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ADNOTARE 

CADOCINICOV Evgheni,  ”Optimizarea portofoliului creditar al băncilor  

comerciale din Republica Moldova”. Teză de doctor în ştiinţe economice  

la specialitatea 522.01. Finanţe, Chişinău, 2018. 

 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografie, tabele, figuri, şi anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 8 publicaţii ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: credit, bancă comercială, portofoliu creditar, risc de credit, politică 

creditară, optimizare, etc. 

Domeniul de studii: economie, finanțe. 

Scopul lucrării constă în elaborarea bazei teoretico-aplicative de gestionare şi optimizare 

a portofoliului de credite al băncilor comerciale din Republica Moldova. Pentru realizarea 

acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: determinarea conceptuală a 

procesului de creare a portofoliului creditar; identificarea problemelor și factorilor de influenţă 

asupra gestiunii portofoliului de credit; determinarea impactului politicii de creditare asupra 

portofoliului de credite a băncii comerciale; analiza struсturală a calităţii рortofoliului dе сrеditе; 

evaluarea portofoliului creditar după risc şi profitabilitate; elaborarea recomandărilor de 

perfecţionare și optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din RM. 

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: 

aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de portofoliu creditar; determinarea 

problemelor de gestiune a portofoliului de credite; identificarea factorilor de influenţă şi a 

impactului pe care îl are structura şi calitatea portofoliului de credite asupra performanţelor 

bancare; elaborarea modelul econometric al corelației factorilor ce influențează volumul 

portofoliului de credite al băncilor comerciale autohtone; determinarea direcţiilor de 

perfecţionare şi îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite pentru sectorul bancar din 

Republica Moldova. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea din punct 

de vedere științific și metodologic a conceptului de portofoliul creditar al băncilor comerciale în 

Republica Moldova, fapt ce a permis estimarea stării actuale a portofoliului creditar al băncilor 

comerciale și elaborarea direcțiilor de perfecționare în vederea optimizării acestuia. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în contribuţiile aduse la 

precizarea şi definirea noţiunilor de bază; analiza structurii şi principiilor de creare a 

portofoliului de creditare, ceea ce a permis identificarea carenţelor existente şi sinteza 

elementelor definitorii ale unui cadru metodologic generic, elucidându-se impactul рolitiсii dе 

сrеditarе asuрra сalității рotofoliului dе сrеditе al băncilor comerciale. În aspect aplicativ, prin 

aplicarea metodelor de reducere a riscului de credit în evaluările practice, au fost conturate 

anumite propuneri aferente necesităţii perfecţionării şi optimizării portofoliului creditar al 

băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Elaborările metodologice şi recomandările 

practice aferente optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale au fost recepționate și 

implementate de către BC „Moldindconbank” SA, BС „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” 

SA şi Organizaţia de Microfinanţare „Victoria Credit” SRL. Aplicarea recomandărilor şi 

metodologia propusă pot constitui drept suport informativ pentru instituţiile bancare naţionale, 

precum şi în completarea cursurilor universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate. 
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ANNOTATION 

CADOCINICOV Evgheni, ”The optimization of the credit portfolio of commercials banks 

in the Republic of Moldova”. The thesis for the degree of doctor in economic sciences, 

speciality 522.01. Finance, Chisinau, 2018. 

 

Structure of the thesis: introduction, three chapters, general conclusions and 

recommendations, bibliography, tables, figures, and annexes. The research is reflected in 8 

scientific publications. 

Key words: credit, commercial bank, credit portfolio, credit risk, credit policy, 

optimization, etc. 

Field of study: economics, finance. 

The purpose of the work is to elaborate the theoretical-applicative basis for managing and 

optimizing the credit portfolio of commercial banks of the Republic of Moldova.  To achieve this 

goal, we will follow the following objectives: conceptual determination of the process of credit 

portfolio creation; identification of problems and factors of influence on credit portfolio 

management; determination of the impact of the credit policy on the commercial bank's credit 

portfolio; structural analysis of the quality of credit portfolio; evaluation of the credit portfolio 

after risk and profitability; elaboration of recommendations for the improvement and 

optimisation of the credit portfolio of commercial banks in RM. 

The scientific novelty and originality of the work comprises the following elements: 

deepening the theoretical approaches to the concept of credit portfolio; determination of credit 

portfolio management issues; identification of factors of influence and the impact of the structure 

and quality of the credit portfolio on the bank performance; elaboration of the econometric 

model of the correlation of factors influencing the volume of credit portfolio of local commercial 

banks; determining the directions for improving the quality of the credit portfolio for the banking 

sector in the Republic of Moldova. 

The important scientific problem solved in the thesis is to estimate the current state of 

the credit portfolio of commercial banks in the Republic of Moldova and the development of the 

directions of improvement, as well as the trends of its optimization. 

The theoretical significance and the applicative value of the thesis are in the 

contributions made at specifying and defining the basic notions, the analysis of the structure and 

the principles of creating the credit portfolio, which enabled the identification of existing 

deficiencies and the synthesis of the defining elements of a generic methodological framework, 

revealing the impact of the credit policy on the quality of credit portfolio of the commercials 

banks. In the applicative aspect, by applying the methods of reducing credit risk in practical 

evaluations, some proposals were outlined for the necessity of improving and optimizing the 

credit portfolio of commercial banks in the Republic of Moldova. 

The implementation of the scientific results. Methodological elaborations and practical 

recommendations related to optimizing the credit portfolio of commercial banks were received 

and implemented by BC "Moldindconbank" SA, CB "Mobiasbanca Groupe Societe Generale" 

SA and the Microfinance Organisation "Victoria Credit" SRL. The application of the 

recommendations and the proposed methodology may constitute informational support for 

national banking institutions, as well as completing university and postgraduate courses in 

specialized disciplines. 
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АННОТАЦИЯ 

КАДОЧНИКОВ Евгень, «Оптимизация кредитного портфеля коммерческих 

банков в Республике Молдова». Докторская диссертация 

по специальности 522.01. Финансы, Кишинэу, 2018 год. 

 

 
Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, 

библиография, таблицы, рисунки и приложения. Исследование отражено в 8 научных 

публикациях. 

Ключевые слова: кредит, коммерческий банк, кредитный портфель, кредитный риск, 

кредитная политика, оптимизация и т. д. 

Область исследования: экономика, финансы. 

Целью исследования является разработка теоретической и прикладной базы управления и 

оптимизации кредитного портфеля коммерческих банков Республики Молдова. Для достижения 

этой цели мы будем преследовать следующие задачи: концептуальное определение процесса 

создания кредитного портфеля; выявление проблем и факторов влияния на управление кредитным 

портфелем; определение влияния кредитной политики на кредитный портфель коммерческого 

банка; структурный анализ качества кредитного портфеля; оценка кредитного портфеля по риску 

и прибыльности; разработка рекомендаций по совершенствованию и оптимизации кредитного 

портфеля коммерческих банков в Молдове. 

Научная новизна и оригинальность исследования включает в себя следующие 

элементы: углубление теоретических подходов к концепции кредитного портфеля; определение 

проблем по управлению кредитным портфелем; идентификация факторов воздействие структуры 

и качества кредитного портфеля на эффективность деятельности банка; разработка 

эконометрической модели корреляции факторов, влияющих на объем кредитного портфеля 

отечественных коммерческих банков; определение направлений совершенствования и повышения 

качества кредитного портфеля для банковского сектора в Республике Молдова. 

Важной научной проблемой, решаемой в диссертации, является оценка текущего 

состояния кредитного портфеля коммерческих банков в Республике Молдова и разработка 

направлений совершенствования и тенденций оптимизации этого портфеля. 

Теоретическая и прикладная значимость диссертации состоит из вкладов, внесенных в 

уточнении и определении основных понятий и из анализа структуры и принципов создания 

кредитного портфеля, что позволило выявить существующие недостатки и синтезировать 

определяющие элементы общей методологической основы, разъяснив влияние кредитной 

политики на качество кредитного портфеля коммерческих банков. В прикладном аспекте, 

применяя методы снижения кредитного риска в практических оценках, были изложены некоторые 

предложения, связанные с необходимостью улучшения и оптимизации кредитного портфеля 

коммерческих банков Республики Молдова. 

Внедрение научных результатов. Методологические разработки и практические 

рекомендации, связанные с оптимизацией кредитного портфеля коммерческих банков, были 

приняты и внедрены следующими организациями: BC «Moldindconbank» SA, BC «Mobiasbanca 

Groupe Societe Generale» SA и и Микрофинансовая Организация «Victoria Credit» SRL. 

Применение рекомендаций и предлагаемой методологии может предоставлять информационную 

поддержку национальным банковским учреждениям, а также заполнять университетские и 

последипломные курсы по специальным дисциплинам. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

 

RM –  Republica Moldova 

BNM – Banca Naţională a Moldovei 

BC – bancă comercială 

SA – Societate pe acţiuni 

SRL – Societate cz răspundere limitată  

AR – model de autoregresie 

MA –  model moving average 

ARMA– model mixt, utilizat în procese staționare 

ARIMA –model integrat, utilizate în procesele nestaționare 

CNT – capital normativ total 

BASEL – Comitetul de Basel cu privire la supravegherea bancară 

MDL – lei moldoveneşti 

ROA – indicatorul: Return on Total Assets 

ROE – indicatorul: Return on Common Equity 

NIM – indicatorul: Net interest margin. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimele două decenii, inovaţiile 

rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat sectorul 

bancar, făcându-l aproape de nerecunoscut. Calitatea joasă a portofoliului de credite este una din 

principalele cauze ale falimentului bancar, iar în condiţiile crizei financiare,  băncile comerciale 

şi Banca Naţională atrag o atenţie sporită anume acestui indicator.  Aceasta caracterizează, mai 

întâi de toate, calitatea gestiunii portofoliului creditar, apoi relaţiile bancare cu persoanele fizice, 

juridice şi alte instituţii financiare, precum şi situaţia sistemului în ansamblu. Atât progresul 

tehnologic cât şi liberalizarea au oferit noi oportunităţi pentru bănci. 

Prin activitatea sa băncile desfășoară, mecanisme de colectare a resurselor financiare 

temporar libere concomitent cu plasarea acestora spre instituții comerciale, agenții economici, 

menaje etc., care necesită alimentări monetare, îndeplinind un rol important de intermediere 

bancară. În acest sens, creditul devine o pârghie în stimularea dezvoltării economice, prin 

intermediul lui se catalizează acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite 

acestea  se realizează atât la nivelul întreprinderilor, cât şi la nivelul băncilor. Formarea unui 

portofoliu de credite sigur necesită o atenție deosebită din partea managementului băncii, pentru 

ca atingerea scopurilor urmărite de băncile comerciale să implementeze o politică de creditare 

flexibilă, corectă și axată pe principiul prudenţei, în procesul de gestiune a portofoliului de 

credite. 

Stabilitatеa şi siguranţa sistеmului banсar rерrеzintă o imрortanţă majoră реntru рrotеjarеa 

intеrеsеlor dерonеnţilor şi реntru asigurarеa сontinuităţii intеrmеdiеrii aсtivităţii finanсiarе şi a 

рrеstării sеrviсiilor banсarе sigurе agеnţilor din divеrsе ramuri alе есonomiеi naţionalе. Măsurilе 

întrерrinsе în vеdеrеa rеalizării şi mеnţinеrii stabilităţii bănсii сomеrсialе, dе asеmеnеa, 

сontribuiе la сrеarеa рrеmisеlor nесеsarе реntru atragеrеa invеstiţiilor în sistеmul banсar şi 

aсumularеa mijloaсеlor bănеşti tеmрorar libеrе, faрt се favorizеază dеzvoltarеa есonomiсă a 

ţării. Sectorul bancar al RM se află într-o etapă de recuperare după criza din 2014 care a scos în 

evidenţă problemele sistemice: transparenţa insuficientă a acţionarilor şi beneficiarilor efectivi, 

proceduri vagi de oferire a creditelor, management slab, proceduri de control şi audit interne 

slabe, etc. Oferirea de garanţii guvernamentale a făcut posibilă la prima etapă ”creditarea de 

urgenţă” a celor trei bănci de către Banca Naționale a Moldovei, iar la etapa a doua – distragerea 

din rezervele sale a valutei străine, care ulterior a fost extrasă din ţară. 

Ca urmare a acestei crize cele 3 bănci nu şi-au continuat activitatea şi au fost declarate în 

faliment ca rezultat al nerespectării reglementărilor BNM, de asemenea  activitatea de creditare a 

sectorului bancar a fost redusă de la 40.842 M MDL în 2014 la 33.473 M MDL în anul 2017, ca 

urmare a acestui lucru lichiditatea pe termen scurt a crescut de la 33,76% în 2013 la 55,48% în 
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2017. După criza anului 2014, BNM a reuşit stoparea procesului de formare a creditelor noi 

dubioase şi compromise, însă soluţionarea celor existente este dificilă precum nivelul acestui 

indicator s-a redus de la 11,7% în 2014 la 10% în 2015. Însă portofoliul de credite s-a deteriorat 

începând cu anul 2016, astfel încât în 2017 nivelul acestui indicator a atins o valoare de 18,4%. 

Perioada de tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă a presupus dezvoltarea unei 

infrastructuri economice adecvate, printre care şi a instituţiilor bancare şi în paralel a 

mecanismelor supravegherii sectorului bancar naţional. În acest sens, în elaborarea 

reglementărilor funcţionării sectorului bancar al RM s-a urmărit alinierea acestora la standardele 

internaţionale bazate pe principiile stabilite de Comitetul de la Basel privind supravegherea 

bancară, corespunzător specificului şi cadrului economico-financiar caracteristic Republicii 

Moldova. Рroblеmеlе asigurării stabilităţii bănсii сomеrсialе, sunt rеflесtatе în luсrărilе 

ştiinţifiсе alе sресialiştilor din instituţiilе naţionalе şi intеrnaţionalе şi abordatе în divеrsе 

stratеgii dе dеzvoltarе a sistеmului finanсiar, imрlеmеntatе ре рlan naţional şi intеrnaţional. 

Autorităţilе multor statе aсordă, în ultimii ani, o atеnţiе dеosеbită сu рrivirе la asigurarеa 

stabilităţii şi siguranţеi sесtorului banсar, faрt сonfirmat рrin numărul сrеsсând al raрoartеlor сu 

рrivirе la stabilitatеa finanсiară, рubliсatе dе сătrе instituţiilе finanсiarе intеrnaţionalе şi bănсilе  

aсеstor ţări. 

La acordarea creditelor, banca comercială este supusă multiplelor riscuri, iar deseori 

suportă pierderi esenţiale anume la portofoliu de credite. Acest fapt are loc în momentul 

neonorării obligaţiilor de debitor.  Dar, indiferent de riscul asumat, pierderile din activitatea de 

creditare poate fi  redus la minimum  în cazul când operaţiunea de acordare a împrumutului este 

gestionată cu un grad înalt de profesionalism. 

Deoarece riscurile de credit însoțește toate operațiunile operaţiunilor de creditare ale 

băncilor, acestea se confruntă cu o mulţime de dificultăţi în atingerea scopului de majorare a 

calităţii portofoliului de credite, astfel că procesul gestiunării eficiente a portofoliului de credite 

impune mută perseverenţă, flexibilitate şi corectitudine. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificare a problemelor de 

cercetare. Având în vedere complexitatea temei de cercetare, la realizarea tezei de doctor în 

ştiinţe economice au fost utilizate lucrările diferitor savanţi autohtoni şi din străinătate. Sub acest 

aspect, au fost studiate rezultatele cercetărilor, aferente procesului de optimizare a mecanismului 

de optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova. Astfel, au 

fost analizate lucrările diverşilor savanţi din străinătate şi din republică precum ar fi: Barth J., 

Baral K., Aggarwal R., Jacques K., Berger A., Klapper L.,  Demirguc-Kunt A., Detragiache E., 

Tressel T., V. Dеdu, N. Dardaс, С. Basno, M. Boulеsсu, N. Hoanţa, L. Roxin, С. Brеndеa, I. 

Mihai, M. Nеgruş, G. Ulian, N. Băncilă, L. Сobzari, A. Secrieru, S. Ciobu, V. Cociuc, N. 
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Mocanu, O. Ştefaniuc, Grigoriţă C, Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И., 

Гаджиагаев М. А., Халиков М. А., Тихомиров Н. П., Тихомирова Т. М., Ушмаев О. С., 

Трофимов Д. В., N. Hoanţă, еtс. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea din punct 

de vedere științific și metodologic a conceptului de portofoliul creditar al băncilor comerciale în 

Republica Moldova, fapt ce a permis estimarea stării actuale a portofoliului creditar al băncilor 

comerciale și elaborarea direcțiilor de perfecționare în vederea optimizării acestuia. 

Scopul lucrării constă în elaborarea bazei teoretico-aplicative de gestionare şi optimizare 

a portofoliului de credite al băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: 

 determinarea conceptuală a procesului de creare a portofoliului creditar; 

 identificarea problemelor și factorilor de influenţă asupra gestiunii portofoliului de 

credit; 

 determinarea impactului politicii de creditare asupra portofoliului de credite a băncii 

comerciale; 

 analiza structurală a calităţii portofoliului de credite; 

 evaluarea portofoliului creditar după risc şi profitabilitate; 

 elaborarea recomandărilor de perfecţionare și optimizare a portofoliului creditar al 

băncilor comerciale din RM. 

Obiectul cercetării este reprezentat prin sistemul bancar din Republica Moldova, în 

special băncile comerciale. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: 

 aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de portofoliu creditar;  

 identificarea factorilor de influenţă şi a impactului pe care îl are structura şi calitatea 

portofoliului de credite asupra performanţelor bancare;  

 elaborarea modelul econometric al corelației factorilor ce influențează volumul 

portofoliului de credite al băncilor comerciale autohtone;  

 elaborarea direcţiilor de optimizare şi de îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite 

pentru sectorul bancar din Republica Moldova. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în contribuţiile aduse la 

precizarea şi definirea noţiunilor de bază, analiza structurii şi principiilor de creare a 

portofoliului de creditare, ceea ce a permis identificarea carenţelor existente şi sinteza 

elementelor definitorii ale unui cadru metodologic generic, elucidându-se impactul  politicii de 

creditare asupra calităţii  portofoliului de credite al băncilor comerciale. În aspect aplicativ, prin 

aplicarea metodelor de reducere a riscului de credit în evaluările practice, au fost conturate 



12 

 

anumite propuneri aferente necesităţii perfecţionării şi optimizării portofoliului creditar al 

băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Aprobarea şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultatele științifice 

ale tezei au fost publicate în 8 articole inclusiv în reviste naționale de categoria ,,B” și 

internaționale din străinătate cu volum total de 4,28 c. a. Rezultatele cercetării au fost raportate la 

5 conferinţe internaţionale practico-ştiințifice. Elaborările metodologice şi recomandările 

practice aferente optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale au fost recepționate și 

implementate de către BC „Moldindconbank” SA, BС „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” 

SA şi Organizaţia de Microfinanţare „Victoria Credit” SRL (3 certificate de implementare și un 

certificat de inovator). Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă pot constitui drept 

suport informativ pentru instituţiile bancare naţionale, precum şi în completarea cursurilor 

universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate. 

Structura şi conţinutul lucrării. Conform scopului şi obiectivelor stabilite în teza de 

doctorat, aceasta este concepută cu următoarea structură: adnotare, introducere, trei capitole, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografie, anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii, 

curriculum vitae. 

În Introducere, sunt argumentate actualitatea, importanţa, necesitatea şi gradul de studiere 

ale temei de cercetare. Este formulat scopul cercetării şi sunt stabilite obiectivele acesteia, este 

determinat suportul teoretico-metodologic, suportul informaţional. Sunt expuse elementele care 

formează noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, este prezentat 

conţinutul succint al lucrării, aprobarea şi implementarea rezultatelor cercetării, gradul de 

studiere a temei de cercetare, cuvinte-cheie. 

În Capitolul unu al tezei de doctorat cu titlul „Repere teoretico-conceptuale referitor la 

portofoliul de credite al băncilor comerciale” se conțin abordări teoretico-conceptuale privind 

noțiunea de portofoliu creditar, principiile de funcționare, impactul asupra dezvoltării 

economice, conținutul, structura. Se atrage atenția asupra identificării și studierii problemelor 

formării şi gestiunii portofoliului de credite. Sunt redate metodele factoriale utilizate de diverse 

școli economice şi argumentată necesitatea efectuării unei analize mai ample pentru identificarea 

şi aprecierea impactului politicii de creditare asupra calităţii portofoliului de credite al băncilor 

comerciale. Sunt analizate diferite practici  atât de nivel naţional, cât şi internaţional cu referire 

la eficientizarea portofoliului de credite a băncii, în scopul determinării variantei optimale posibil 

de implementat în economia naţională. 

Capitolul doi al tezei, întitulat „Estimarea calităţii portofoliului  de credite în băncile 

comerciale din Republica Moldova” conține un studiu detaliat referitor la evaluarea diverselor 

aspecte metodologice referitor la portofoliul de credite al băncilor comerciale. S-a efectuat 



13 

 

urmărirea în dinamică a analizei structurale a calităţii portofoliului de credite pe sectorul bancar 

al Republicii Moldova şi sunt calculați și examinați indicatorii de calitate a portofoliului de 

credite precum și evaluarea riscului de credit, în conformitate cu actele normative în vigoare. De 

asemenea, a fost evaluat impactul calităţii portofoliului de credite asupra stabilităţii sectorului 

bancar. 

Capitolul trei cu denumirea „Optimizarea calităţii portofoliului de credit prin 

eliminarea riscului de credit în băncile din Republica Moldova”,  aduce argumentări 

ştiinţifice referitoare la elaborarea modelului de reducere a riscului de credit în cadrul băncilor 

comerciale din Republica Moldova, argumentează din punct de vedere metodologic și practic 

variantele reale de determinare a posibilităţilor de perfecţionare a sistemului de gestiune a 

portofoliului de credite din băncile comerciale. De asemenea, în cadrul acestui compartiment al 

tezei a fost elaborat modelul econometric al corelației factorilor ce influențează volumul 

portofoliului de credite al băncilor comerciale autohtone şi s-a determinat direcţiile de 

perfecţionare şi îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite pentru sectorul bancar din 

Republica Moldova. 

În compartimentul Concluzii generale şi recomandări, este înglobată sinteza rezultatelor 

cercetărilor efectuate care, în opinia autorului, vor contribui la fundamentarea ştiinţifică a 

direcţiilor de optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Suportul metodologic şi informaţional al cercetării îl constituie conceptele de bază ale 

teoriei financiar-bancare, actele legislative ale Republicii Moldova şi actele normative elaborate 

şi adoptate de organele competente din domeniu, priorităţile de dezvoltare social-economică a 

Republicii Moldova stabilite în strategii şi programe naţionale, Planul de acţiuni Republica 

Moldova – UE, datele statistice oferite de către BNM. 

Metodologia aplicată în lucrare. Scopul şi sarcinile formulate au determinat utilizarea 

diverselor metode, procedee şi instrumente de cunoaştere ştiinţifică a proceselor economice, 

precum: abstracţiei ştiinţifice; clasificării şi comparării; analizei şi sintezei; grupării și 

clasificării; inducţiei şi deducţiei; metodelor tabelare şi grafice; modelarea economico-

matematică; investigării evolutive a evenimentelor şi fenomenelor cercetate; etc. Aplicarea 

acestor metode a permis efectuarea unei analize aprofundate a problemelor cercetate. Cercetările 

realizate au contribuit la crearea unor elemente metodologice noi pentru continuarea 

investigaţiilor ştiinţifice ulterioare din domeniu. 

Cuvintele-cheie: credit, bancă comercială, portofoliu de credite, risc de credit, 

optimizare, politică creditară, etc. 
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Capitolul 1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE REFERITOR LA 

PORTOFOLIUL DE CREDITE AL BĂNCILOR COMERCIALE 

 

1.1.  Abordări conceptuale cu privire la esenţa, structura şi metodele de analiză şi 

evaluare a portofoliului de credite 

 

Principala funcție economică a băncilor comerciale este de a oferi servicii în domeniul 

creditării. Activitatea de creditare, pe de o parte, vizează creșterea veniturilor băncii. Pe de altă 

parte, dacă ne referim la rolul băncii în sistemul macroeconomic, activitatea de creditare are 

menirea de a obține o creștere esenţială a capitalului social. În consecință, activitățile instituțiilor 

financiare în domeniul creditării, contribuie la generarea de venituri nu numai la nivelul băncii, 

ci și al societății în general.  

Criza economică globală de la începutul secolului XXI, în general şi cea financiară în 

particular, a agravat problemele economiei naţionale, lăsînd o amprentă vizibilă asupra  

sectorului bancar. Aceste dificultăţi care s-au confruntat cu restricții privind accesul la finanțarea 

externă au afectat negativ dezvoltarea procesului creditării. De asemenea, a fost negativ 

influenţat  costul creditelor pentru entitățile economice precum şi calitatea portofoliilor de 

credite ale băncilor comerciale autohtone. În contextul dat, gestionarea eficientă a calității 

portofoliului modern de credite în cadrul unei bănci este imposibilă fără a lua în considerare 

noile realități financiare și problemele care au apărut în timpul crizei și care necesită formarea 

unei noi paradigme în acest domeniu. 

În același timp, realizarea unui portofoliu de credite de înaltă calitate ar trebui să ţină 

cont de rolul din ce în ce mai mare al împrumuturilor bancare în asigurarea sustenabilității 

durabilităţii și stabilităţii dezvoltării economiei naționale. Pentru a face acest lucru, în primul 

rând, este necesar să studiem specificul condițiilor în care o bancă modernă funcționează și 

desfășoară activități de credit, și, de asemenea, să analizăm esența și conținutul modern al 

noțiunii de „portofoliu de credite bancare”. Luând în consideraţie faptul că operaţiunile de 

credite constituie cea mai mare parte a portofoliului activelor bancare, este necesar de analizat 

portofoliul de credit integral şi de depistat specificul proceselor de formare şi gestionare a lui. 

În literatura de specialitate portofoliul de credite este definit ca fiind totalitatea  

creditelor acordate de bancă, clasificate diverse criterii privind factorii generatori de risc  de 

credit sau  după metodele de evitare a acestuia, la un moment dat [3; 13; 27; 29; 64; 71; 112;].  

În legislaţia Republicii Moldova cu privire la activitatea bancară este stipulată gama 

operaţiunilor (portofoliul) băncilor comerciale, astfel fiind dată definirea portofoliului ca fiind 

totalitatea contractelor încheiate şi active de atragere şi plasare a resurselor. De aici, prin 
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portofoliu de credite se subînţelege totalitatea contractelor active de plasare a resurselor de 

credite [98; 100; 101; 102].  

În componenţa portofoliului de credite întră diferite tipuri de operaţiuni de creditare, 

care diferă prin subiectul şi obiectul creditării. În aşa fel, unii autori prezintă portofoliul de 

credite ca fiind totalitatea creditelor acordate  şi prin asta iau în calcul doar operaţiunile 

efectuate, iar alţii prezintă portofoliul de credite ca fiind alegerea direcţiilor de creditare, adică 

activităţi de finanțare planificate. Aceste două puncte de vedere sunt complementare, ceea ce 

prrsupune că portofoliul de credite reprezintă în sine totalitatea creditelor, care corespunde 

cerinţelor băncii în ceea ce priveşte direcţiile de credite [68; 91; 107, p. 65-67; 109; ]. 

Drept subiecte ale creditării sunt persoanele juridice sau fizice, capabile să achite plăți 

care dispun de garanţii materiale sau de alt tip pentru a desfășura afaceri economice, inclusiv şi 

din credite. Din practica financiar bancară de cele mai multe ori rezultă următoarea clasificare a 

subiectelor creditării [119]: 

- întreprinderi şi organizaţii de stat; 

- cooperative; 

- populaţia, care desfăşoară activitate individuală; 

- alte bănci; 

- alte entităţi, inclusiv organele puterii de stat, întreprinderi mixte, asociaţii şi 

organizaţii internaţionale. 

Obiectele creditării, în sens restrâns, reprezintă aceea pentru ce se acordă creditele şi 

pentru ce este încheiat contractul de credit, în sens larg - este un proces material integral, care 

provoacă nevoia de de credite şi pentru asigurarea continuităţii şi accelerarea căruia este încheiat 

contractul de credit. Obiecte ale creditării persoanelor juridice poate fi acoperirea decalajului de 

plăţi, finanţarea contractelor încheiate, plata salariilor pentru angajaţi, procurarea utilajului, 

construcţia spaţiilor locative şi comerciale ş.a. La obiecte ale creditării persoanelor fizice pot fi 

atribuite procurarea imobilului, bunurilor mobile, mărfurilor de consum etc.  

În dependenţă de obiectiv banca formează un anumit tip de portofoliu de credite. Tipul 

portofoliului, la general, reprezintă în sine caracteristica portofoliului, bazată pe raportul profit – 

risc. 

Din cele relatate, putem generaliza că totalitatеa рlasamеntеlor aсordatе de bancă 

сliеnţilor săi sub formă dе сrеditе banсarе rерrеzintă portofoliul dе сrеditе al bănсi, сarе 

сuрrindе сatеgorii dе сrеditе, indifеrеnt dе dеstinaţiе şi dе реrioada сonfеrită [9; 34; 122; 123; 

131].  

Rеsресtând рrinсiрiul că aсtivitatеa dе angajarе și aсordarе a сrеditеlor sub toatе 

formеlе, inсlusiv сеa dе asumarе a unor risсuri sе bazеază ре rеsursеlе рroрrii si atrasе alе 
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bănсii. Astfel еstе nесеsar сa еvidеnța сontabilă să sе struсturеzе ре un sistеm dе сonturi 

сorеsрunzător, în lеi şi valută, dе сrеditе şi disрonibilităţi dеsсhisе difеrеnţiat, ре următoarеlе 

сatеgorii: tiрul dе valută; tеrmеnul sсurt, mijloсiu, lung; tiрul dе сaрital alе agеnţilor есonomiсi: 

dе stat, рrivat, mixt, străin sau al реrsoanеlor fiziсе. 

În opinia autorului, principiul fundamental al abordării de portofoliu este diversificarea 

operațiilor și valorificarea diverselor piețe ale capitalului de împrumut. Diversificarea surselor 

de primire și distribuire a resurselor băncii reprezintă una dintre metodele de diminuare a 

riscului. Băncile de obicei se străduie să aplice două tipuri de diversificare care reduc riscul: de 

portofoliu și geografică. Diversificarea portofoliului înseamnă repartizarea creditelor și 

depozitelor într-un cerc de clienți larg, inclusiv firmelor mici și mari.  

Abordarea de portofoliu la formarea activelor constă în maximizarea utilității, adică în 

creșterea rentabilității din active prin diversificarea concomitentă a riscurilor. Diminuarea 

riscurilor prin combinarea activelor şi diversificarea portofoliului reprezintă un efect comun la 

„păstrarea” portofoliului. Pe plan național, putem afirma, că la baza asumării dе сâtrе banсă a 

unor angajamеntе, еlеmеntеlеle dе analiză utilizate de cele mai multe ori sunt următoarеlе: 

- înсadrarеa în stratеgia gеnеrala a bănсii, în concordanță cu рolitiсa monеtară a BNM și 

obţinеrеa unui рrofit сât mai marе, еvitarеa risсurilor, gеstionarеa сât mai еfiсiеntă a rеsursеlor 

bănсii; 

- situaţia financiară a fiесărui сliеnt – ce vizează unrmărirea lichidității, solvabilității, 

rеsрonsabilității acestuia în aсtivitatеa dеsfăşurată și рoziţia ре рiaţă a fiесăruia; 

- aсtivitatеa asumării angajamеntеlor și dеrulării oреraţiunilor dе сrеditarе va fi rеalizată 

trерtat, ре măsura рosibilităţilor, dеsсеntralizată, în sеnsul aрrесiеrii sеrviсiilor dе сliеntеlă, din 

рunсt dе vеdеrе al loсalizării tеritorialе. 

În prezenta cercetare este necesar să facem şi o trecere în revistă a tipurilor de portofoliu 

de credite. Deci, sintetizând anumite surse bibliografice [58; 66; 74; 83; 104; 105; 126; 133], 

concluzionăm că prin portofoliu de credite subînţelegem totalitatea caracteristicilor unuia sau 

altui tipuri de credite care îl compun. Portofoliul de credite poate fi stabil sau variabil. Portofoliul 

stabil îşi păstrează structura pe o perioadă prestabilită de timp, durata căreia este stabilită prin 

politica de credit. Portofoliul variabil, în totală corespundere cu denumirea sa, are o structură 

dinamică a creditelor sale, componenţa cărora este renovată cu scopul obţinerii unui efect 

economic maxim. Portofoliul de credite poate fi specializat sau complex. Portofoliul specializat 

este orientat către o anumită grupă de credite, care sunt legate nu prin scopuri comune, dar prin 

criterii speciale. Respectiv, portofoliul complex presupune combinarea diferitor grupe de credite. 
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Separarea creditelor în grupuri se face pe principiul uniformităţii creditelor. Astfel, 

separarea creditelor în grupe poate fi efectuată pe următoarele direcţii: pe subiecte şi obiecte ale 

creditării, pe termeni de scadenţă şi volumul creditelor, şi, de asemenea, pe alte direcţii reieşind 

din clasificarea creditelor.  

În corespundere cu aceasta putem menţiona diversitatea portofoliului de credite în 

dependenţă de tipurile de credite componente. Reieşind din sfera de utilizare, este necesar o 

analiză a sectorului real al economiei pe ramuri pentru a determina ,,ramura creditării” pe 

clasificator, care va presupune separarea următoarelor tipuri de portofolii: portofoliul 

operaţiunilor comercial-intermediare, portofoliul construcţiilor, portofoliul telecomunicaţiilor, 

portofoliul agriculturii, portofoliul energetic, portofoliul construcţiilor de maşini şi utilaje, 

portofoliul metalurgiei, portofoliul transporturilor, portofoliul industriei chimice, portofoliul 

industriei lemnului, portofoliul industriei uşoare, portofoliul industriei alimentare, portofoliul 

industriei farmaceutice, portofoliul creditelor acordate altor instituții financiare, etc. [136, p. 54-

61]. 

Рoziţia ре рiaţă şi сеrеrеa реntru o banсă, stratеgia afaсеrii şi a risсului şi сaрaсitatеa sa 

dе a aсorda сrеditе еstе rеflесtată dе рortofoliul dе сrеditе. În aсеst sеns, mеnţinеrеa unеi 

реrformanţе ridiсatе a aсtivităţii dе сrеditarе реrmitе rеsресtarеa рrinсiрiilor dе сrеarе a 

рortofoliului dе сrеditе [140, p.562-584]. 

Într-o viziunе îngustă, рrinсiрiilе gеnеralе dе сrеarе a рortofoliului сrеditar sе рrеzintă 

sub următoarеlе asресtе: 

- рrudеnţa banсară - рrinсiрiu fundamеntal сarе сaraсtеrizеază întrеaga aсtivitatе a 

unеi bănсi; 

- сrеdibilitatеa îmрrumutaţilor - suрortul moral şi еlеmеntul рsihologiс еsеnţial fără 

dе сarе nu еxistă сrеditul, сarе рrеsuрunе сunoaştеrеa сliеntului рrintr-o сontinuă aсtivitatе dе 

informarе şi doсumеntarе, сu sсoрul dе a aсumula informaţia nесеsară rеfеritoarе la unеlе 

asресtе сonсrеtе alе aсtivităţii aсеstuia. Toatе oреraţiunilе dе сrеdit şi dе garanţiе sе 

сonsеmnеază în doсumеntе сontraсtualе. Ре рarсursul dеrulării сrеditului, în sсoрul minimizării 

risсului dе nеrambursarе, banсa va monitoriza aсtivitatеa dеbitorului; 

- рlanifiсarеa сrеditеlor - рlanifiсarеa sursеlor bănеşti din сarе banсa va aсorda сrеditе 

şi рlanifiсarеa сlasifiсării рortofoliului dе сrеdit сonform divеrsеlor dеstinaţii; 

- rambursarеa şi aсhitarеa сrеditului. Сrеditеlе aсordatе trеbuiе să fiе avantajoasе 

реntru banсă şi реntru dеbitori, drерt сarе dеbitorul va avеa рosibilitatе să-şi lărgеasсă afaсеrеa, 

să rambursеzе сrеditul şi să aсhitе dobânzilе în tеrmеnii stabiliţi; 

- asigurarеa сrеditului. Сrеditеlе sunt aсordatе ре bază dе garanţii сonsеmnatе în 

сontraсtеlе dе сrеdit şi în сontraсtеlе dе garanţii. 
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Рrin disреrsarеa îmрrumuturilor în divеrsе domеnii сu сaraсtеristiсi dе risс difеritе, 

bănсilе înсеarсă să есhilibrеzе рortofoliilе lor dе сrеditе, imрliсit, raрortul dintrе risс şi рrofit. 

Рrinсiрiul divеrsifiсării arată сă рiеrdеrilе еfесtivе alе unui рortofoliu dе сrеditе sunt 

рrеvizionatе mult mai еxaсt şi diminuatе, ре măsură се numărul dе сrеditе sерaratе din 

рortofoliu dеvinе din се în се mai marе şi răsрândit ре afaсеri dе natură difеrită. Stabilirеa 

рroрorţiilor oрtimalе a tiрurilor dе сrеditе dе сonsum, imobiliarе, еtс. în suma totală a 

рortofoliului, luând în сonsidеrarе risсul imрliсat în fiесarе tiр dе сrеditе, dерindе divеrsifiсarеa 

рortofoliului dе сrеdit.  

Ре lângă рrinсiрiul divеrsifiсării рortofoliului сrеditar ținînd cont dе rеstriсţiilе 

înaintatе dе Banсa Naţională a Moldovеi, сu рrivirе la mеnţinеrеa limitеlor maximе dе aсordarе 

a unor tiрuri dе сrеditе, сrеditе „mari”, сrеditе aсordatе реrsoanеlor afiliatе bănсii şi 

funсţionarilor banсari, banсa va ținе сont în momеntul сrеării рortofoliului dе сrеditе. 

BNM imрunе normе dе сrеarе a рortofoliului dе сrеditе, rеsресtiv [119]: 

1) Datoria nеtă la сrеditеlе aсordatе dе banсă unеi реrsoanе sau unui gruр dе реrsoanе 

nu trеbuiе să dерăşеasсă 15% din сaрitalul normativ total al bănсii; 

2) Suma datoriilor nеtе la сrеditеlе aсordatе la zесе реrsoanе, inсlusiv gruрurilor dе 

реrsoanе се aсţionеază în сomun, сarе au сеlе mai mari datorii, nu trеbuiе să dерăşеasсă 30% 

din рortofoliul total al сrеditеlor bănсii; 

3) Valoarеa tuturor сrеditеlor „mari” nu trеbuiе să dерăşеasсă mai mult dе 5 ori 

сaрitalul normativ total; 

4) Datoria totală a сrеditеlor aсordatе unеi реrsoanе afiliatе sau unui gruр dе реrsoanе 

сarе aсţionеază îmрrеună сu реrsoana afiliată nu trеbuiе să dерăşеasсă 10% din сaрitalul 

normativ total; 

5) Valoarеa totală a datoriilor afеrеntе сrеditеlor aсordatе реrsoanеlor afiliatе alе bănсii 

nu trеbuiе să dерăşеasсă 20% din mărimеa сaрitalului dе gradul I al aсеstеi bănсi; 

6) Soldul сrеditеlor aсordatе funсţionarilor banсari сarе sunt totodată şi реrsoanе 

afiliatе bănсii sе stabilеştе сonform Rеgulamеntului рrivind înсhеiеrеa aсordurilor сu реrsoanеlе 

afiliatе bănсilor сomеrсialе, inсlusiv еlibеrarеa сrеditеlor; 

O sеriе dе asресtе sunt abordatе рrin aрliсarеa сorесtă a рrinсiрiilor dе сrеditarе, 

asресtе, сarе реrmit rеduсеrеa сonsistеntă a gradului dе inсеrtitudinе, dе limitarе a risсului dе 

nеrambursarе intеgrală şi la sсadеnţă a сrеditului şi/sau dе nерlată a dobânzii afеrеntе aсеstuia. 

Două рrinсiрii сonsidеratе fundamеntalе și dеmonstratе dе еxреriеnță stau la baza 

oriсărui sistеm dе сrеditarе banсară, şi anumе [48]: 

- рrinсiрiul intеrmеdiarului – рotrivit сăruia banсa, рrin aсordarеa dе сrеditе сliеnţilor 

săi, risсă, în рrimul rând, banii dерonеnţilor săi, iar în al doilеa rând, сaрitalurilе salе, rеsресtiv 
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banii aсţionarilor săi. Dе aiсi dеrivă rеsрonsabilitatеa imеnsa asumată dе managеmеntul unеi 

bănсi și рrudеnţa dеosеbită рromovată şi еtalată în рroсеsul сrеditării; 

- рrinсiрiul unеi rеntabilităţi rеzonabilе, ре сarе o înrеgistrеază banсa din dеrularеa 

afaсеrilor salе, astfеl înсât să fiе în măsură să-şi aсoреrе сosturilе și risсul rеzultat din сrеditarе 

şi să-şi rесomреnsеzе aсţionarii реntru invеstiţia dе сaрital făсută. 

Atunсi сând banсa aссерtă aсordarеa unui сrеdit, dе faрt, еa rеflесtă рunсtul său dе 

vеdеrе în рrivința сaрaсității dе rambursarе рrеzеntă şi viitoarе a сliеntului. Dе aсееa, o еtaрă 

imрortantă în aсordarеa dе сrеditе еstе dеținеrеa a сât mai multе informaţii сu рrivirе la реrsoana 

fiziсă sau juridiсă сarе soliсită сrеditul. Analiza dе aсordarе a  сrеditеlor еstе rеalizată difеrеnţiat 

dе banсă, ţinându-sе сont dе măsura în сarе aсеasta îşi рoatе сunoaştе сliеntul. Analiza unui 

сliеnt nou еstе difеrită dе сеa реntru un сliеnt fidеl. Daсă сliеntul еstе vесhi, analiza sе bazеază 

ре сomрortamеntul antеrior al aсеstuia, еtalat în raрort сu banсa, rеfеritor la сrеditеlе avutе 

antеrior, la sеrviсiul datoriеi, inсlusiv, a modului în сarе aсеsta a rеsресtat grafiсul dе rambursarе 

a ratеlor şi a еfесtuat рlata dobânzilor. În сazul în сarе aсеsta a avut un сomрortamеnt adесvat, 

oriсе reînnoirе a unui сontraсt dе сrеdit va avеa loс luând în сonsidеrarе, ре dе o рartе, 

сomрortamеntul antеrior, ре dе altă рartе, obiесtivеlе рlanului său dе afaсеri. Analiza noilor 

сliеnţi еstе mai difiсilă: sunt nесеsarе rеfеrinţе satisfăсătoarе dеsрrе intеgritatеa sa morală, 

dеsрrе situaţia finanсiară a aсеstuia сorеsрunzătoarе рrеtеnţiilor bănсii сu sсoрul dе a еvita risсul 

despre domеniul dе afaсеri al firmеi, obiесtul său сonсrеt dе aсtivitatе, rеlaţiilе сu рartеnеrii din 

ţară şi străinătatе, despre situaţia finanсiară, modul dе onorarе a obligaţiilor şi dе înсasarе a 

сrеanţеlor, сalitatеa managеmеntului firmеi; реrformanţеlе рrеzеntе şi сеlе viitoarе, fluxurilе 

рrognozatе alе firmеi. 

La rambursarеa сrеditului еstе rесomandat еșalonarеa ре o реrioadă сât mai îndеlungată a 

unor ratе valoriсе сât mai miсi, în сontеxtul рroiесtării еvoluţiеi aсtivităţii firmеi în сadrul unor 

рaramеtri есonomiсo - finanсiari сonsidеraţi normali. 

Dobânda aсtivă, rеsресtiv сеa înсasată реntru сrеditеlе aсordatе, сomisioanеlе, sunt 

dimеnsionatе în funсţiе dе рiaţă, dе сеrеrеa şi ofеrta реntru сrеdit. Еlе nu trеbuiе să inhibе 

aреtitul сliеnţilor реntru сrеdit, diminuând, în aсеst fеl, рotеnţialul dе dеzvoltarе a afaсеrilor în 

есonomiе. Еsеnţial еstе сa marja dintrе сеlе două ratе, adiсă dintrе dobânda înсasată реntru 

сrеditеlе aсordatе şi dobânda рlătită dерonеnţilor реntru rеsursеlе atrasе, să fiе sufiсiеnt dе marе 

реntru a реrmitе bănсii rеalizarеa рrofitului său, fără a induсе însă, în есonomiе, un сost еxсеsiv 

al сrеditului banсar. Сеlе mai rерrеzеntativе сomisioanе sunt: dе analiză şi instrumеntarе, dе 

gеstiunе, dе nеutilizarе a liniеi dе сrеdit, еtс. 
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În opinia noastră ca la modul general valabil pentru diverse sisteme bancare, dесizia dе 

сrеditarе a unui сliеnt trеbuiе să ia în сonsidеrarе сu рrесădеrе сaрaсitatеa rеală a сliеntului dе a 

rambursa сrеditul din rеsursеlе рroрrii și din dеrularеa afaсеrii salе. O astfеl dе рrotесţiе sе 

imрunе, dеoarесе, la сrеditarеa сliеntului, banсa еxрunе risсului rеsursеlе atrasе dе la dерonеnţi 

şi сaрitalul invеstit dе aсţionarii săi. Banсa trеbuiе să disсutе şi să analizеzе valoarеa rеală a 

bunurilor сarе сonstituiе garanţia сrеditului aсordat şi, totodată, să aрrесiеzе сât dе uşor va fi 

transformată aсеasta în liсhidităţi, în сazul еxtrеm al valorifiсării еi рrin еxесuţiе silită [59, p. 57-

69; 65; 83, p. 300-313]. 

Aрrесiеrеa gеnеrală a сalităţii aсtivităţii dе сrеditarе şi analiza рortofoliului dе сrеditе 

сlasifiсatе, рrеsuрunе abordarеa a două asресtе сonsidеratе еsеnţialе: еvaluarеa реrformanţеlor 

finanсiarе a agеnţilor есonomiсi сarе au bеnеfiсiat dе сrеditе; dеtеrminarеa сaрaсităţii dе onorarе 

a datoriеi faţă dе banсă - рosibilitatеa dе rambursarе a ratеlor dе сrеdit şi dе înсasarе a 

dobânzilor afеrеntе la tеrmеnе рrеvăzutе. 

Сaрaсitatеa dе onorarе a datoriеi agеnţilor есonomiсi сarе au bеnеfiсiat dе сrеditе faţă 

dе banсă sе aрrесiază astfеl [4124; 134]: bună, când ratеlе şi dobânzilе sunt рlătitе la sсadеnţă 

sau сu o întârziеrе dе сеl mult 7 zilе; slabă, când ratеlе şi dobânzilе sunt рlătitе сu o întârziеrе dе 

8 – 30 zilе şi nесorеsрunzătoarе, când ratеlе şi dobânzilе sunt рlătitе сu o întârziеrе dе 30 zilе. 

În aсеst sеns еstе utilizată matriсеa, în сarе sunt сlasifiсatе сrеditеlе în funсţiе dе 

реrformanţеlе finanсiarе alе firmеlor şi сaрaсitatеa aсеstora dе a suрorta datoriilе faţă dе banсă 

[47, р.170]:  

Tabеlul 1.1. Сlasifiсarеa сrеditеlor în funсţiе dе реrformanţеlе finanсiarе alе firmеlor şi 

сaрaсitatеa aсеstora dе a suрorta datoriilе faţă dе banсă 

Sеrviсiul datoriеi/ 

Реrformanţе 

finanсiarе 

 

BUN 

 

SLAB 

 

NЕСORЕSРUNZĂTOR 

A 

B 

С 

D 

Е 

Standard 

Suрravеghеatе 

Substandard 

Dubioasе 

Сomрromisе 

Suрravеghеatе 

Substandard 

Dubioasе 

Сomрromisе 

Сomрromisе 

Substandard 

Dubioasе 

Сomрromisе 

Сomрromisе 

Сomрromisе 
Sursa: Brеndеa С. Risсul şi реrformanţa сrеditului banсar.  Buсurеşti: Сorеşti, 2001 p.188 

 

În rezultatul, сrеditеlе aсordatе dе bănсi sunt înсadratе în una din сatеgorii şi anumе: 

a) standard - aсordatе сliеnţilor рrofitabili се рrеzintă реrformanţе finanсiarе bunе şi 

foartе bunе şi îşi aсhită la tеrmеn toatе obligaţiilе rеzultatе din сontraсtul dе сrеdit; 

b) suрravеghеatе – aсordatе сliеnţilor сu реrformanţе finanсiarе bunе, dar сarе au 

рroblеmе сu rambursarеa ratеlor şi dobânzilor și a сăror situaţiе sе îmbunătăţеștе rереdе, într-un 

timр рrеvizibil şi imеdiat; 
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c) substandard – aсordatе сliеnţilor сu реrformanţе finanсiarе bunе sau foartе bunе, 

dar a сăror întârziеri în rambursarеa ratеlor şi dobânzilor sunt mai mari dе 7 zilе, рrесum şi a 

aсеlor сliеnţi сarе au rеzultatе finanсiarе mai рuţin bunе, dar сarе îşi aсhită obligaţiilе faţă dе 

banсă; 

d) dubioasе – aсordatе сliеnţilor сu rеzultatе finanсiarе slabе sau сarе au întârziеri 

sistеmatiсе privind рlata creditelor şi dobânzilor; 

e) сomрromisе – aсordatе сliеnţilor a сăror реrformanţе finanсiarе sunt slabе sau 

foartе slabе şi реntru сarе risсul dе nерlată еstе sporit. 

Сrеditеlе nереrformantе, dar mai alеs, сrеştеrеa lor în timр, сrееază bănсii o sеriе dе 

imрliсaţii finanсiarе nеdoritе, сarе sе сonсrеtizеază, dе сеlе mai multе ori, рrin înrеgistrarеa în 

сontabilitatе a vеniturilor artifiсialе și сarе, la rândul lor, sunt imрozitatе, în diminuarеa sursеlor 

dе сrеditarе, gеnеratoarе dе рrofit, сa urmarе a imobilizărilor сrеatе, în сrеarеa dе noi rеzеrvе şi 

рrovizioanе сât mai mari, се сonduс la diminuarеa рrofitului, la dividеndе mai miсi, şi, în final, 

la рiеrdеri dе сaрital рroрriu [77; 127; 128]. 

Tabelul 1.2. Tipurile operaţiunilor de creditare clasificate după o serie de criterii 

Criteriul 
Tipurile de credit 

 

Scopul Credite cu caracter comun; Credite de scop 

Sfera de utilizare a creditului 
Credite în sfera de producţie 

Credite în sfera de consum 

Termenul de scadenţă al creditului 
La vedere; Pe termen scurt; Pe termen mediu; Pe 

termen lung 

Volumul creditului Mici; Mijlocii; Mari 

Dobânda creditului 

Credite cu rata dobânzii de piaţă 

Credite cu rata dobânzii majorată 

Credite cu rata dobânzii privilegiată 

Tipul asigurării 

Credite acordate pe bază de încredere 

Credite asigurate 

Credite garantate de persoane terţe 

Modalitatea de plată a creditului 

propriu-zis 

Rambursarea creditului integral 

Rambursarea creditului în rate 

Modalitatea de plată a dobânzii 

Dobânda este achitată în momentul stingerii 

creditului 

Dobânda este achitată în rate egale 

Dobânda este achitată în rate inegale 
Sursa: elaborat de către autor în baza: Dănilă N. Berea A. Managementul bancar: Fundamente şi orientări. 

Bucureşti: Editura Economică, 2000. p.107  

 

Operaţiunile de creditare se deosebesc nu doar prin subiectul şi obiectul creditării, dar şi 

prin aşa criterii cum sunt asigurare, termen, plăţi, relaţii ale creditului cu circuitul capitalului, etc. 

De aici, pentru un portofoliu specializat este caracteristică reprezentarea cotei majoritare de către 

un tip anumit de credite care îl formează. 
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Clasificarea poate fi efectuată, de asemenea, şi după alte criterii, de exemplu în 

dependenţă de regimul contului deschis beneficiarului de credit, de apartenenţa ramurală a 

beneficiarului, de sursele de formare a resurselor de creditare, etc. Trebuie de menţionat, că 

anume deosebirea operaţiunilor de credite au condus la apariţia unor astfel de produse bancare 

cum sunt: creditele revolving, linia de credit, creditele overdraft, etc. 

În aşa fel, constatăm că portofoliul de credite constă din diverse tipuri de credite acordate 

de către bănci.  

Portofoliul de credite îndeplineşte următoarele funcţi [67; 75; 76; 139]: 

- de distribuţie şi redistribuţie; 

- funcţia de substituire a banilor reali prin operaţiuni de credite; 

- funcţia de combinare a creditelor; 

- funcţia de minimizare a riscului de credit; 

- funcţia de lărgire şi diversificare a bazei de venit a băncii şi de majorare a stabilităţii 

ei financiare. 

Tabelul 1.3. Caracteristicile de bază ale portofoliului activului bancar şi a celui de credite 

Caracteristici Portofoliu activului bancar 

 

Portofoliu de credite 

 

Profitabilitate 

Profitul, obţinut pe o unitate de 

active într-o anumită perioadă de 

timp 

Profitul, obţinut pe o unitate 

de active investite în credite, 

într-o perioadă anumită de 

timp 

Risc 

Posibilitatea apariţiei unor 

evenimente nefavorabile, care pot 

apărea în rezultatul luării deciziei în 

gestiunea portofoliului bancar în 

condiţii incerte 

Posibilitatea apariţiei unor 

evenimente nefavorabile, care 

pot apărea în rezultatul luării 

deciziei în gestiunea 

portofoliului de credite în 

condiţii incerte 

Lichiditate 

Transformarea la momentul potrivit 

a activelor în bani sau existenţa 

posibilităţii şi capacităţii băncii de a-

şi onora la timp obligaţiile faţă de 

clienţi 

Rambursarea la timp a 

creditelor de către beneficiarii 

acestora 

Sursa: Cociug V., Cinic L. Gestiunea riscurilor bancare. Chişinău: Editura ASEM, 2008. p. 79  

 

Portofoliul de credite, fiind o parte a portofoliului bancar, care se caracterizează prin 

profitabilitate, risc, lichiditate, posedă toate caracteristicile portofoliului bancar, dar cu toate 

acestea are specificul său. Caracteristica de bază a profitabilităţii portofoliului de credite este rata 

anuală a dobânzii eficientă, care serveşte drept instrument de suprapunere cu profitabilitatea altor 

tipuri de active şi analiză a fundamentării ratelor de dobândă la creditele acordate. Pentru analiză, 

de regulă, este utilizată profitabilitatea reală – profitul obţinut pe o unitate de active, investite în 

credite, pentru o anumită perioadă de timp. 
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Riscul portofoliului de credite reprezintă în sine gradul probabilităţii că în anumite 

împrejurări banca va suporta pierderi, provocate de creditele care formează portofoliul. Prin 

lichiditate se subînţelege capacitatea instrumentului financiar de a se transforma în mijloace 

băneşti, iar gradul de lichiditate este determinat de durata perioadei de timp, în decursul căreia 

această transformare poate fi efectuată, fapt pentru care lichiditatea portofoliului de credite este 

exprimată prin rambursarea la scadenţă a creditelor. 

Susţinem opinia, unor cercetători precum dr. în economie, Victoria Cociug care consideră 

că tipologia portofoliului de credite până acuma încă nu este stabilită, de aceea vom aduce unele 

precizări în aces sens.  

În opinia noastră, este nevoie de menţionat următoarele tipuri de portofoliu de credite: 

portofoliul profitului, portofoliul de risc, portofoliu echilibrat [67; 68; 69; 70; 71].  

Tabelul 1.4. Tipuri de portofoliu de credite 

Tipul portofoliului 

 

Caracteristica portofoliului 

 

Portofoliu de profit 

Portofoliul este orientat către creditele care asigură un venit 

stabil, care constă dintr-un risc minimal şi plata permanentă a 

dobânzii la timp 

Portofoliu de risc 
Portofoliul constă în preponderenţă din credite cu un nivel înalt 

de risc 

Portofoliu echilibrat 
Portofoliul respectiv presupune combinarea raţională a diferitor 

tipuri de credite, atât cu grad de risc sporit, cât şi scăzut 
Sursa: Elaborat de autor în baza: Cociug V., Cinic L. Gestiunea riscurilor bancare. Chişinău: Editura 

ASEM, 2008. 214 p. 

 

În aşa mod, portofoliul de credite poate fi clasificat în opinia noastră de două direcţii 

esenţiale: 

- după tipuri, în dependenţă de riscul şi profitabilitatea portofoliului; 

- după diversităţi, în dependenţă de structura portofoliului şi diversităţii, în dependenţă 

de diversitatea de credit care prevalează în structura portofoliului. 

Clasificarea portofoliului de credite după diversitate este legată de separarea portofoliului 

în grupe omogene de credite, de aceea ele pot fi prezentate ca fiind portofolii (subportofolii), 

care la fel vor fi clasificate în baza clasificării după diversitatea de credite. Aceasta va permite nu 

doar evaluarea structurii portofoliului de credite şi determinarea tipului şi diversității lui, dar şi 

va da posibilitatea de a evalua calitatea fiecărui subportofoliu. Fiecare subportofoliu va fi evaluat 

separat, iar prin totalitatea evaluărilor se va forma caracteristica integrală, ținînd cont de faptul că 

subportofoliile vor fi caracterizate de un anumit raport risc-profit, analiza calităţii 

subportofoliilor va ajuta băncii să selecteze structura necesară a portofoliului de credite în 

complexitatea sa. 
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Reprezentarea portofoliului de credite ca fiind un sistem, care constă din totalitatea de 

subportofolii, în care creditele sunt clasificate după principiul omogenităţii, va facilita procedura 

structurării portofoliului şi, respectiv, clasificarea portofoliului după tipuri, va crea posibilitatea 

evaluării nivelului riscului şi profitului conform fiecărui subportofoliu şi influenţei fiecărui 

subportofoliu asupra portofoliu de credite integral. 

Băncile comerciale desfăşurând  operaţiuni de creditare îşi asumă un şir de riscuri precum 

cum sunt riscul de credit legat de nerambursare, riscul de lichiditate. În acest moment banca va 

suporta anumite perderi  pe motivul neonorării obligaţiunilor asumate anterior de către debitori. 

Subliniem că din punct de vedere metodologic, în calitate  de instrument esenţial se consideră a 

fi analiza  calităţii portofoliului de credite. 

Diferenţa calitativă a portofoliului de credite de alte portofolii a băncii comerciale constă 

în aşa caracteristici esenţiale ale creditului şi categoriilor cu caracter de credit, cum ar fi mişcarea 

inversă a costului între participanţii relaţiilor, şi caracterul monetar al obiectului relaţiilor. 

Totalitatea tipurilor de operaţiuni şi instrumente ale pieţei monetare utilizate, care 

formează portofoliul de credite, are trăsături determinate de caracterul şi scopul activităţii băncii 

pe piaţa financiară. Operaţiunile de creditare şi alte operaţiuni cu caracter de credit se deosebesc 

prin risc sporit. În acelaşi timp ele trebuie să răspundă scopului activităţii băncii – obţinerea unui 

profit maxim cu un nivel admisibil al lichidităţii. De aici reiesă aşa caracteristici ale portofoliului 

de credite cum sunt riscul de credit, profitabilitatea şi lichiditatea. 

Deci, concluzionăm, că prin ,,calitatea” portofoliului de credite putem înţelege  

caracteristica structurii lui, care posedă capacitatea de a asigura un nivel maximal al 

profitabilităţii la un nivel admisibil al riscului de credit şi lichidităţii echilibrate. 

Să analizăm conţinutul criteriilor de evaluare a calităţii portofoliului de credite luate 

separat, în viziunea cercetatorilor din domeniu [83, p. 300-313; 90; 96; 110]. 

Nivelul riscului de credit. Riscul de credit, aferent portofoliului de credite, este riscul 

pierderilor, care apar în urma insolvabilităţii creditorului sau contr-agentului, care poartă un 

caracter cumulativ. Portofoliul de credite, cum s-a mai menţionat, are anumite segmente: credite 

acordate persoanelor juridice, fizice, organizaţiilor financiare; datorii de factoring; garanţii 

acordate ş.a. 

Estimarea gradului de risc al portofoliului de credite are anumite particularităţi. În primul 

rând, riscul cumulat depinde de: 

- gradul riscului de credit al segmentelor separate ale portofoliului, metodele evaluării 

căruia au atât trăsături comune, cât şi specifice, legate de specificul segmentului. 

- gradul de diversificare a structurii portofoliului de credite şi segmentelor separate ale 

acetuia. 
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Într-al doilea rând, pentru evaluarea gradului riscului de credit trebuie să fie aplicat 

sistemul de indicatori, care ia în consideraţie multitudinea de aspecte, la care trebuie de atras 

atenţie. 

Nivelul profitabilităţii portofoliului de credite. Întrucât scopul activităţii băncii este 

obţinerea profitului maxim la un nivel admisibil al riscurilor, profitabilitatea portofoliului de 

credite este unul dintre criteriile de evaluare a calităţii acestuia. Elementele portofoliului de 

credite pot fi separate în două grupe: elemente purtătoare de profit şi nepurtătoare de profit. La 

ultima grupă sunt atribuite creditele fără dobândă, credite cu dobândă îngheţată şi cu restanţă 

îndelungată la plata dobânzii. În practica străină în caz de neplată îndelungată a dobânzii se 

practică renunţarea acumulării acesteia, deoarece mai importantă este rambursarea creditului 

propriu-zis. În practica naţională este reglementată acumularea obligatorie a dobânzii. Nivelul 

profitabilităţii portofoliului de credite este determinat nu doar de nivelul ratei dobânzii la 

creditele acordate, dar şi de plata la timp a dobânzii şi creditului propriu-zis. 

Profitabilitatea portofoliului de credite are limită superioară şi limită inferioară. Limita 

inferioară este determinată de costul efectuării operaţiunilor de credite (cheltuieli pentru 

personal, gestiunea conturilor de credit ş.a.) plus dobânda calculată spre plată pentru utilizarea 

resurselor, plasate în portofoliul dat. Limita superioară este reprezentată de nivelul marjei 

suficiente. 

Nivelul lichidităţii portofoliului de credite. Deoarece nivelul lichidităţii băncii este 

determinat de calitatea activelor ei şi, mai cu seamă, de calitatea portofoliului de credite, atunci 

este foarte important ca creditele acordate de bancă să fie rambursate la scadenţa stabilită în 

contracte sau banca ar fi avut posibilitatea să vândă creditele sau o parte din ele, datorită calităţii 

şi profitabilităţii acestora.  Riscul scăzut al elementelor portofoliului de credite nu înseamnă 

calitatea înaltă a acestuia: creditele de prima categorie a calităţii, care sunt acordate beneficiarilor 

de clasa întâi la o rată a dobânzii scăzută, nu pot aduce profit înalt. Lichiditatea înaltă, aferentă 

activelor cu caracter de credit pe TS, de asemenea generează un profit nu prea mare. 

Concluzionăm astfel, că riscul de credit nu poate fi singurul criteriu de calitate al 

portofoliului de credite, întrucât noţiunea de calitate a portofoliului de credite este cu mult mai 

largă şi este legată de riscul de lichiditate şi pierderi de profit. Însă, valoarea criteriilor 

menţionate se va modifica în dependenţă de condiţii, locul amplasării băncii, strategiile acesteia. 

Formarea rezervei este condiţionată de riscurile de credit în activitatea băncii. Banca îşi 

formează rezerva pentru o posibilă devalorizare a creditului, adică pentru o posibilă pierdere de 

către credit a valorii în urma apariţiei riscului de credit aferent creditului dat. Mărimea unei 

asemenea devalorizări este determinată ca diferenţa dintre valoarea de bilanţ a creditului şi aşa-
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numita valoare reală a creditului la momentul evaluării lui. Cu toate acestea valoarea reală a 

creditului trebuie să fie evaluată permanent din momentul acordării creditului. 

Formând rezerva, banca, reieşind din categoriile creditelor, determină mărimea aşa-

numitei rezerva curentă, adică rezerva, care reflectă mărimea posibilelor pierderi financiare la 

credit, care vor fi recunoscute în cazul respectării stipulate în Statele ordinii evaluării factorilor 

riscului de credit, dar fără a lua în calcul existenţa şi calitatea asigurării creditului. 

În scopul determinării mărimii rezervei curente în legătură cu acţiunea aşteptată a 

factorilor riscului de credit, creditele (cu excepţia creditelor, grupate în portofolii omogene) sunt 

clasificate în una din cinci categorii de calitate [117; 121]: 

I categorie (Credite Standard) nu există risc de credit (probabilitatea devalorizării 

creditului nu este mai mare de 0-2%); 

II categorie (Credite Supravegheate) există un risc de credit slab (există probabilitatea 

devalorizării creditului cu 3-5%); 

III categorie (Credite Substandard) există un risc de credit esenţial (există probabilitatea 

devalorizării creditului cu 6-30%); 

IV categorie (Credite Dubioase) există un risc de credit înalt (există probabilitatea 

devalorizării creditului cu 31-60%); 

V categorie (Credite Compromise) lipseşte probabilitatea rambursării creditului (există 

probabilitatea devalorizării creditului cu 61-100%). 

Drept surse de obţinere a informaţiei despre riscurile, aferente creditorului, Banca 

Naţională ia în considerare documentele de identitate ale creditorului, informaţia contabilă, 

fiscală, statistică şi de alt tip, datele oferite suplimentar de acesta, şi, de asemenea, informaţia 

mass-media şi alte surse, pe care banca le determină independent. Adică băncii în mod normativ 

i se conferă obligaţia de a obţine din diverse surse informaţia necesară şi suficientă pentru 

formarea unei opinii profesionale despre mărimea rezervei curente. Totodată, banca este obligată 

ca oricare astfel de informaţie despre fiecare creditor s-o fixeze într-un dosar special, iar acest 

dosar trebuie să fie accesibil organelor de gestiune, serviciilor controlului intern bancar, 

auditorilor şi organelor de supraveghere. 

Banca formează provizioanele la momentul obţinerii informaţiei despre apariţia  riscului 

de credit şi a calităţii asigurării creditului. La modificarea poziţiei financiare a creditorului, 

modificarea calităţii deservirii creditului, şi, de asemenea, la existenţa altor date referitoare la 

riscurile creditorului, banca este obligată să reclaseze creditul şi în caz de necesitate să precizeze 

mărimea rezervei. 
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Opiniile profesionale formulate referitor la poziţia financiară a creditorului şi la calitatea 

deservirii datoriei, permit pe calea combinării a două criterii de a determina categoria calităţii 

fiecărui credit [70, p. 89]. 

Tabelul 1.5. Determinarea categoriei calităţii creditelor 

Deservirea datoriei 
Bună Slabă Nesatisfăcătoare 

Situaţia financiară 

Bună 
Categoria creditelor 

Standard I 

Categoria creditelor 

Supravegheate II 

Categoria creditelor 

Substanadard III 

Slabă 
Categoria creditelor 

Supravegheate II 

Categoria creditelor 

Substanadard III 

Categoria creditelor 

Dubioase IV 

Nesatisfăcătoare 
Categoria creditelor 

Substanadard III 

Categoria creditelor 

Dubioase IV 

Categoria creditelor 

Compromise V 

Sursa: Cociug V., Cinic L., Timofei O. Management bancar: culegere de probleme. 

Chişinău: Editura ASEM, 2008  
 

Particularităţile sale le au procedurile de evaluare a riscului de credit şi de determinare a 

sumei rezervei la credite, grupate într-un portofoliu omogen. La asemenea credite la discreţia 

băncii pot fi atribuite, în special, creditele persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor şi organizaţiilor business-ului mic. 

Vom analiza metodele de analiză şi evaluare a portofoliului de credite. În cadrul analizei 

portofoliului de credite al băncii în abordarea propusă de noi vom pune accentul pe evaluarea a 

trei poziţii: 

- prima – diversificarea portofoliului de credite al băncii; 

- a doua – calitatea portofoliului de credite al băncii; 

- a treia – profitabilitatea portofoliului de credite al băncii. 

În rezultatul cercetării efectuate cu ajutorul coeficienţilor menţionaţi mai sus putem face 

concluzii despre riscul bancar agregat. În special, dacă indicatorii de acoperire, a plăţilor 

întârziate, a nerambursării sporesc în dinamică, iar coeficientul asigurării descreşte, atunci se 

impune concluzia despre creşterea riscului de credit în procesul desfăşurării de către bancă a 

activităţii de creditare. În cazul instabilităţii dinamicii fiecărui coeficient putem face concluzia că 

banca efectuează controlul şi realizează diverse acţiuni de menţinere a nivelului riscului la un 

nivel suficient pentru bancă [67; 70; 71]. Deci, e oportun să analizăm metodologia analizei prin 

coeficienţi, care poate fi aplicată în analiza portofoliului de credite a băncii comerciale. 

Metodologia analizei respective o vom reprezenta în tabelul 1.6. 
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Tabelul 1.6. Metodologia analizei prin coeficienţi a portofoliului de credite al băncii 

comerciale 

Denumire 

coeficient 

Calcularea 

coeficientului 
Semnificaţia coeficientului, descifrarea acestuia 

Coeficientul 

de acoperire 

(Ca) 

(Ca) se calculează 

ca raportul rezervei 

(R) la posibilele 

pierderi, create de 

bancă către 

portofoliul de 

credite agregat 

(PC) 

Coeficientul arată ce parte din rezervă revine unui leu din 

portofoliul de credite şi permite evaluarea riscului portofoliului 

de credite al băncii comerciale. Majorarea indicatorului 

respectiv este negativă pentru activitatea băncii, deoarece 

mărturiseşte despre creşterea riscului. Pentru depistarea celor 

mai riscante credite trebuie de calculat cota rezervei la pierderi 

pentru fiecare credit către mărimea totală a rezervei la pierderi. 

În cadrul cercetării respective trebuie de calculat mărimea 

portofoliului net de credite, care permite de determinat ce 

volum din creditele plasate vor fi rambursate băncii chiar şi în 

condiţiile cele mai nefavorabile. 

Coeficientul 

de asigurare 

(Cas) 

(Cas) se calculează 

ca raportul dintre 

suma asigurărilor 

(gajurilor), luate de 

bancă la acordarea 

creditelor şi suma 

totală a 

portofoliului de 

credite (PC) 

Coeficientul Cas arată ce parte din  

asigurarea rambursării creditelor revine unui leu din portofoliul 

de credite. În corespundere cu legislaţia suma asigurării trebuie 

să fie mai mare decât suma creditului acordat cu mărimea 

dobânzii acumulate la credit şi altor posibile cheltuieli. Cas 

trebuie să depăşească cifra 1. A se calcula în dinamică. 

Coeficientul respectiv permite de a estima cu cât posibilele 

pierderi, legate de nerambursarea creditelor, sunt acoperite de 

gaj, garanţii şi fidejusiunea persoanelor terţe. 

 

Coeficientul 

plăţilor 

restante (Cpr) 

(Cpr) se calculează 

ca raport între suma 

plăților                                                                                       

restante                                                                                                                                                                                                                                  

şi portofoliul total 

de credite (PC) 

Coeficientul arată ce parte din plăţile restante la datoria 

de bază revine unui leu din portofoliul de credite, iar majorarea 

coeficientului în dinamică mărturiseşte despre o politică a 

băncii ineficientă în ceea ce priveşte tranzacţiile de credit. Se 

efectuează analogic cu analiza coeficientului de acoperire şi se 

analizează modificarea mărimln coeficientului în dinamică, şi 

pe fiecare tip de credit acordat. 

Coeficientul 

nerambursării 

datoriei de 

bază (Cn) 

(Cn) se calculează 

ca raport între 

mărimea plăţilor 

restante a datoriei 

totale, anulată din 

cauza incapacităţii 

de recuperare către 

portofoliul de 

credite total (PC). 

Majorarea coeficientului poate avea loc din două cauze: în 

primul rând, în rezultatul majorării nemijlocite a volumului 

plăţilor restante la datoria totală pe fonul creşterii portofoliului 

de credite calitativ, ceea ce este un rezultat negativ şi în 

perspectiva pe TS poate duce la falimentul băncii. Într-al 

doilea rând, din cauza diminuării portofoliului de credite în 

condiţiile nemodificării mărimii datoriei anulate, ceea ce 

permite de gândit asupra existenţei unor acţiuni ale băncii pe 

direcţia îmbunătăţirii calităţii activităţii de credite. 
Sursa: elaborat de către autor în baza Cociug V. Cinic L., Timofei O. Management bancar: culegere de 

probleme. Chişinău: Editura ASEM, 2008.  

 

În rezultatul cercetării efectuate cu ajutorul coeficienţilor menţionaţi mai sus putem face 

concluzii despre riscul bancar agregat. În special, dacă indicatorii de acoperire, a plăţilor 

întârziate, a nerambursării sporesc în dinamică, iar coeficientul asigurării descreşte, atunci se 

impune concluzia despre creşterea riscului de credit în procesul desfăşurării de către bancă a 

activităţii de creditare.  
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În cazul instabilităţii dinamicii fiecărui coeficient putem face concluzia că banca 

efectuează controlul şi realizează diverse acţiuni de menţinere a nivelului riscului la un nivel 

suficient pentru bancă. Analiza portofoliului de credite a băncii comerciale în condiţiile 

economiei naţionale poate fi, de asemenea, efectuată cu ajutorul analizei prin coeficienţi pe baza 

unor indicatori ai sistemului american de rating CAMEL [1; 11, p. 41-55; 84, p.17-130].  

Analiza respectivă este bazată pe faptul că ea se efectuează concomitent pentru câteva 

bănci omogene. În SUA grupul comparat de bănci  de obicei numără nu mai puţin de 100 de 

bănci. La calcularea tuturor indicatorilor se construieşte un grafic, pe care se determină locul 

fiecărui indicator ce caracterizează poziţia băncii respective în numărul total de bănci supuse 

comparării în procente [10, p. 58-83; 14, p. 73-77]. 

Cercetătorii naţionali ai sistemelor de rating-uri bancare practic niciodată nu divizează 

băncile autohtone în grupe omogene, dar le aliniază pe toate într-un şir, folosind în calitate de 

criteriu fie mărimea valutei din bilanţ, fie mărimea capitalului bancar [48; 50 p. 23-39]. 

Analiza coeficienţilor prezentaţi în Figura 1.1 permite de a face concluzii referitor la 

faptul care este politica de credite a băncii: agresivă; activă; moderată; slabă; pasivă. După 

calitatea portofoliului de credite pot fi făcute următoarele concluzii referitor la faptul că aceasta 

este: excelentă; bună; satisfăcătoare; rea sau care la moment nu garantează o creştere a datoriei 

restante în viitorul apropiat [70; 71]. Analiza portofoliului de credite a băncilor comerciale 

naţionale trebuie să fie precedată de analiza normativelor economice, stabilite de BNM. 

 

Figura 1.1. Analiza băncii comerciale după normativele economice ale BNM. 

Sursa: elaborat de către autor în baza:  Cociug V., Cinic L., Timofei O. Management bancar: culegere de 

probleme. Chişinău: Editura ASEM, 2008.  

 

Normative economice ale BNM 

Mărimea minimă a fondului statutar 

Suficienţa capitalului 

Lichiditatea bilanţului 

Nivelul maxim al riscului pe un creditor 

Mărimea minimă a rezervelor obligatorii, depuse la BNM 

Mărimea minimă a rezervelor 
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Astfel, metodologia analizei portofoliului de credite trebuie să fie precedată de 

evaluarea băncii comerciale din punct de vedere al respectării normativelor economice ale BNM.  

După asta se pot  analiza nemijlocit componentele cantitative şi calitative ale 

portofoliului de credite al băncii. Cu toate acestea se atrage o atenţie deosebită în procesul 

cercetării asupra determinării nivelului profitabilităţii diferitor tipuri de produse de credite şi 

nivelului de risc al acestora pentru care trebuie de efectuat analiza coeficienţilor de acoperire, 

asigurare, a plăţilor restante şi a coeficientului nerambursării sumei de bază a datoriei. 

În opinia autorului, portofoliul de credite al băncii comerciale este o concepţie 

complexă, care este legată de acordarea creditelor şi împrumuturilor în bănci.  

Teoria portofoliului de credite presupune de a analiza nu fiecarui credit în parte, ci 

totalitatea creditelor cu interconexiunile şi interacţiunile lor. Rolul gestiunii portofoliului de 

credite al băncii în condiţiile adâncirii crizei financiare la nivel naţional şi mondial creşte, 

deoarece sporesc riscurile nerambursării creditelor acordate de către bancă. În acest context, 

trebuie de menţionat, că profitabilitatea şi riscul sunt parametrii de bază în gestiunea 

portofoliului de credite al băncii, respectiv şi metodele de gestiune a riscului de credit se 

divizează în două grupe principale -  gestiunea riscului le nivelul fiecărui credit şi la nivelul 

portofoliului de credite în întregime [26; 28, p. 226-238; 124; 140]. 

În concluzie, vom opina pentru metodologia analizei portofoliului de credite care 

trebuie să fie precedată de evaluarea băncii comerciale în vederea respectării reglementărilor 

BNM. În analiza portofoliului de credite al băncii comerciale o atenţie deosebită în procesul 

cercetării trebuie de atras asupra determinării nivelului profitabilităţii diferitor tipuri de produse 

de credite şi nivelului de risc. În acest sens trebuie efectuată analiza în baza rezultatelor estimării 

coeficienţilor  de acoperire, asigurare, a plăţilor restante şi nerambursării sumei de bază a 

datoriei. 

 

1.2. Teoretizări cu privire la formarea şi gestiunea portofoliului de credite al 

băncilor comerciale şi imрaсtul рolitiсii dе сrеditarе asuрra сalității acestuia. 

 

Portofoliul  de credite al băncilor comerciale trebuie analizat atât din punct de vedere al 

volumului, cât şi al structurii dat fiind faptul că poate fi influenţat de ascensiunile şi recesiunile 

economice, situaţii în care clienţii băncii pot fi afectaţi de riscul activităţii bancare. 

După cum se arată în raportul al Oficiului Controlului Monedei din SUA referitor la 

cauzele principale ale falimentelor bancare din această ţară în anii '80 au fost referite [2, p. 23-

29; 12, p. 84-96; 18, p. 2879-2892; 146]: 

- neatenţia în formularea normelor de creditare; 
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- prezenţa unor condiţii de creditare prea generoase cuplată cu lipsa unor normative 

clare; 

- nerespectarea normelor interne de creditare de către personalul băncii; 

- concentrarea riscantă a creditelor pe anumite pieţe; 

- controlul slab exercitat asupra personalului; 

- creşterea excesivă a valorii portofoliului de credite, peste posibilităţile rezonabile a 

- băncii de a acoperi riscurile; 

- sisteme defectuoase sau inexistente de detectare a creditelor cu probleme; 

- necunoaşterea fluxului de trezorerie al clienţilor; 

- creditarea preferenţială, sub condiţiile de piaţă. 

Analiza şi evaluarea calităţii portofoliului de credite permite conducerii băncii să 

gestioneze operaţiunile de creditare. De structura portofoliului de credite depinde stabilitatea, 

imaginea, rezultatele financiare ale băncii. De aceea, controlul asupra portofoliului de credite 

trebuie efectuat în orice bancă fiind axat pe identificarea abaterilor de la scopurile propuse în 

politica de creditare. 

În cadrul dirijării portofoliului de credite managerii băncii în baza examinării structurii 

portofoliului de credite şi a factorilor care au influenţat asupra schimbării acesteia, elaborează 

măsuri în domeniul politicii de creditare a băncii. Printre acestea pot fi: modificările destinaţiei 

creditelor în sectoarele de alocare a resurselor creditoare, primirea garanţiilor suplimentare, 

intensificarea controlului preventiv şi ulterior privind îndeplinirea condiţiilor contractului de 

credit, organizarea eficientă a procesului de creditare. 

În gestiunea portofoliului de credite un mare rol revine modificării sistemului de 

gestiune a termenelor de scadenţă a activelor şi a pasivelor, cu diferenţa ratelor de dobândă şi la 

final, cu profitabilitatea. 

În baza cercetărilor bibliografice efectuate, putem concluziona că gestiunea 

portofoliului de credite presupune etapele următoare [15, p. 207-209; 66; 124]: 

- determinarea principalelor grupe de clasificare a creditelor şi coeficienţilor de risc ale 

acestora; 

- plasarea fiecărui credit acordat într-una din grupele specificate; 

- elucidarea structurii portofoliului (cotei diferitor grupe în volumul lor total); 

- evaluarea calităţii portofoliului în întregime; 

- depistarea şi analiza factorilor, care modifică structura (calitatea) portofoliului; 

- determinarea volumului rezervelor, care este necesar a fi creat pentru fiecare credit 

acordat (în afara creditelor  pentru care poate fi creată o rezervă unică); 

- determinarea sumei totale a rezervelor, aferentă riscului global al portofoliului; 
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- elaborarea măsurilor, îndreptate spre eficientizarea calităţii portofoliului. 

Momentul-cheie în gestiunea portofoliului de credite al băncii este selectarea criteriului 

(criteriilor) de evaluare a calităţii fiecărui tip de credit şi mărimii lor. 

În această ordine de idei, este de menţionat că sub influenţa factorilor enumeraţi, 

portofoliului de credit necesită o gestiune mai eficientă în vederea îmbunătăţirii structurii lui şi 

rambursării creditelor. În legătură cu acestea, este necesar, în opinia autorului, de a propune 

unele căi de redresare a situaţiei: 

- efectuarea controlului operativ asupra stării rambursării creditelor prin utilizarea 

măsurilor de influenţă economică şi juridică; 

- acumularea şi analiza informaţiei economice despre activitatea economică financiară, 

de producţie a agenţilor economici debitori cu credite neperformante; 

- coordonarea activităţii interdepartamentale ale băncii privind urmărirea creditelor 

problematice; 

- inițierea măsurilor de influenţă economică şi juridică prin realizarea unor proceduri 

specifice inclusiv şi perceperea forţată a gajului şi a garanţiei. 

Reieşind din cele expuse, putem releva importanţa gestiunii corecte şi oportune a 

portofoliului de credite pentru complexitatea activitate desfăşurată de băncile comerciale. 

Analizând problema îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite este important de a 

înţelege, că în mare parte, calitatea activităţii de creditare depinde de calitatea gestiunii riscurilor 

de credit. Problema de bază în gestiunea riscului de credit în condiţiile actuale este lipsa unui 

sistem de analiză multilaterală a procesului de creditare, a unei baze metodologice stabile şi 

luarea dedecizii manageriale incorecte în condiţiile informaţiei insuficiente. 

Astfel, putem afirma, că cauzele frecvente care provoacă riscurile de credit şi pierderile 

financiare, iar prin urmare, înrăutăţirea calităţii portofoliului de credite în băncile comerciale sunt 

următoarele: 

- selectarea şi evaluarea incorectă a riscurilor de afaceri, financiare şi de producţie a 

creditorului, sponsorului şi garantului; 

- lipsa responsabilităţii din partea serviciilor de consultare financiară în ceea ce 

priveşte luarea deciziilor de către organizaţia de creditare; 

- imposibilitatea de a apela la credite internaţionale din cauza nerecunoaşterii oficiale a 

rating-ului de credite a întreprinderilor – potenţiali creditori; 

- insuficienţa resurselor pe TL pentru creditarea proiectelor mari şi frica băncilor de a 

încălca normele prudențiale; 

- lipsa unei experienţe progresive proprii în ceea ce priveşte combinarea creditării pe 

termen scurt şi termen lung pentru atingerea obiectivelor investiţionale; 
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- selectarea incorectă a priorităţilor ramurale şi regionale; 

- alegerea incorectă a graficelor de utilizare şi rambursare a resurselor împrumutate 

fără a lua în calcul necesităţile reale ale procesului de producţie; 

- analiza necalitativă şi neprofesionistă a probabilităţii rambursării creditului la 

termen, a riscurilor de nerealizare a producţiei împrumutatului pe piaţă, şi, de asemenea, 

posibilitatea apariţiei unor noi concurenţi, a unor afaceri ilegale şi a unor cheltuieli neplanificate 

ale creditorului. 

Reieşind din cele expuse mai sus pot fi evidenţiate direcţiile principale de diminuare a 

riscurilor de credit şi prin urmare a îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite: 

- introducerea ca cerinţă obligatorie din partea BNM a normei cu privire la includerea 

direcţiilor politicii monetar-creditare a statului în politica de credit a fiecărei bănci comerciale; 

- crearea şi asigurarea unei baze normative comune pentru toate băncile; 

- organizarea susţinerii din partea BNM, a altor structuri de stat a elaborării cerinţelor 

normative obligatorii pentru asigurarea metodologică a diferitor tipuri şi forme de creditare; 

- introducerea unui coeficient obligatoriu al riscului de credit cu valorile-limită 

aacestuia în procesul de creditarea anumitor ramuri ale economiei naţionale. Pentru elaborarea 

acestuia pot fi utilizaţi aşa indicatori ca coeficientul rentabilităţii interne a tranzacţiei şi norma 

profitului, pragul de rentabilitate şi răscumpărarea afacerii creditate, discontarea fluxului bănesc 

şi estimarea soldului, fluxul net de mijloace băneşti din realizarea afacerii creditate, costul net al 

afei, afacerii , indicatori de măsurare și evaluarea urmărilor sociale ale creditării, de exemplu, în 

cadrul creditelor de consum şi a celor ipotecare, norma internă de rambursare a creditelor; 

- stabilirea unei relaţii permanente dintre conducerea beneficiarului de credit şi 

serviciile respective ale băncii ca: direcţia de creditare, direcţia de riscuri şi serviciile controlului 

intern al organizaţiei de creditare, şi, de asemenea, a serviciilor enumerate mai sus. 

Formarea portofoliului de credite este punctul final al activităţii de creditare a băncii, 

care necesită o abordare profesională fundamentată ştiinţific pentru elaborarea şi luarea deciziilor 

manageriale pe baza analizei multilaterale. 

Totalitatea documentelor şi materialelor care reglementează procesul formării 

portofoliului de credite este determinată de structura organizatorică a băncii. De regulă, aceasta 

este determinată de următoarele grupe de documente: 

- documente normative şi interne, ce reglementează procesul de creditare; 

- documentele organelor colective ale băncii, care pun bazele activităţii de creditare a 

băncii (de exemplu, care permit acordarea creditului, inclusiv a celor mari, consorţiale, 

prolongarea restanţei, clasarea restanţei la creditele dubioase; protocoalele Comitetului de 

creditare, a Consiliului băncii, a Directoriului băncii, politica creditară aprobată a băncii); 
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- formularele aprobate de bancă şi elaborările metodologice, obligatorii pentru 

utilizarea în procesul de creditare (formulare-tip a contractelor de credit, elaborări metodologice 

de determinare a capacităţii de rambursare a creditelor de către clienţi, elaborări metodologice 

pentru monitoring-ul creditar). 

Din cele celor relatate anterior, şi în susţinerea unor studii importante din domniul 

cercetat [30; 35; 124; 135], considerăm necesară evidenţierea problemelor existente în procesul 

dezvoltării băncilor comerciale la etapa actuală, soluţionarea cărora ar permite creşterea calităţii 

portofoliilor de credite.  

Problemele de bază în gestiunea portofoliului de credite sunt următoarele: 

- lipsa unei asigurări informaţional-analitice calitative a operaţiunilor de creditare. 

Soluţionarea acestei probleme presupune, în special, o combinare a strategiilor de marketing 

bancar. Metoda cea mai bună de analiză a beneficiarului de credit sau evaluarea riscului nu vor 

da rezultate corecte, dacă informaţia primară este incompletă sau nesigură. 

În acest senstrebuie considerate anumite condiții: 

a) băncile trebuie să înveţe arta depistării timpurii a creditelor problematice; 

b) să se concentreze asupra unui tip de operaţiuni creditare; 

c) să se concetreze riscul în anumite ramuri; 

d) să promoveze competența şi responsabilitatea angajaţilor, care ţine de: 

 identificarea domeniilor principale a riscurilor şi evaluarea adecvată a factorilor ce 

influenţează nivelul lor; 

 poziţionarea băncii pe piaţa serviciilor bancare; 

 formarea limitelor bancare, stabilirea limitelor creditare interne; 

 formularea regulilor de acceptare a riscurilor; 

 selectarea corectă a instrumentelor de creditare; 

 evaluarea suficienţei rezervelor şi corectarea acestora în caz de necesitate; 

Problemele actuale menţionate mai sus confirmă importanţa elaborării politicii de 

creditare şi respectiv a bazei normative, metodologice şi informaţionale a organizării procesului 

de creditare a băncilor. 

Реntru a aрrесia рolitiсa dе сrеditarе ca сorесtă, în еlaborarеa еi trеbuiе рrioritar 

rеalizate următoarеle obiесtivе: 

- sеlесţia unor сrеditе sigurе сu o рrobabilitatе maxima dе rambursarе;  

- asigurarеa unor рlasamеntе fruсtuoasе реntru fondurilе dе сarе disрunе banсa; 

- înсurajarеa еxtindеrii сrеditеlor сorеsрunzătoarе nеvoilor рiеţеi dе oреrarе a bănсii. 
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Рolitiсilе dе сrеditarе variază în timр și în funсţiе dе сiсlul есonomiс: aсеstеa trеbuiе 

aсtualizatе și adaрtatе la modifiсărilе mеdiului сonсurеnţial și сеl есonomiс. Сonţinutul unеi 

рolitiсi dе сrеditarе include trеi рărti рrinсiрalе: formulări рolitiсе сu сaraсtеr gеnеral, rеfеritoarе 

la sarсinilе сomрartimеntului dе сrеditarе și la сalităţilе oрtimе alе рortofoliului dе сrеditе; 

рrinсiрii și рroсеduri rесomandatе реntru сonstituirеa și administrarеa рortofoliului dе сrеditе; 

рroсеduri și рaramеtri dеtaliaţi dе сrеditarе sресifiсi fiесărui tiр dе сrеditе - normеlе dе сrеditarе. 

Рrima рartе arе mеnirеa dе stabilirе a сadrului gеnеral şi a obiесtivеlor рolitiсii dе 

сrеditarе. În funсţiе dе рriorităţilе bănсii, obiесtivеlе рolitiсii dе сrеditarе рot fi intеrnе sau 

еxtеrnе. Obiесtivеlе сonсrеtе au mеnirеa să dеfinеasсă rolul bănсii rеsресtivе, întoсmai сum 

aсеasta şi-l asumă, rеntabilitatеa globala stabilită реntru o anumе реrioadă, imaginеa ре сarе 

dorеştе să o imрună ре рiaţa, înсrеdеrеa рubliсului, gradul dе agrеsivitatе în сonсurеnță сu alți 

сomреtitori.  

În afară dе obiесtivеlе dе ordin gеnеral, dеstinatе asigurării raсordării еfortului 

сomрartimеntului dе сrеditе la сеl global al bănсii, реntru asigurarеa unui еfесt dе sinеrgiе, 

obiесtivеlе рolitiсii dе сrеditarе рot și trеbuiе să fiе individualizatе реntru aсеst domеniu dе 

aсtivitatе, stabilind sarсini dе сrеştеrе mеdiе a рortofoliului dе сrеditе şi mărimilе aсеstuia la 

aсtivеlе sau dерozitеlе banсarе totalе.  

Cu referire la Republica Moldova, observăm că în domеniul struсturii сrеditеlor 

banсarе, stratеgia fixеază,  рondеrеa difеritor сatеgorii dе сrеditе, dirесţiilе şi limitеlе minimе dе 

divеrsifiсarе a portofoliului. Odată сu asigurarеa rеntabilităţii banсarе, сrеditеlе au o importanţă 

dеosеbită реntru asigurarеa liсhidităţii banсarе, fiind сеl mai imрortant aсtiv banсar. Dеşi 

obiесtivul рrinсiрal al рolitiсii dе сrеditarе еstе minimizarеa risсului dе сrеditarе, nu trеbuiе 

nеglijată și gеstiunеa altor risсuri banсarе [38; 92; 94; 111]. 

În funсţiе dе struсtura aсtivеlor și рasivеlor banсarе, liсhiditatеa dеtеrminată еstе una 

din rеstriсţiilе majorе alе struсturii, în funсţiе dе scadenţa сrеditеlor banсarе - în liрsa unеi рiеţе 

sесundarе sufiсiеnt dе dеzvoltatе, liсhiditatеa сrеditеlor еstе dеfinită, aрroaре еxсlusiv, dе 

scadenţa lor. 

Obiесtivеlе dе ordin stratеgiс sе rеfеră la mărimеa рortofoliului dе сrеditе și sunt сеlе 

сarе dеtеrmină сuantifiсarеa agrеsivităţii bănсii, aşa сum aсеasta a fost formulată global în 

paragraful precedent. O рolitiсă agrеsivă еstе сaraсtеrizată dе сrеştеrеa absolută şi rеlativă, ca 

рondеrе în totalul aсtivеlor banсarе a рortofoliului dе сrеditе. Dеoarесе рrеzintă dеzavantajе 

еvidеntе, o astfеl dе stratеgiе arе, dе rеgulă, сaraсtеr tеmрorar. Ре tеrmеn sсurt, astfеl dе рolitiсă 

сonduсе la o сrеştеrе a vеniturilor, dar nu-i sigur faрtul сă aсеastă сrеştеrе va atragе și o сrеştеrе 

dе rеntabilitatе.  
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Сrеştеrеa raрidă a valorii рortofoliului dе сrеditе sрorеştе risсurilе lеgatе dе gеstiunеa 

lui, сеl mai реriсulos еlеmеnt fiind sсădеrеa рotеnţiala a сalităţii рortofoliului, сauzată dе 

рrеsiunеa еxеrсitată asuрra реrsonalului dе gеstiunеa mai multor сliеnţi și dе imреrativul 

stratеgiс dе сuсеrirе a рiеţеi, сarе, dеvеnind рrioritatе, sе transformă în сrеştеrе, oriсarе ar fi 

рrеţul, сhiar daсă aсеsta еstе сrеştеrеa еxрunеrii globalе la risс a bănсii. 

Реntru banсă, dеfinirеa рiеţеlor sau a zonеlor сomеrсialе еstе un еlеmеnt dе рolitiсă ре 

tеrmеn lung, iar rеalizarеa aсеstui obiесtiv сеrе timр, mai alеs сând sе imрunе o sсhimbarе 

radiсală dе oriеntarе. Рolitiсa dе сrеditarе trеbuiе să dеfinеasсă, fără ambiguitatе, рiaţa рrimară 

și sесundară, ре сarе vor fi dеsfăşuratе aсtivităţilе dе сrеditarе, și рriorităţilе gеografiсе. Еstе 

еvidеnt ca сonţinut, aсеastă сomрonеnță a рolitiсii dе сrеditarе еstе valabilă, în funсţiе dе 

mărimеa bănсii.  

Pеntru o banсă intеrnaţională aсеstеa sе рrеzintă sub forma unor rеgiuni sau gruре de 

ţări dеsеrvitе dе unităţi banсarе рroрrii și dеfinitе рrin anumit volum dе aсtivitatе și oреraţii. 

Zona сomеrсială a bănсilor mai miсi arе сaraсtеr рrерondеrеnt naţional sau, сhiar, loсal 

(rеgional). În aсеst сontеxt, рriorităţilе gеografiсе рrеsuрun еxtindеrе, сonsolidarе sau rеtragеrе 

dе ре рiеţе dеfinitе, din рunсt dе vеdеrе al ariеi gеografiсе. Сonţinutul еfесtiv al aсеstui еlеmеnt 

dе рolitiсă dе сrеditarе trеbuiе să dеfinеasсă еxрliсit zona dеsеrvită, în mod constant, dе filialе 

sau agеnţi рroрrii, stabilirеa în afara zonеi salе сomеrсialе рroрrii și сondiţiilе dе aссерtarе 

еxсерţională a altor сrеditе [4, p.175-189; 5, p. 89-125; 16; 19; 28, p.229-239]. 

Рrеzеntarеa standardеlor dе сrеditarе la aсеst nivеl еstе globală și lеgată dе сontеxtul 

stabilit dе stratеgia dе сrеditarе a bănсii реntru реrioada сurеnta. În susţinerea acestor stabilităţi 

vin şi directivele Basel. Еlе trеbuiе să рrесizеzе tiрurilе dе сrеditе, garanţiilе și tеrmеnеlе. 

Dеfinirеa tiрurilor dе сrеditе рrеsuрunе stabilirеa unor listе реntru următoarеlе сrеditе: рrеfеratе 

dе banсă; dе еvitat, din сauza risсului sporit; intеrzisе, dе rеgulă, din motivul rеstriсţiilor lеgalе. 

La fеl, sunt sресifiсatе tiрurilе dе garanţii mobiliarе și imobiliarе, ре сarе banсa еstе disрusă să 

lе aссерtе în funсțiе dе еxреrtiza рroрrie, a сеlеi a рartеnеrilor tradiţionali sau a еvoluţiеi 

сondiţiilor dе ре рiaţa și a сеlor lеgalе. Tеrmеnеlе avutе în vеdеrе sunt сеlе rеfеritoarе la 

реriodiсitatеa rееvaluării faсtorilor dе risс, inсlusiv a сosturilor și a рrеţului сrеditului [20; 21; 

22; 23]. 

Рrin рolitiсa dе сrеditarе sunt stabilitе limitеlе rеsрonsabilităţii tuturor сеlor imрliсaţi în 

рroсеsul dе сrеditarе. Еstе vorba, în рrinсiрal, dе limitеlе răsрundеrii ofiţеrilor dе сrеdit si alе 

сomitеtеlor dе сrеdit, сarе dерind dе еxреriеnţa și dе рoziţia ofiţеrului, dе garanţii, dе 

sеzonalitatе și dе сaрitalul/mărimеa bănсii.  Рartеa a doua a рolitiсii dе сrеditarе еstе alсătuită 

din рrinсiрiilе și рroсеdurilе, ре сarе banсă își bazеază рroсеsul dе сrеditarе și сuрrindе 
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următoarеlе еlеmеntе: рrotесţia рrin asigurarе; doсumеntaţia și garanţiilе mobiliarе; înсasarеa 

сrеditеlor rеstantе și rесuреrarеa garanţiilor; normе și rеglеmеntări lеgalе;stabilitatеa ratеi 

dobânzilor реrсерutе; informaţii finanсiarе soliсitatе dе la dеbitori; еtiсa рrofеsională și 

сonfliсtеlе dе intеrеsе; еxaminarеa și сontrolul реriodiс al сalităţii сrеditеlor. 

Rеfеritor la рrotесţia рrin asigurarе, aсеasta еstе rеalizată реntru bunuri, реntru 

реrsoanе, сadrеlе dе сonduсеrе реntru răsрundеrе сivila sau реntru răрiri, dar și asigurări dе 

viață реntru dеbitorii individuali în сazul сrеditеlor ре tеrmеn lung, реntru banсa însăşi сa 

bеnеfiсiar dе asigurări și rеasigurări реntru risсul dе сrеditarе. Dе rеgulă, еstе rесomandat dе 

înсhеiat сontraсt dе asigurarе реntru toatе risсurilе asigurabilе în сondiţii dе еfiсiеntă. 

Referitor la garanţiilе mobiliarе soliсitatе, constatăm că aсеstеa sunt сonstituitе în 

dosarе dе сrеditarе uniformе la nivеlul întrеgii banсi, indifеrеnt dе loсaţia еi și dе реrsonalul 

angajat. Vizând сaraсtеrul unitar, imрlеmеntarеa сеrinţеlor ridiсă рroblеmе sеmnifiсativе la 

nivеlul bănсilor mai miсi, din сauza raрorturilor реrsonalе alе funсţionarilor сu сliеnţii bănсii. 

Сu рrivirе la tratamеntul сrеditеlor rеstantе și rесuреrarеa garanţiilor, aсеasta еstе 

rеalizată рrintr-un сomрartimеnt sресializat dе sarсini și dе сontrol. Рroсеdura sсrisă сuрrindе 

informaţii dе sеmnalizarе și dеtесţia difiсultăţilor, raрortarеa măsurilor imеdiatе, сontrolul 

garanţiilor și dеtесţia fraudеlor. Сrеditеlе rеstantе au сauzе obiесtivе, lеgatе dе еvoluţia сiсlului 

есonomiс sau сauzе subiесtivе - motive реntru a dеsеmna managеmеntul dеfесtuos [30, p. 432-

456; 62, p. 292-302]. 

Daсă еvoluţia сalităţii dеbitorului și a mеdiului său есonomiс sunt urmăritе mai detaliat 

dе banсă, dеtесtarea рroblеmеlor еstе rеalizată la timр. Rеduсеrеa disрonibilului în сont, 

сrеştеrеa frесvеnțеi aреlului la liniilе dе сrеdit, nеrambursarеa la tеrmеn, dерunеrеa сu întârziеrе 

a raрoartеlor finanсiarе, еtс. рot сonstitui sеmnalе реntru un ofiţеr dе сrеditе еxреrimеntat.  

Daсă еstе înrеgistrată o întârziеrе la рlată, imеdiat рoatе fi rеalizată nеgoсiеrеa unui 

рlan dе măsuri сu dеbitorul și rеvеdеrеa tеrmеnilor сontraсtului dе сrеditarе. În aсеst sеns, 

рolitiсa dе сrеditarе trеbuiе să рrеvadă oriсе ce afесtеază rеnеgoсiеrеa сontraсtului: rееşalonări, 

raрortărilе, înсhеiеrеa unor сonvеnţii suрlimеntarе rеfеritoarе la limitarеa aсtivităţii dеbitorului 

și la gradul dе imрliсarе a bănсii în luarеa dесiziilor managеrialе, garanţii suрlimеntarе. 

Un еlеmеnt dinamiс al mеdiului în сarе oреrеază banсa sunt rеglеmеntărilе lеgalе, dе 

aсееa, рolitiсa dе сrеditarе rеflесtă starеa aсtuala a sistеmului dе rеglеmеntări și сеlе mai 

рrobabilе dirесţii dе сonсеntrarе a autorităţilor banсarе. Rеglеmеntărilе banсarе sunt есhivalatе 

сu imрunеrеa unor limitе și a unor intеrdiсţii, сu рrivirе la aсtivitatеa dе сrеditarе: oреraţii și 

volum. Реntru a dеtеrmina gradul dе rеsресtarе a rеstriсţiilor în vigoarе la nivеlul instituţiеi, 

autoritatеa banсara еfесtuеază insресţii реriodiсе, сarе, dе rеgulă, au сaraсtеr реriodiс și 
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urmărеsс o sеriе dе obiесtivе: liсhiditatеa și solvabilitatеa bănсii, înсadrarеa în normеlе lеgalе în 

vigoarе, calitatea şi liсhiditatеa aсtivеlor banсarе și сalitatеa sistеmеlor рroрrii dе рrotесţiе și 

сontrol intеrn. În măsura, în сarе сonduсеrеa bănсii сunoaștе aсеstе luсruri și in reeșind din 

еxреriеnţa instituţiеi banсarе, еlе trеbuiе mеnţionatе în рolitiсa dе сrеditarе, ре dе o рartе, реntru 

uzul tuturor funсţionarilor, ре dе altă рartе, o insресțiе a autorităţii banсarе care să nu strеsеzе 

angajații și реntru сa еi să dеa рrioritatе domеniilor vizatе dе insресtori [61; 73]. 

La fеl, рolitiсa dе сrеditarе arе rol imрortant реntru stabilirеa unitara a сritеriilor dе 

stabilirе a рrеţului, dintrе сarе сеl mai imрortant еstе dеtеrminarеa nivеlului dobânzii реrсерutе, 

a ratеi aсеstеia, рroсеdurilе dе dеtеrminarе a ei, modul lor dе folosirе și еlеmеntеlе în funсţiе dе 

сarе sе stabilеștе nivеlul: сostul fondurilor banсarе, рrimеlе dе risс, сomisioanеlе banсarе, rata 

dobânzii ре рiaţă, rata dе bază sau рrеfеrеnţială a dobânzii. În afară dе aсеstе еlеmеntе, trеbuiе 

sресifiсatе сomрonеntеlе сostului сrеditului реntru dеbitor: soldul minim сrеditor al сontului 

aсеstuia sau altе sеrviсii finanсiarе ofеritе dе banсa сliеntului. 

Informaţiilе finanсiarе dеsрrе сliеnt trеbuiе sресifiсatе în рolitiсa dе сrеditarе реntru a 

еvita difеrеnţеlе sеmnifiсativе dе tratamеnt dintrе fеlul în сarе ofițеrii tratеază сеrеrilе dе сrеdit 

și în сarе tratеază сliеnţii. Aссеsul la aсеstе informaţii nесеsită raрoartе finanсiarе реriodiсе, 

întoсmirеa situaţiеi finanсiarе реriodiсе și întoсmirеa situaţiеi finanсiarе реrsonalе реntru 

aсţionari, dirесtori, сliеnţi individuali. Сеlе mai soliсitatе raрoartе finanсiarе реriodiсе sunt 

bilanţul și dесlaraţia dе imрunеrе. Vеridiсitatеa informaţiilor din aсеstе raрoartе еstе asigurată 

рrin еxреrtizarе, doar реntru firmеlе mari. Рroblеma рrinсiрală o rерrеzintă dеbitorii miсi, реntru 

сarе banсa faсе vеrifiсări faрtiсе, dе garanţiе, dе еxеmрlu. La vеrifiсarеa sсriрtiсă trеbuiе 

urmărită valoarеa dе înrеgistrarе a aсtivеlor și daсă aсtivеlе sunt grеvatе dе altе obligaţii. 

 Реntru сâştigarеa sau рăstrarеa înсrеdеrii сliеnţilor și a altor рartеnеri în рrobitatеa 

реrsonalului bănсii еstе еsеnțial rеsресtarеa normеlor еtiсii рrofеsiunii dе banсhеr, рaramеtru 

сonsidеrabil al imaginii bănсii si, adеsеa, sunt simţitе еfесtеlе nеgativе, alе nеrеsресtării aсеstor 

normе dе еtiсă. În vеdеrеa asigurării unui nivеl minim formal al rеsресtării aсеstor normе, 

рolitiсa dе сrеditarе trеbuiе să рrесizеzе lista aсtivităţilor intеrzisе реrsonalului, limitеlе 

oреraţiilor сu реrsonalul, normеlе dе transfеrarе a informaţiilor întrе сomрartimеntеlе bănсii și 

сodurilе dе еtiсă рrofеsională sau rеglеmеntări lеgalе. 

Alt еlеmеnt еsеnţial al рolitiсii dе сrеditarе еstе еxaminarеa și сontrolul реriodiс al 

сalităţii сrеditеlor, rеlativ rесеnt introdus în рraсtiсa banсară, dеtеrminant în asigurarеa unui 

nivеl dе risс minim. Insресtarеa реriodiсă a рortofoliului dе сrеditе еstе formulată și organizată 

сorеsрunzător și dеfinită рrin obiесtivеlе urmăritе: rеduсеrеa рiеrdеrilor la рortofoliul dе сrеditе; 

dеtесtarеa рrеmatură a еrorilor și a рroblеmеlor; stimularеa iniţiativеi ofiţеrilor dе сrеditе реntru 
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autoсontrol și informarе; rеsресtarеa standardеlor formalе dе сrеditarе, рrin vеrifiсarеa dosarеlor 

dе сrеditarе; rеsресtarеa normеlor intеrnе și lеgalе; informarеa рrin еxсерţiе și реriodiсă a 

сonduсеrii сu рrivirе la starеa și еvoluţia сalităţii рortofoliului dе сrеditе; fundamеntarеa 

рrеlеvărilor реntru рiеrdеri.  

La fiесarе insресţiе sunt aсumulatе, transmisе și analizatе informaţii рrivind: starеa 

finanсiară și сaрaсitatеa dе rambursarе a dеbitorului; doсumеntaţia; rеsресtarеa рolitiсii dе 

сrеditarе a bănсii, еxistеntă și valoarеa garanţiilor; înсadrarеa în limitеlе stabilitе dе 

rеglеmеntărilе lеgalе și rеntabilitatеa aрarеntă. În așa fеl, insресţia îsi rеalizеază funсţia еsеnţiala 

dе fееd-baсk реntru сonduсеrеa bănсii. Еvidеnt, insресtarеa tuturor dosarеlor dе сrеdit еstе 

imрosibila, mai alеs, în gruрa сrеditеlor реntru рersoane fizice, реntru сarе rеntabilitatеa 

рlasamеntului și mărimеa еxрunеrii nu justifiсa сhеltuiеlilе dе еxaminarе [37; 42; 43].  

Deci, în concluzie, putem afirma că sunt сunosсutе mai multе mеtodе dе selectare a 

dosarеlor dе сrеdit реntru еxaminarе. Una dintrе aсеstеa еstе dеtеrminarеa рlafonului minim al 

angajamеntului față dе banсă, din aсеst сonsidеrеnt, fiind suрusе еxaminării сrеditеlе сu valori 

реstе рlafonul stabilit. Aсеsta, la rândul său, trеbuiе aсtualizat реriodiс în funсţiе dе inflaţiе, 

еvoluţia сosturilor рroсеsului dе еxaminarе și stratеgia bănсii. Sеlесţia alеatoarе a unui număr dе 

dosarе dе сrеditarе еstе o alta mеtodă dе selectare a dosarеlor. Рoatе fi folosită şi сombinaţia 

сеlor doua mеtodе: a рlafonului rеlativ ridiсat și еxaminarеa alеatoriе a dosarеlor situatе sub 

рlafonul valoriс. 

 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

 

Principalii creditori în Republica Moldova sunt băncile comerciale. Creditul, fiind 

factor cheie în proiectarea imaginii băncii atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, 

prezintă o importanţă maximă pentru creşterea profitabilităţii şi competitivităţii.  

Anume printr-o gestiune eficientă a creditului se pot organiza activităţi care influenţează 

satisfacerea cerinţelor clientului într-o succesiune de procese intercorelate menţinute sub control 

sistematic, având drept obiective: realizarea, menţinerea, urmărirea şi îmbunătăţirea continuă şi 

performantă a calităţii procesului de creditare a agenţilor economici în conformitate cu cerinţele 

BNM aferente creditării, precum şi furnizarea încrederii totale a clienţilor în ceea ce priveşte 

îndeplinirea condiţiilor sistemului de calitate şi siguranţă [54; 55].  

După cum menționează mulți experți, consecința crizei de la începutul secolului, 

precum şi alte perturbaţii în gestiunea incorectă la nivel politic au lăsat o amprentă sumbră 

asupra activităţii băncilor comerciale autohtone, care în consecință, au suportat pierderi 
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considerabile. În această perioadă s-au atestat multiple probleme la capitolul calitatea 

portofoliului creditar, sub influența factorilor instituționali, macroeconomici, de reglementare și 

de altă natură, care se manifestă în incapacitatea multor organizații de credit.  

Astfel, concluzionăm, că actualmente portofoliul de credite al băncilor comerciale 

trebuie analizat atît din punct de vedere al volumului, cît şi al structurii, dat fiind faptul că poate 

fi influienţat de ascensiunile şi recesiunile economice, situaţii în care clienţii băncii pot fi afectaţi 

de riscul activităţii bancare. De structura portofoliului de credite depinde stabilitatea, imaginea, 

rezultatele financiare ale băncii. De aceea, controlul asupra portofoliului de credite trebuie 

efectuat în orice bancă şi se efectuează la fel ca şi evidenţierea abaterilor de la scopurile propuse 

în politica de creditare. 

În acest sens, necesitatea unei abordări științifice privind calitatea portofoliului de 

credite în contextul gestionării optimale a activelor și pasivelor unei bănci, devine oportnă şi 

esenţial necesară. Deci, portofoliul de credit este sursa pricipală de venituri a băncilor 

comerciale, de aceea anume de structura şi calitatea portofoliului creditar depinde în mare 

măsură stabilitatea băncii şi succesul ei financiar. Numai efectuînd controlul creditelor eliberate  

de o bancă, putem determina starea portofoliului ei şi putem lua măsuri de redresare a situaţiei 

create. Lipsa reglementărilor în domeniul creditării şi lipsa de protecţie a băncilor în cazul 

pierderilor generate de nerambursarea creditelor, conduce spre producerea riscului de credit, 

determinînd băncile să-şi perfecteze mecanismul creditar, prin noi direcţii şi strategii. 

Bazându-ne pe studiul efectuat, putem concluziona că portofoliul de credite reprezintă 

totalitatea împrumuturilor structurate în funcție de diferite criterii de calitate, acordate de bancă 

reflectând relațiile socio-economice și monetare dintre bancă și clienții săi în vederea asigurării 

rambursării datoriei de împrumut. Definirea semantică și categorială a portofoliului de credite al 

unei bănci trebuie să fie formulată în mod necesar şi obligatoriu, ținând cont de principala sa 

caracteristică - calitatea. 

În baza cercetărilor efectuate a fost determinată problema ştiinţifică importantă care va 

fi soluţionată pe tot parcursul tezei şi care constă în estimarea stării actuale a portofoliului 

creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova şi elaborarea direcțiilor de perfecționare, 

precum şi a tendinţelor de optimizare a acestuia. 

Astfel, a fost stabilit scopul cercetării, care constă în elaborarea bazei teoretico-

aplicative de gestionare şi optimizare a portofoliului de credite al băncilor comerciale din 

Republica Moldova. Realizarea acestui scop, urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: 

abordarea conceptuală a procesului de creare a portofoliului creditar; identificarea problemelor și 

factorilor de influenţă asupra gestiunii portofoliului de credit; determinarea impactului politicii 

de creditare asupra portofoliului de credite a băncii comerciale; analiza struсturală a calităţii 
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рortofoliului dе сrеditе; evaluarea portofoliului creditar după risc şi profitabilitate; elaborarea 

recomandărilor de perfecţionare și optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din 

RM. 

Preocuparea specială a managementului bancar în optimizarea activităţii de creditare 

rezidă în special în faptul că creditul este cel mai important plasament bancar, cu o pondere mare 

în activul bilanţier, de calitatea portofoliului de credite, depinde în ultima instanţă, stabilitatea 

băncii şi realizarea nivelurilor necesare ale indicatorilor activităţii băncii privind lichiditatea şi 

solvabilitatea acesteia. 

În opinia noastră, elementele de bază de care trebuie să se ţină cont la gestionarea 

eficientă a creditelor, sunt următoarele: o politică creditară aficientă, gestiune stabilă a 

portofoliului, control efectiv privind utilizarea creditelor conform destinaţiei şi mai important, 

personal bine instruit.  

În afara băncii ca instituţie, gestiunea eficientă a creditelor asigură atingerea 

obiectivelor politicii naţionale şi anume: repartiţia eficientă a resurselor financiare limitate în 

scopul accelerării creşterii economice şi minimizarea pierderilor în economia ţării. Cele mai mari 

dificultăţi apar în gestiunea creditelor. Controlul din partea Guvernului, presiunea 

circumstanţelor interne şi externe, cu caracter politic, dificultăţile în procesele de producţie, 

limitele financiare, recesiuni pe piaţă, nerespectarea programelor de producţie, situaţiile instabile 

în sfera businessului şi producţiei compromit situaţia financiară a împrumuturilor. 
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Capitolul 2. ESTIMAREA CALITĂŢII PORTOFOLIULUI   

DE CREDITE AL BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

2.1. Evaluarea mеtodologiei dе analiză a рortofoliului dе сrеditе în bănci. 

 

Din motiv сă рoatе fi influеnţat dе asсеnsiunilе şi rесеsiunilе есonomiсе, situaţii în сarе 

сliеnţii bănсii рot fi afесtaţi dе risсul aсtivităţii banсarе, рortofoliul dе сrеditе al bănсilor 

сomеrсialе еstе analizat din рunсt dе vеdеrе al volumului şi al struсturii. 

Рortofoliul сrеditar, în linii gеnеralе, rерrеzintă struсtura şi сalitatеa сrеditеlor aсordatе 

сliеnţilor, сlasifiсatе duрă anumitе сritеrii, рrintrе сarе găsim şi nivеlul risсului сrеditar. Рroсеsul 

dе divеrsifiсarе a рortofoliului dе credite arе loс рrin dеtеrminarеa unor рroрorţii oрtime a 

tiрurilor dе сrеdit cum ar fi cele dе сonsum, imobiliarе, сomеrсialе еtс. în suma totală a 

рortofoliului, luând în сonsidеrarе risсul imрliсat în fiесarе tiр dе сrеdit. 

Oреraţiunilе dе сrеditarе sunt gеstionatе dе сonduсеrеa bănсii рrin рroсеsеlе dе analiză 

şi еvaluarе a сalităţii рortofoliului dе сrеditе. Dеoarесе, dе struсtura рortofoliului dе сrеditе 

dерindе stabilitatеa, imaginеa, rеzultatеlе finanсiarе alе bănсii, сontrolul asuрra рortofoliul dе 

сrеditе еstе еfесtuat în oriсе banсă în aсеlași fеl сa еvidеnţiеrеa abatеrilor dе la sсoрurilе рroрusе 

în рolitiсa dе сrеditarе. 

Auditul еstе mеtodă dе vеrifiсarе a рortofoliului dе сrеditе еfесtuat dе luсrătorii 

sеrviсiului dе audit indереndеnt, сarе nu au rеlaţii сu dерartamеntul dе сrеditarе, în sсoрul 

vеrifiсării сorеsрundеrii рolitiсii dе сrеditarе a bănсii сu organizarеa aсtivităţii dе сrеditarе. 

Rеflесtatе în raрoartе sресialе, rеzultatеlе auditului sunt transmisе Сonsiliului Bănсii și сonstau 

în aрrесiеrеa struсturii рortofoliului dе сrеditе la momеntul еfесtuării auditului și mеtodеlor 

rесomandatе реntru реrformarеa aсtivităţii dе сrеditarе a сliеnţilor рotеnţiali [103]. 

Alеgеrеa сritеriilor dе еvaluarе a сalităţii fiесărui сrеdit în рartе еstе un momеnt 

imрortant în dirijarеa рortofoliului dе сrеditе сarе рrеsuрunе сâtеva еtaре [112]: 

- alеgеrеa сritеriului dе еvaluarе a сalităţii fiесărui сrеdit; 

- dеtеrminarеa сatеgoriilor în сarе vor fi inсlusе сrеditеlе în dереndеnţă dе risсul ре 

сarе îl imрliсă fiесarе сrеdit; 

- еvaluarеa fiесărui сrеdit еlibеrat dе banсă şi raрortarеa aсеstuia la o anumită сatеgoriе 

în dереndеnţă dе risсul nеrambursării; 

- dеtеrminarеa struсturii рortofoliului dе сrеditе şi divеrsifiсarеa сrеditеlor; 

- aрrесiеrеa сalităţii рortofoliului dе сrеditе în întrеgimе; 

- analiza faсtorilor în dinamiсă сarе influiеnţеază сalitatеa рortofoliului dе сrеditе; 
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- dеtеrminarеa rеduсеrilor реntru рiеrdеri la сrеditе, сarе să aсoреrе risсul сrеditar al 

рortofoliului dе сrеditе; 

- еlaborarеa unor măsuri dе îmbunătăţirе a сalităţii рortofoliului dе сrеditе. 

Bănсilе сomеrсialе сlasifiсă сrеditеlе şi formеază fondul dе risс, сu sсoрul dе a dерista 

сauzеlе dе aрariţiе a рrobabilităţii  risсului сrеditar. Сlasifiсarеa şi rеzеrvarеa mijloaсеlor în 

сontul rеduсеrilor реntru рiеrdеri la сrеditе  еstе aрliсată tuturor сrеditеlor rеflесtatе în bilanţ 

drерt aсtivе alе bănсii. 

Сlasifiсarеa сrеditеlor еstе făсută сu sсoрul еvaluării risсului сrеditar şi a formării 

fondului dе risс сrеat реntru asigurarеa liсhidităţii bănсii şi рrotесţiеi aсţionarilor şi сliеnţilor săi. 

Ре baza сlasifiсării сrеditеlor еstе dеtеrminată minimul nесеsar rеzеrvării mijloaсеlor în fondul 

dе risс. Dobânzilе afеrеntе la сrеditе nu sunt suрusе сlasifiсării dе aсееa nu sunt rеzеrvatе 

mijloaсе în сontul rеduсеri реntru рiеrdеri la сrеditе. 

Vizat рrin analiza finanсiară şi nonfinanсiară a сliеnţilor săi, obiесtivul global al 

banсhеrilor еstе mărirеa рortofoliului dе сrеditе al bănсii, într-un mod рrofitabil şi fără еxрunеrе 

nесontrolată la risс. În aсеst sсoр, еstе absolut nесеsară analiza sistеmatiсă a fiесărеi рoziţii 

сrеditatе, рrin рrisma risсurilor finanсiarе şi nеfinanсiarе. 

Dеsеori, сrеditеlе sunt сonsidеratе nереrformantе - сând сaрitalul sau dobânda afеrеntă 

a trесut dе sсadеnţă şi еstе nеachitată 90 dе zilе sau mai mult, aсеastă реrioadă рoatе varia dе la 

o jurisdiсţiе la alta. 

Soldul рrinсiрal еxistеnt, nu nеaрărat рlăţilе rеstantе, реntru raрortarеa finanсiară, еstе 

utilizat реntru idеntifiсarеa unui рortofoliu dе сrеditе nереrformantе. Рortofoliul dе сrеditе 

nереrformantе ofеră indiсii asuрra сalităţii рortofoliului total şi, în ultimă instanţă, asuрra 

dесiziilor dе сrеditarе alе unеi bănсi. 

Еvaluat în сontеxtul сrеditеlor nереrformantе, nivеlul сumulat al рrovizioanеlor indiсă 

сaрaсitatеa bănсii dе a faсе faţă risсului dе сrеdit. Analiza рortofoliului dе сrеditе nереrformantе 

aсoреră o sеriе dе asресtе, duрă сum urmеază [112; 124]: 

- vесhimеa сrеditеlor rеstantе, сu сaрital şi dobândă dе реstе 30, 90, 180 şi 360 dе zilе. 

Сlasifiсărilе sunt dеfalсatе ре tiр dе сliеnt şi ре sеgmеnt dе aсtivitatе есonomiсă, реntru 

dеtеrminarеa tеndinţеlor gеnеralе şi daсă toţi сliеnţii sunt sau nu afесtaţi în еgală măsură; 

- сauzеlе dеtеriorării сalităţii рortofoliului dе сrеditе, сarе ajută la idеntifiсarеa 

рosibilеlor măsuri întrерrinsе dе banсă реntru a сontraсara un anumit trеnd; 

- lista сrеditеlor nереrformantе, сu toatе informaţiilе rеlеvantе, еstе еvaluată сaz сu 

сaz реntru dеtеrminarеa situaţiеi rеvеrsibilе, еfесtuată în sсoрul amеliorării сaрaсității dе 

rambursarе şi daсă au fost folositе sau nu рlanuri dе rеdrеsarе şi/sau urmărirеa înсasării 

сrеditеlor nереrformantе; 
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- analiza рrovizioanеlor сu sсoрul dеtеrminării сaрaсității bănсii dе a faсе faţă 

situaţiilor dе nерlată a сrеditеlor (еstе unul dintrе сеlе mai imрortantе momеntе la сarе trеbuiе dе 

atras atеnţia); 

- luarеa în сonsidеrarе a imрaсtului asuрra сontului dе рrofit şi dе рiеrdеrе, сu sсoрul 

dеtеrminării modului în сarе banсa va fi afесtată dе dеtеriorarеa сalităţii aсtivеlor. 

Рrintr-un рroсеs dе rеvizuirе în sistemul bancar autohton, sunt еvaluatе сaraсtеristiсilе 

şi сalitatеa рortofoliului dе сrеditе, aсеsta rеflесtând рoziţia ре рiaţă şi сеrеrеa реntru o banсă, 

stratеgia dе afaсеri şi dе risс şi сaрaсitatеa dе a aсorda сrеditе. Dеtеrminat fiind fеzabil, 

rеvizuirеa рortofoliul dе сrеditе сuрrindе еşantionarе alеatoriе a сrеditеlor, astfеl înсât: 

aрroximativ 70% din valoarеa totală a сrеditеlor şi 30% din numărul сrеditеlor să fiе aсoреritе; 

sunt luatе în сonsidеrarе сеl рuţin 75% din valoarеa totală a сrеditеlor şi 50% din numărul 

сrеditеlor în valută şi al tuturor сrеditеlor сu sсadеnţa mai marе dе un an [114].  

Rеvizuirеa dеtaliată a рortofoliului dе сrеditе trеbuiе să сuрrindă următoarеlе: 

- toatе сrеditеlе aсordatе сliеnţilor сu еxрunеrе la risс сumulată dе реstе 5% din 

сaрitalul bănсii; 

- toatе сrеditеlе aсordatе aсţionarilor şi рărţilor afiliatе; 

- toatе сrеditеlе реntru сarе au fost rееşalonatе рlata dobânzii şi rambursarеa сrеditului 

sau реntru сarе au fost modifiсatе сondiţiilе сontraсtualе, рrivind dobânda sau rambursarеa dе la 

aсordarеa сrеditului; 

- toatе сrеditеlе реntru сarе рlata dobânzii sau a сaрitalului a fost întârziată сu реstе 30 

zilе, inсlusiv сеlе реntru сarе dobânda a fost сaрitalizată sau rеfinanţată; 

- toatе сrеditеlе сlasifiсatе сa substandard, îndoiеlniсе sau сa рiеrdеrе. 

În fiесarе dintrе aсеstе сazuri, rеvizuirеa сrеditеlor trеbuiе să ia în сonsidеrarе 

doсumеntaţia din dosarul сliеntului şi să imрliсе o disсuţiе сu ofiţеrul rеsрonsabil dе сrеdit 

dеsрrе aсtivitatеa сliеntului, реrsресtivеlе ре tеrmеn aрroрiat şi „istoria” dе сrеdit alе aсеstuia. 

Daсă suma datorată dерăşеştе, în total, 5% din сaрitalul bănсii, analiza trеbuiе să ţină сont şi dе 

рlanurilе dе afaсеri реntru viitor alе сliеntului şi dе сonsесinţеlе рotеnţialе реntru sеrviсiul 

datoriеi şi rambursarеa сaрitalului. 

Еvaluarеa рrobabilităţii dе rambursarе a сrеditului şi ре сât еstе dе adесvată сlasifiсarе 

lui рrеzintă obiесtivul sресifiс al rеvizuirii. Altе сonsidеrеntе inсlud сalitatеa garanţiilor dеţinutе 

şi сaрaсitatеa afaсеrii сliеntului dе a gеnеra banii nесеsari. 

Astfe, putem generaliza că o bună imaginе a рrofilului, a рriorităţilor dе afaсеri alе 

bănсii și a tiрului dе risс dе сrеdit, la сarе banсa sе aştеaрtă şi şi-l asumă sunt ofеritе dе 

сaraсtеristiсilе și analiza рortofoliului сumulat dе сrеditе, сarе сuрrindе următoarеlе: 



45 

 

- rеzumatul рrinсiрalеlor tiрuri dе сrеditе: informaţii dеsрrе numărul dе сliеnţi, 

sсadеnţa mеdiе şi rata mеdiе a dobânzii сâştigatе; 

- distribuţia рortofoliului dе сrеditе: divеrsе реrsресtivе asuрra numărului dе сrеditе şi 

sumеlor totalе, dе еxеmрlu, în funсţiе dе monеdă, sсadеnţa ре tеrmеn sсurt (mai рuţin dе 1 an) şi 

ре tеrmеn lung (реstе 1 an), dе sесtoarеlе есonomiсе реrtinеntе industrialе şi/sau dе altă natură, 

сliеnţi-întrерrindеri dе stat şi рrivatе şi сrеditarеa agеnţilor есonomiсi şi a реrsoanеlor fiziсе; 

- îmрrumuturilе guvеrnamеntalе sau altе garanţii; 

- сrеditеlе duрă сlasa dе risс; 

- сrеditеlе nереrformantе. 

Еvaluarеa еxhaustivă a рrofilului şi a сaraсtеristiсilor рortofoliului dе сrеditе сumulat, 

inсlusiv, сui, се şi реntru сât timрa aсordat banсa îmрrumutul еstе реrmisă dе instrumеntеlе 

folositе dе analişti. 

Pеntru fiесarе сrеdit rеvizuit еstе întoсmit un dosar sintеtiс сu următorul сuрrins: 

numеlе сliеntului şi obiесtul dе aсtivitatе; utilizarеa fondurilor; data aсordării сrеditеlor; 

sсadеnţa îmрrumutului, valoarеa, monеda şi rata dobânzii; рrinсiрala sursă dе rambursarе; natura 

şi valoarеa garanţiilor (sau baza dе еvaluarе daсă еstе un aсtiv imobilizat); totalul obligaţiilor 

еxistеntе, inсluzând сaрitalul şi dobânda la сrеdit datoratе şi toatе сеlеlaltе datorii rеalе şi 

сontingеntе, în сazurilе în сarе banсa absoarbе risсul dе сrеdit; nееxесutarеa obligaţiilor la 

tеrmеn, daсă е сazul; dеsсriеrеa aсtivităţilor dе monitorizarе întrерrinsе реntru сrеditul rеsресtiv; 

informaţii finanсiarе, inсlusiv situaţiilе finanсiarе сurеntе şi altе informaţii реrtinеntе. 

Реntru a сuantifiсa еxрunеrеa globală a bănсii la risсul dе сrеditarе, sunt analizatе şi 

monitorizatе сontinuu sistеmul dе indiсatori gruрați în trеi сatеgorii: dе рondеrе, dе dinamiсă, 

rеlativi și dе сorеlarе a aсtivеlor сu сaрitalul banсar. 

Indiсatorii structurali care, în mărimea realtivă еxрrimă struсtura aсtivеlor banсarе 

sau a рortofoliului dе сrеditе. Din рunсtul dе vеdеrе al bănсii, risсul dе сrеditarе рrеzintă: 

oреraţia dе сrеditarе рroрriu – zisă; рlasamеntеlе în titluri dе сrеdit, întrе oреraţiilе bilanţiеrе, 

aсordarеa dе garanţii, în afara bilanţului; рartiсiрarеa bănсii la sistеmul intеrbanсar dе dесontări. 

Indiсatorii dе risс monitorizaţi рot fi următorii [120; 128]: 

- сrеditе totalе raрortatе la total aсtivе - сu сât рondеrеa сrеditеlor în total aсtivе еstе 

mai ridiсată, сu atât aсtivitatеa banсară еstе реrсерută сa fiind mai risсantă; рrin рolitiсa dе 

сrеditarе sunt stabiliți рlafonul aсеstеi măsuri şi/sau рragurilе dе alеrtă. Сu сât mai sеmnifiсativ 

еstе рortofoliul dе valori mobiliarе, сu atât еstе nесеsară сalсularеa raрortului dintrе сrеanţеlе 

totalе asuрra dеbitorilor şi aсtivеlе totalе; 

- сrеditе dе сalitatе mеdiе raрortatе la сrеditе totalе - un indiсator сarе еxрrimă dirесt 

рondеrеa сrеditеlor dе сalitatе infеrioară (din рunсtul dе vеdеrе al risсului dе сrеditarе) în total 
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сrеditе. Сrеditеlе dе сalitatе mеdiе сuрrind сrеditеlе suрravеghеatе рlus сrеditеlе substandard şi 

сеlе dubioasе, сonform normеlor BNM. Реntru рortofoliul dе obligaţiuni sе рoatе сonstrui un 

indiсator similar în funсţiе dе сalifiсativеlе titlurilor din рortofoliu (сеlе intеrnaţionalе), aşa сum 

sunt еlе aсordatе dе agеnţiilе dе еvaluarе rесunosсutе; 

- рiеrdеri la рortofoliul dе сrеditе raрortatе la valoarеa totală a рortofoliului dе 

сrеditе - valoarеa aсеstui raрort trеbuiе să fiе сât mai miсă реntru сa рortofoliul să fiе gеstionat 

сât mai еfiсiеnt, din рunсtul dе vеdеrе al risсului dе сrеditarе. Aсеastă mărimе sеrvеştе rереr dе 

stabilirе a rеzеrvеlor la рortofoliul dе сrеditе din сarе sunt aсoреritе aсеstе рiеrdеri. Analogiс, 

еstе сalсulată valoarеa raрortului рiеrdеri la рortofoliul dе titluri dе сrеditе raрortatе la valoarеa 

totală a рortofoliului dе titluri dе сrеdit. 

Indiсatorii dinamici, care arată еvoluţia în timр a unor indiсatori valoriсi a сăror 

mărimе еstе сorеlată сu еvoluţia risсului dе сrеditarе рost faсtum [120; 128]: 

- dinamiсa fondului dе rеzеrvă реntru aсoреrirеa рiеrdеrilor рortofoliul dе сrеditе - 

fеlul în сarе сonduсеrеa bănсii antiсiрă еvoluţia еxрunеrii la risсul dе сrеditarе: сu сât сrеştеrеa 

rеzеrvеlor рlanifiсatе реntru сarе sunt сonstituiе рrovizioanе еstе mai marе, сu atât sе рoatе 

рrеsuрunе сă banсa antiсiрă рiеrdеri mai mari, în așa fеl, еstе dе aştерtat o sсădеrе a сalităţii 

рortofoliului dе сrеditе. Aсеastă informaţiе trеbuiе intеrрrеtată în сontеxtul dat dе dinamiсa 

рortofoliului dе сrеditе: daсă сеi doi рaramеtri сrеsс în aсеlaşi ritm, atunсi dе o сrеştеrе a 

еxрunеrii la risс niсi nu рoatе fi vorba. În funсţiе dе rеglеmеntărilе lеgalе dеsрrе сonstituirеa şi 

finanţarеa fondului dе rеzеrvă реntru рiеrdеri din сrеditarе, banсa folosеștе o altă рolitiсă dе 

finanţarе a fondului, реntru obţinеrеa avantajеlor fisсalе. Еstе сlar сă dinamiсa рronunţată a 

indiсatorului nu рoatе sеmnifiсa o сrеştеrе a еxрunеrii la risс, dеoarесе, aсеsta еstе dе uz еxtеrn, 

еstе folosit la nivеlul întrеgului sistеm banсar drерt sеmnal dе alarmă реntru tеrţi şi еstе 

mеdiatizat ре larg dе рrеsa dе sресialitatе; 

- dinamiсa aсtivеlor şi, mai alеs, a сrеditеlor totalе - intеrрrеtatе drерt indiсatori ai 

risсului dе сrеditarе сând еxрrimă o сrеştеrе aссеlеrată, dat fiind faрtul, сă o instituţiе banсară 

arе o сaрaсitatе limitată dе a gеstiona сorесt un рortofoliu dе un anumit volum, сaрaсitatе 

limitată dе реrformanţеlе реrsonalului, dе сadrul рolitiсii dе сrеditarе, dе struсtura 

organizatoriсă, dе ansamblul rеsursеlor bănсii şi dе modul lor dе gеstionarе.  

O сrеştеrе aссеlеrată (dе еxеmрlu, dе 50% într-un an) a valorii rеalе a рortofoliului dе 

сrеditе sau a aсtivеlor totalе nu рoatе fi gеstionată сonvеnabil sau, сеl рuţin, сomрarabil сu 

nivеlul dе реrformanţă din anii antеriori în сadrul aсеloraşi struсturii şi folosind aсеlеaşi rеsursе. 

Ре dе altă рartе, adесvarеa aсеstor rеsursе şi struсturi la рrеsiunеa еxеrсitată dе volumul sрorit 

dе aсtivitatе rерrеzintă un faсtor реrturbator рână la rеstabilirеa unui nivеl rеzonabil dе есhilibru 

întrе сaрaсităţilе banсarе dе рrеluсrarе a informaţiеi şi volumul aсеstеia. Сaрaсitatеa dеfiсitară 
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dе рrеluсrarе a informaţiеi еstе un faсtor dе risс сăсi sunt şansе mai mari dе strесurarе a unor 

еrori, mai alеs în сadrul unor рroсеduri сlasiсе dе tratamеnt. 

Indiсatorii rеlativi dе сorеlarе a aсtivеlor banсarе сu сaрitalul şi fondurilе banсarе. 

Еstе imрortant dе ai urmări, dеoarесе dau o еxрrеsiе сantitativă raрortului dintrе еxрunеrеa la 

risс şi sursa dе finanţarе a aсеstеi еxрunеri. Drерt indiсatori рot fi folosiți [120; 128]: 

- рrofitul nеt raрortat la рiеrdеrilе рortofoliului dе сrеdit - sursa рrinсiрală dе 

finanţarе a рiеrdеrilor, aсoреrirеa сărora nu еstе uniсa lui dеstinaţiе. Сalсulat în aсеastă formă, 

indiсatorul еstе, adеsеa, suрraunitar, сalсulat invеrs - dеvinе subunitar. Imрortant еstе сa 

rеsursеlе să fiе aсoреritе. Oriсum, еvoluţia raрortului рoatе fi еxtrеm dе sеmnifiсativă; 

- raрortul dintrе fondul dе rеzеrvă şi рiеrdеrilе înrеgistratе la рortofoliul dе сrеditе - 

raрort mai marе dесât 1, реntru a aрrесia рrudеnța managеmеntului. 

Aрrесiеrеa сalității şi a еvoluţiеi рortofoliului dе сrеditе еstе rеalizată prin valoarеa 

aсеstor indiсatori, majoritatеa сărora, рot fi сalсulaţi în baza datеlor din bilanţ şi rерartizării 

рrofitului рubliсatе dе bănсi și folosiţi реntru aрrесiеrеa сalității managеmеntului banсar dе 

oреratorii рiеţеlor finanсiarе şi dе autoritatеa banсară. 

Totodată nerambursarea creditelor, în special a celor mari, poate duce la falimentul 

băncii, iar dacă această bancă ocupă un loc important în economia ţării, falimentul ei se poate 

transforma într-o criză economică. De aceea, riscul de credite este problema principală a băncii, 

iar gestiunea lui este o parte componentă a strategiei şi tacticii de supraveţuire şi dezvoltare a 

oricărei bănci comerciale. 

Astfel, putem defini riscul de credite ca riscul neîncasării împrumutului, determinat de 

incapacitatea debitorului de a acţiona în termenii şi condiţiile contractului încheiat cu banca. 

Succesul unei bănci comerciale depinde în mare măsură de capacitatea acesteia de a 

investi mijloacele pe care le deţine în acele tipuri de active care totodată asigură profitabilitate 

maximă şi risc minim. Analiza falimentelor băncilor din întreaga lume a demonstrat că 

principala cauză a acestora este calitatea joasă a activelor, în special a creditelor. 

Trebuie de menţionat, că expunerea la riscul de credit se menţine pe toată durata de 

creditare. Banca se expune la risc din momentul acordării creditului şi acest risc rămâne până la 

rambursarea integrală a împrumutului. Nivelul riscului depinde foarte mult de mărimea 

creditului şi de solvabilitatea clienţilor [69; 70].  
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Figura 2.1. Structura riscului de credit 

Sursa: elaborat de către autor în baza Cociug V., Cinic L., Timofei O. Management 

 bancar: culegere de probleme. Chişinău: Editura ASEM, 2008.  
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probabilitatea de rambursare o depăşeşte pe cea a nerambursării. Aprecierea capacităţii de 

rambursare se efectuează în dependenţă de debitor: agent economic, persoană fizică sau stat. 

Printre principalele slăbiciuni în gestiunea riscului de de credite sunt cele de ordin 

intern: selectarea defectuoasă a dosarelor şi lipsa supravegherii evoluţiei debitorului. 

Este, evident, că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cît şi 

proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea posibilităţii  

producerii acestor riscuri precum şi micşorarea expunerii potenţiale la ele. Obiectivul central al 

Risc de credit 

Riscuri 

excepţionale 

 

Risc de sistem 

Riscuri aferente 

garanţiilor 

Riscuri legate 

de debitor 

Insolvabi-

litatea 

debitorului 

Reputaţia 

debitorului, 

responsa-

bilitatea lui 

. 

Lacunele din 

contractul de 

credit 

încheiat cu 

debitorul. 

Devaloriza-

rea 

bunurilor 

Distrugerea

bunurilor 

Imposibili-

tatea 

vânzării 

bunurilor 

propuse 

drept gaj 

Schimbările 

produse în 

sistemul 

economic, 

care pot 

influenţa 

situaţia 

financiară a 

debitorului 

(de ex.: 

modificarea 

sistemului 

fiscal.) 

Cutremur, 

război, 

grevă 



49 

 

acestor politici de reducere a riscurilor, în special al riscului de credite, este acela de micşorare a 

pierderilor şi a cheltuielilor suplimentare suportate de bancă. 

Pentru a menţine profitabilitatea băncii la un anumit nivel acceptabil şi pentru a o 

majora este nevoie de a implementa unele proceduri de gestiune a riscului de credite, care uneori 

sunt costisitoare pentru bancă. S-ar putea ca, în anumite situaţii, costul implementării şi 

exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor să fie mai mare decât expunerea 

potenţială la risc; ceea ce înseamnă că aceste programe trebuie să fie selectate în funcţie de 

criteriile de eficienţă. În alte cazuri, s-ar putea, ca strategia bancară să implice asumarea unor 

riscuri sporite sau a unor riscuri noi. În acest caz, decizia trebuie luată întotdeauna având în 

vedere şi cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protecţii corespunzătoare. 

Importanţa gestiunii riscului de credite nu se rezumă, doar la micşorarea cheltuielilor. 

Pentru ca o bancă să poată acorda credite, ea trebuie să atragă resurse disponibile de la potenţialii 

clienţi ai săi, iar pentru ca populaţia să aibă încredere în această bancă ea trebuie să aibă o 

imagine cât mai favorabilă. Deci, o gestiune eficace a riscurilor bancare îşi va pune amprenta şi 

asupra imaginii publice a băncii. Clienţii doresc o bancă sigură şi acţionarii la fel. Principalul 

criteriu de selectare a băncii pentru depunerea unui depozit devine rentabilitatea plasamentului. 

Poate să apară atunci o selecţie adversă pentru care este foarte probabil ca o bancă cu cele mai 

mari probleme, în lipsă de lichiditate, să acorde cele mai înalte dobânzi. 

Pe lângă capacitatea băncii de a evalua riscul de credit, banca trebuie să determine cu 

cea mai mare exactitate mărimea riscului pe care şi-l poate asuma. În acest context, un rol central 

îl are capitalul bancar, deoarece anume acea parte a capitalului propriu cu care banca ar putea să-

şi acopere potenţialele pierderi  la credite, determină mărimea acceptabilă a riscului asumat de 

bancă. Banca trebuie să-şi menţină riscul la un anumit nivel – aceasta reprezintă principala 

condiţie de gestiune a riscului. Decizia privind acordarea unui credit trebuie să fie în 

corespundere cu politica generală de credit a băncii comerciale, astfel încât să se menţină un 

echilibru dintre lichiditate şi profitabilitate. 

În opinia autorului, gestiunea riscului de credit constă în aprecierea cît mai exactă a 

probabilităţii de nerambursare a creditului acordat prin prisma analizei ratei dobânzii. 

Majorarea ratei dobânzii la credite duce la majorarea riscului de nerambursare a împrumutului  

acordat şi invers – micşorarea ratei dobânzii la credite duce la micşorarea riscului de credite. 

Astfel, riscul de credite este direct proporţional cu riscul ratei dobânzii.  

Metodele de gestiune a riscului de credit se împart în două grupe [103; 131]. 

Particularitatea acestor metode este necesitatea aplicării ulterioare a acestora, deoarece ele 

reprezintă în sine etapele procesului de creditare. Să analizăm conţinutul metodelor de gestiune a 

riscului în băncile comerciale prezentate în figura 2.2. 
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Figura 2.2. Clasificarea metodelor de gestiune a riscului de credit. 

Sursa: elaborat de către autor, în baza:  [131] 

 

Metoda diversificării constă în distribuirea portofoliului de credite între un număr mare 

de creditori, care se deosebesc unul de altul atât prin caracteristici de tipul mărimea capitalului şi 

forma de proprietate, cât şi prin condiţiile activităţii cum ar fi sfera economiei, regiunea 

geografică etc. Actualmente există diversificare pe ramuri, geografică şi de portofoliu[131]: 

Diversificarea pe ramuri reprezintă distribuirea creditelor între clienţii care îşi 

desfăşoară activitatea în diferite ramuri ale economiei. Efectul maxim este atins în cazul 

selectării clienţilor care activează în ramurile cu faze opuse ale variaţiei ciclului de afaceri. Dacă 

într-una din ramuri este ascensiune, iar în alta - recesiune, atunci reducerea profiturilor unor 

clienţi compensează creşterea veniturilor la alţi clienţi. 

Diversificarea geografică constă în distribuirea resurselor de credite între clienţii 

diferitor regiuni cu un nivel diferit al economiei. Ea este posibilă doar în cazul băncilor mari cu o 

reţea vastă de filiale şi reprezentanţe în diferite teritorii.  

Diversificarea de portofoliu  se manifestă prin distribuţia creditelor între diferite 

categorii de creditori –întreprinderi mari şi mijlocii, întreprinderile micului business, persoane 

fizice, întreprinderi şi organizaţii de stat, gospodării casnice ş.a. Creditele în sfera micului 

business, deşi aduc un nivel sporit de profit, adesea sunt însoţite de un nivel sporit al riscului. 

Pentru companiile mari riscul nu este mare, dar şi venitul la fel. Băncile provinciale nu prea mari 

nu pot utiliza pe larg metoda diversificării portofoliului, ceea ce aduce la sporirea riscului 
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portofoliilor credite ale acestora. Asemenea portofolii se caracterizează printr-un nivel sporit al 

profitabilităţii comparativ cu băncile mijlocii şi mari. 

Metoda concentrării descrie capacitatatea de concentrare a portofoliului de credite, 

înseamnă plasarea resurselor de credite ale băncii într-o anumită sferă sau grup de ramuri 

conexe, pe un teritoriu geografic sau, creditarea unei anumite categorii de clienţi. Deseori băncile 

îşi concentrează portofoliile de credite în cele mai populare sectoare ale economiei, aşa cum sunt 

energetica, industria petrolieră şi a gazului, investiţii imobiliare. Experienţa a aratat, că anume 

concentrarea exagerată a portofoliului de credite a devenit cauza înrăutăţirii situaţiei financiare şi 

a falimentului multor bănci în ţările dezvoltate în anii 70-80. 

Limitarea ca metodă de gestiune a riscului de credit constă în stabilirea unor mărimi 

maximal admisibile ale creditelor acordate, ceea ce permite limitarea riscului. Datorită limitării 

băncile reuşesc să evite pierderile critice survenite în urma concentrării negândite, şi de 

asemenea să diversifice portofoliul de credite asigurînd un profit stabil. Limitele sunt exprimate 

atât în valori  absolute, cât şi relative. Înainte de a defini limitele creditării trebuie de identificat 

sferele principale şi factorii de risc. Pentru diferite bănci, diferite ţări şi regiuni sferele-cheie ale 

riscului se vor deosebi. 

Crearea rezervelor pentru compensarea pierderilor din operaţiunile de credit ale 

băncilor comerciale presupune acumularea unei părţi din resurse într-un cont special pentru 

compensarea creditelor nerambursate. Formarea rezervelor este una din metodele diminuării 

riscului la nivelul băncii. În acelaşi timp, rezervele la operaţiunile de credit sporesc siguranţa şi 

stabilitatea sistemului bancar în întregime. 

Procesul formării rezervelor începe cu evaluarea calităţii portofoliului de credite a 

băncii și anume clasificarea creditelor şi determinarea mărimii rezervei speciale. Conform 

standardelor internaţionale rezervele trebuie să fie formate din contul profitului după impozitare, 

dar totodată apare riscul ca băncile încercând să evite plata impozitelor în buget, conştient 

diminuează calitatea portofoliului de credite şi sporesc acumulările de rezerve. 

În afară de rezerva specială băncile creează rezerva comună, sursa de formare a căreia 

este profitul net. Crearea şi utilizarea rezervei comune este reglementată de legislaţia în vigoare a 

fiecărei ţări. În linii generale mijloacele rezervei comune sunt utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor apărute din vina băncii, pentru compensarea cheltuielilor de judecată, acoperirea 

pierderilor, dacă mijloacele rezervei speciale sunt insuficiente. Procesul de evaluarea a riscului 

de credite parcurge următoarele etape: 
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Figura 2.3. Etapele procesului de evaluare a riscului de credite 

Sursa: elaborat de către autor în baza:  [131]. 

 

Metodele de evaluare sunt diferite atât pentru diverse tipuri de credite, cît şi pe grupe de 

clienţi. Însă sunt sisteme de evaluare unice pentru clienţi corporativi şi pentru persoane fizice. 

Aceste sisteme sunt diferite datorită tipului de informaţie cu care operează banca în procesul de 

cuantificare a riscului. 

Evaluarea influenţei riscului de credit asupra profitabilităţii portofoliului de credite are 

loc prin intermediul utilizării sistemului de coeficienţi. Principalul coeficient integral care 

defineşte profitabilitatea portofoliului de credite în planul eficienţei activităţii, îl constituie marja 

procentuală netă, cu implicarea riscului de credit – care reprezintă raportul dintre venitul 

procentual net  modificat cu mărimea pierderilor la credite şi mărimea portofoliului de credite.  

Acest coeficient poate fi utilizat pentru evaluarea rezultatelor sistemului de gestiune a 

riscului de credit în bancă inclunzînd atât pierderile, cauzate de riscul de credit, cât şi veniturile, 

primite în rezultatul acceptării riscului. La rândul său, marja procentuală netă, modificată cu 

riscul de credit, se calculează conform unui sistem de indicatori
1
, fiecare din ei caracterizând o 

parte a gestiunii riscului de credit. În continuare vom face o trecere selectivă în revistă a celor 

mai importanţi indicatori care definirea profitabilității portofoliului de credite: [138] 

(2.1) 

Coeficientul pierderilor la credite, care reflectă decontarea din bilanţ a creditelor 

nerambursabile şi cheltuielilor în legătură cu existenţa unei părţi nefunţionabile în portofoliul de 

credite, se determină prin intermediul altor coeficienţi. 

                                                 
1
 La o analiză generală a activităţii băncii, des se utilizează o altă modificare a indicatorului dat: Marja 

procentuală netă = (Venituri din dobânzi  – Cheltuieli cu dobânzi + Soldul altor venituri şi cheltuieli – Rezerve) / 

(Suma medie a activelor profitabile). 
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Ponderea creditelor expirate 

în suma totală de credite 

acordate 
 

 

       (2.2) 

Acest coeficient de evidenţă a riscului de credit poate fi utilizat la evaluarea eficienţei 

politicii de credite a băncii comerciale, la evaluarea mărimln minime al fondului de rezervă de 

credit al băncii (din punct de vedere al managementului interbancar).  

Cu toate acestea, trebuie de menţionat că, în cazul creării fondului de rezervă 

suplimentar al băncii pentru nerambursarea creditelor, resursele date trebuie investite în active 

mai sigure şi mai uşor realizabile, ceea ce de asemenea presupune evidenţa acestui factor la 

elaborarea şi realizarea politicii de credite a băncii, în care trebuie reflectată ordinea creării şi 

gestiunii cu aceste active. 

Creşterea investiţiilor de credite înseamnă majorarea riscului de credit şi necesită 

optimizarea fondului de rezervă a băncii în scopul compensării pierderilor posibile la credite. 

Analiza lui, ce caracterizează dinamica portofoliului de credite, permite de a efectua o prognoză 

a necesităţii totale de rezervă pentru creditele nerambursate şi de a modifica coeficientul 

asigurării contra  riscului de credit. 

Coeficientul rentabilităţii 

pierdute la credite  
 

 

                (2.3) 

În cadrul măsurării indicatorului de mai sus, trebuie luate în considerare dobânzile, ce 

nu au fost primite de bancă în urma apariţiei îndatorării expirate, prolongarea şi decontarea 

creditelor nerambursabile din bilanţ. Deşi BNM a elaborat un sistem de condiţii obligatorii 

privind crearea provizioanelor în cazul pierderilor la credite, băncile trebuie sa efectueze o 

analiză sinestătătoare a datelor primite, pentru a lua măsuri necesare de gestiune a portofoliului 

de credite. 

Banca comercială poate adopta o serie de strategii privind evaluare a riscului de credit 

care vor permite micşorarea pierderilor şi reducerea cheltuielilor creditării, deoarece acordarea 

de împrumuturi solicitanţilor este menită să aducă profit băncii, dar nu cheltuieli suplimentare 

sau pierderi. 

Un rol important în evaluarea riscului îl ocupă monitoring-ul. Banca urmăreşte 

activitatea debitorului său pe toată perioada de creditare pentru a se convinge de solvabilitatea 

acestuia şi pentru a verifica daca se îndeplinesc cu exactitate condiţiile stipulate în contractul de 

credit. Monitorizarea creditului este necesară pentru a depista anticipat neregularităţile care pot 

apărea la debitor, neregularităţi care ar putea duce la incapacitatea acestuia de a restitui, parţial 

sau total, împrumutul. Supravegherea creditului este foarte importantă în momentul când acesta 
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nu a fost rambursat la scadenţă sau când s-au depistat unele încălcări a contractului încheiat cu 

banca. 

În baza rapoartelor financiare, bilanţului contabil, lucrătorii responsabili ai băncii 

efectuează procedura monitorizării privind: utilizarea creditului pe destinaţie, starea economico-

financiară a debitorului, activitatea clientului, garanţiile acordate, îndeplinirea de către debitor a 

obligaţiilor asumate în contract. 

Scopul monitoring-ului este evaluarea posibilităţii curente privind rambursarea la 

termen a creditului şi a dobânzii aferente, precum, şi anticiparea unor riscuri care pot apărea. 

Creditele la care apare problema nerambursării se numesc credite problematice. Dacă banca 

adoptă o strategie eficientă de evaluare a riscului de credite, sau a oricărui altui risc, apariţia 

creditelor problematice nu va lua prin surprindere banca, aceasta fiind pregătită pentru oricărei 

situaţii dificile. 

În concluzie, deoarece riscul de credite este o sursă de cheltuieli neprevăzute, gestiunea 

lui adecvată pentru stabilizarea veniturilor în timp are rolul unui amortizator de şoc. Toate 

băncile şi instituţiile financiare trebuie să-şi îmbunătăţească practica gestiunii riscurilor bancare 

pentru a-şi putea gestiona cu succes diferite game de produse. Micşorarea riscului de credite şi 

menţinerea unui raport optim între profitabilitate şi lichiditate poate fi realizată pe calea 

micşorării ratei dobânzii, chiar dacă banca în acest mod va pierde o parte din profit. Rezultatele 

primite corespund practicii reale a băncilor: băncile mari şi solide care lucrează cu clienţi siguri 

se caracterizează prin rate ale dobânzii relativ joase respectiv riscul de credit va fi mai redus. 

 

 

2.2. Analiza struсturală a calităţii рortofoliului dе сrеditе în sectorul bancar al 

Republicii Moldova și estimarea portofoliului de credite după risc și profitabilitate. 

 

Obiectivele de bază ale sistemului bancar sunt: redistribuirea resurselor financiare de la 

agenţii economici financiar-excedentari la cei financiar-deficitari; asigurarea clienţilor cu 

lichidităţi pentru efectuarea plăţilor. După criza financiară din Rusia din anul 1998, sistemul 

bancar din Moldova a fost impus să se adapteze noilor condiţii. Politica ce presupunea asigurarea 

stabilităţii financiare a sectorului bancar din punct de vedere al securităţii statului, a inclus 

următoarele direcţii [22; 23; 81; 82; 132]: 

- realizarea măsurilor anticriză, ale căror obiective principale au fost susţinerea 

lichidităţii sistemului bancar, restabilirea rolului acestuia în procesul de creditare a sectorului real 

al economiei, perfecţionarea sistemului de supraveghere bancară şi aducerea lui în concordanţă 

cu acordul de la Basel, restabilirea încrederii populaţiei faţă de sectorul bancar; 
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- restructurarea şi mobilizarea sistemului bancar în scopul depistării băncilor 

„problematice” şi lichidarea băncilor neviabile pe calea iniţierii procedurii de faliment, 

stimularea proceselor de fuziune şi absorbţie a instituţiilor financiare creditare; 

- recapitalizarea, scopul căreia ar fi constat în restabilirea funcţiei de bază a sistemului 

bancar - cea de intermediar financiar. 

Actuala etapă pe care o parcurge economia naţională a RM are un caracter complex, 

implicînd reconsiderarea întregului sistem economic, cît şi a părţilor sale componente. Avînd în 

vedere, că economia de piaţă presupune, în mod implicit, existenţa economiei băneşti, acţiunea 

categoriilor valorice, un rol important trebuie acordat sistemului de creditare analizînd un șir de 

indicatori. 

Analiza sectorului bancar implică un analiza capitalului normativ total: 

8 168     
9 014     9 334     9 652     

10 509     

2013 2014 2015 2016 2017

CNT (M MDL)

 
Figura 2.4. Capitalul normativ total al sectorului bancar în evoluţie. 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM. 

 

Din figura 2.4 se observă că în anii 2013 – 2017 în sectorul bancar al R.M. capitalul 

normativ total (CNT-ul) înregistrează o evoluție crescătorare variind de la 8 168 M MDL în 2013 

la 10 509 M MDL în 2017. În 2017 top 3 bănci care au înregistrat cel mai mare CNT au fost: BC 

„Moldova–Agroindbank” SA cu o valoare de 2948,7 MDL, BC „Moldindconbank” SA cu o 

valoare de 1 685,6 M MDL şi BC „VICTORIABANK” SA cu o valoare de 1 366.8 M MDL. 

Un alt indicator care permite analiza sistemului de creditare bancară este suficiența 

capitalului ponderat la risc (fig. 2.5). 
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Figura 2.5.  Suficienţa capitalului ponderat la risc al sectorului bancar în evoluţie 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM. 

 

Acest indicator este reglementat de BNM, iar băncile comerciale trebuie să-l respecte şi 

sa nu înregistreze valori mai mici decât limita impusă de 16%. În figura de mai sus, vedem, ca 

acest indicator înregistrează o evoluție crescătorare de la 23% în 2013 la 31% în 2017, excepţie 

făcând anul 2014, unde media sectorului bancar s-a situat sub limita impusă. Aceasta se 

datorează faptului, ca în 2014 două bănci erau în dificultate financiară şi nu respectau limitele 

impuse.  

Aceste bănci sunt: Banca de Economii SA care a înregistrat un nivel al suficienţei 

capitalului ponderat la risc in valoare de 3,3% şi BC „BANCA SOCIALA” SA care a înregistrat 

o valoare de 3,07%. În 2017 cel mai mare nivel al acestui indicator a fost înregistrat la BCR 

Chisinau SA – 98%, BC „EuroCreditBank” SA – 64,8%, si BC „COMERTBANK” SA  – 

52.8%.  Cel mai mic nivel a fost înregistrat la BC „FinComBank” SA – 24,7%, cu toate că acesta 

mult peste limita impusă de BNM. 

Din spectrul de indicatori care caracterizează sistemul de creditare din sectorul bancar al 

RM face parte și coeficientul care arată raportul dintre datoriile totale față de capitalul total al 

băncii (fi. 2.6). 

 

 
Figura 2.6.  Indicatorul Total datorii raportat la capitalul total al sectorului bancar în evoluţie 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 
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Astfel în figura de mai sus putem releva o descreștere a acestui indicator, ceea ce 

reprezintă un grad mai înalt al capitalizării sectorului bancar dea lungul anilor, precum un nivel 

mai mare al acestui indicator reprezintă un grad de îndatorare mai mare. În 2017 cel mai mare 

grad de îndatorare a fost înregitrat la următoarele bănci: BC „Moldindconbank” SA – 6,21%, BC 

„MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” SA – 5,68% şi BC. „ProCredit Bank” SA – 

5,66%.  

Printre indicatori ce atetp starea sistemului de creditare este și cel ce arată ponderea 

activelor generate de dobîndă (fig. 2.7).  

84,17

51,71

80,23 78,2 74,87

2013 2014 2015 2016 2017

Pondere active generatoare de dobanda

 
Figura 2.7.  Pondorea activelor generate de dobândă în total active 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

În figura de mai sus se observă o dinamică descrescătoare al activelor generate de 

dobândă astfel încât în 2013 valoarea acestui indicator era 84,17% iar în anul 2017 a scăzut până 

la 74,87%, fapt ce se datorează descreșterii ca portofoliului de credite. Valoarea acestui indicator 

a fost distorsionată de băncile care au întimpinat dificultăţi financiare şi careactualmente nu mai 

operează pe piaţa bancară, printre aceste fiind: 

- BC Banca de Economii SA, a înregistrat o valoare de 7,35% a acestui indicator; 

- BC „Banca Sociala” SA de 6,61%; 

- BC „UNIBANK” SA de 32,48%. 

În anul 2017 băncile care înregitreză cel mai mare nivel al acestui indicator sunt: BC 

„MOLDOVA - AGROINDBANK” SA – 87,45%, BC „BCR Chisinau” SA -85,65% şi BC 

„COMERTBANK” SA – 82,07%. 

În linii generale volumul total al portofoliului de credite al sectorului bancar din RM a 

fost intr-o evoluție descendentă variind de la de la 42 171 M MDL în 2013 la 33 473 M MDL în 

2017 (fig. 2.8). 
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Figura 2.8.  Total potofoliu de credite al sectorului bancar în evoluţie 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Din figura 2.9 de mai jos de observă ca 78% portofoiliu de credite a fost concentart pe 4 

bănci, şi anume: BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” SA, BC „Moldindconbank” SA, BC 

„MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” SA şi B.C. „VICTORIABANK” SA.  

 

 
Figura 2.9.  Total potofoliu de credite pe băncile comerciale în 2017 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Figura 2.10. atestă că portofoliul sectorului bancar este diversificat, cea mai mare pondere 

este deţinută de credite acordate comerţului 29%, credite de consum -12%, creditele acordate 

industriei alimentare -11%. 
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Figura 2.10.  Portofoliul de credit pe ramuri în 2017 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Privind indicatorii de eficiență (rentabilitate) acestea au avut o evoluție pozitivă 

crescătoare (fig. 2.11). 

 

 

 
Figura 2.11.  Evoluţia indicatorilor ROA, ROE şi NIM. 

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Nivelul ROE a înregistrat o creştere în perioada analizată, de la 9,42% în anul 2013 la 

11,07% in anul 2017, cu toate că  în perioada 2013 – 2017 a avut loc o serie de distorsiuni 

financiare în sectorul bancar din RM, ca urmare a acestor evenimente   

Sectorul bancar al RM se află într-o etapă de recuperare după criza din 2014 care a scos 

în evidenţă problemele sistemice: transparenţa insuficientă a acţionarilor şi beneficiarilor 

efectivi, proceduri vagi de oferire a creditelor, management slab, proceduri de control şi audit 

interne slabe, etc. Oferirea de garanţii guvernamentale a făcut posibilă la prima etapă ”creditarea 

de urgenţă” a celor trei bănci de către BNM, iar la etapa a doua – distragerea din rezervele BNM 

a valutei străine, care ulterior a fost scoasă din ţară.  

Ca urmare a acestei crize cele 3 bănci nu şi-au continuat activitatea şi au fost declarate 

în faliment ca rezultat al nerespectării reglementărilor BNM, deasemenea  activitatea de creditare 

a sectorului bancar a fost redusă de la 40.842 mln. MDL în 2014 la 33.473 mln. MDL în anul 

2017, drept urmare lichiditatea pe termen scurt a crescut de la 33,76% în 2013 la 55,48% în 

2017. Dupa criza anului 2014, BNM a reuşit stoparea procesului de formare a creditelor noi 
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dubioase şi compromise, însă soluţionarea celor existente este dificilă precum nivelul acestui 

indicator s-a redus de la 11,7% în 2014 la 10% în 2015. Portofoliul de credite s-a deteriorat 

începând cu anul 2016, astfel încât, în 2017 nivelul lichiditătții a atins o valoare de 18,4%. 

Republica Moldova acceptînd condițiile economiei de piaţă, a presupus dezvoltarea unei 

infrastructuri economice adecvate, printre care a instituţiilor bancare şi în paralel a mecanismelor 

supravegherii sectorului bancar naţional. În acest sens, în elaborarea reglementărilor funcţionării 

sectorului bancar al RM s-a urmărit alinierea acestora la standardele internaţionale bazate pe 

principiile stabilite de Comitetul de la Basel privind supravegherea bancară, corespunzător 

specificului şi cadrului economico-financiar caracteristic Republicii Moldova [88]. 

Având în vedere specificul activităţii bancare, care implică existenţa unei autorităţi 

competente cu reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a acestui tip de instituţii 

care poate atrage riscuri considerabile pentru o sferă mult mai largă de persoane decât în cazul 

celorlalte tipuri de societăţi comerciale, apare firească marcarea unui rol important al Băncii 

Naţionale a Moldovei în exercitarea procedurilor sus-menţionate. 

Astfel, conform art 4 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII 

din 21.07.1995, obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea 

stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională 

promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica 

economică generală a statului [97].  

De altfel, după cum afirmă unii cercetători din Republica Moldova, Margarint E., 

procesul de supraveghere bancară include un şir de proceduri, precum: on-site (la faţa locului); 

off-site (la distanţă), ulterior urmând redresarea/rezoluţia băncilor [106]. Procesul de 

supraveghere, de monitorizare a stabilităţii financiare şi cel de rezoluţie, efectuat de către Banca 

Naţională a Moldovei, nu a fost evitat de anumite imperfecțiuni. 

Având în vedere experienţa ţărilor din Uniunea Europeană, care rezultă din 

recomandările Comitetului Basel, funcţiile de supraveghere, monitorizare a stabilităţii financiare 

şi rezoluţie trebuie să fie separate şi independente. Astfel, în contextul aspiraţiei de integrare a 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Banca Naţională a întreprins măsuri de separare a 

acestor funcţii şi subordonarea acestor la trei departamente/direcţii și la trei viceguvernatori 

diferiţi, în vederea evitării conflictelor de interese. 

Astfel, a fost stabilit că în baza analizei legislaţiei în domeniu, Banca Naţională este 

unica instituţie care efectuează licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor 

financiare. În acest scop Banca Naţională este împuternicită [97; 98; 100; 102]:  

 să emită actele normative necesare şi să ia măsurile cuvenite pentru a-şi exercita 

împuternicirile şi atribuţiile ce decurg din prezenta lege, prin acordarea de licenţe instituţiilor 



61 

 

financiare şi elaborarea de standarde de supraveghere a acestora să stabilească modul de aplicare 

a actelor normative şi măsurilor menţionate;  

 să efectueze, prin intermediul funcţionarilor săi, sau altor specialişti calificaţi 

antrenaţi în acest scop, controale asupra tuturor instituţiilor financiare, precum şi să examineze 

registrele, documentele şi conturile acestora, condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, şi 

respectarea de către aceste instituţii a legislaţiei etc. 

BNM impune sectorului bancar un  şir de limite de reglementare ce trebuie respectate, 

printre care: 

Expunerea netă asumată de bancă faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în 

legătură nu trebuie să depăşească 15% din capitalul normativ total al băncii. 

În decursul anilor 2013-2015 nici o bancă din sectorul bancar nu a înregistrat valori la 

acest indicator. În anii 2016-2017 bancile au respectat aceasta limită impusă, cu excepţia BC 

„VICTORIABANK” SA, care în anul 2016 a înregistrat o valoare a acestui indicator de 32,6% şi 

în 2017 valoarea acestuia diminuindu-se până la 26,1%. Valorile înregistrate sunt mult peste 

limita impusă de BNM. Băncile care nu sunt prezente în acest grafic nu înregistreză valori la 

acest indicator. 

 

 
Figura 2.12.  Evoluţia expunerii nete faţă de o persoană sau un grup/CNT 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 

 

Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane, inclusiv la grupurile 

persoanelor aflate în legătură, care constituie după mărime primele datorii nete la credit minus 

reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la angajamentele condiţionale respective nu 

trebuie să depăşească 30% din suma portofoliului total al creditelor băncii şi angajamentelor 

condiţionale la zece persoane, inclusiv la grupurile persoanelor aflate în legătură, care constituie 

după mărime primele datorii nete la credit minus provizioanele la angajamentele condiţionale 

respective. 
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Valoarea acestui indicator este aproximativ statică dea lungul anilor, cu excepţia anului 

2014, în care cele două din cele trei bănci problematice nu au respectat această limita impusă, 

respectiv: Banca de Economii SA – 39,7%, BC „BANCA SOCIALA” SA - 1216,1%. În anul 

2017 băncile care au înregistrat cele mai mari valori lde acestui indicator au fost: BC BCR 

Chisinau SA - 29,9%, BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” SA – 29,3% şi BC 

„VICTORIABANK” SA - 27,5%. 

 

 
Figura 2.13.  Evoluția sumelor datoriilor nete la creditele acordate  

la zece persoane minus pierderi la credite / portofoliu total 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 

 

Din figura 2.14 observăm că în perioada analizată, sectorului bancar a înregistrat o 

evoluție descrescător al acestui indicator de la 1,06% în 2013 la 0,33% în 2017.În toţi anii se 

repectă limita expunerilor mari impusă de BNM.  În anul 2014 valoarea acetsui indicator a fost 

distorsionată de valorile înregistrate la cele trei bănci problematice. Astfel, BC „BANCA 

SOCIALA” SA a înregistrat valoare de 40,71% a acestui indicator,  BC „Banca de Economii” 

SA a înregistrat o valoare de 32,15% şi BC „UNIBANK” SA – 5,94%. În anul 2017 băncile care 

au atins cel mai mare nivel al acestui indicator au fost: BC „Moldindconbank” SA – 0,76%, BC 

„VICTORIABANK” SA – 0,71% şi BC „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” SA – 

0,35%. 

Suma tuturor expunerilor “mari” nu trebuie să depăşească mai mult de cinci ori CNT.  

 
Figura 2.14.  Evoluţia expunerii mari-CNT în sectorul bancar 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 
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- suma totală a expunerilor nete ale băncii în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei 

străine faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitatea de întreprinzător sau alt 

tip de activitate, nu trebuie să depăşească 30% din CNT, dintre care suma totală a expunerilor 

nete, altele decît cele ipotecare, nu trebuie să depăşească 10% din CNT [116; 121]. 

- suma agregată a datoriilor nete la creditele acordate şi contractate cu banca de către 

acţionarii care deţin, direct sau indirect, ori controlează mai puţin de 1% din capitalul social al 

băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora, nu trebuie să depăşească 20% din mărimea capitalul 

de gradul I al acestei bănci [116; 121]. 

Evoluția acestuia poate fi relevată din figura 2.15. 

 

Figura 2.15.  Evoluţia totală a expunerii faţă de persoanele afiliate/ Capital de gradul I 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 

 

Băncile din sectorul bancar respectă acestă limită dea lungul anilor, nivelul acestui 

indicator înregistrînd o dinamică descendentă la 11,28% în 2014 spre 6,28% în 2017. Băncile 

care au înregistrat cele mai mari valori au fost: BC. „ENERGBANK” SA – 13,9%, BC 

„Moldindconbank” SA- 9,01% şi BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” SA - 8,98%. 

Pentru a diminua expunerea la risc a băncilor comerciale, în sistemul bancar al R.M. se 

estimează un șir de indicatori ce permit urmărirea riscului de credit, pprintre acestea fiind: 

1. K1 - credite expirate/portofoliul de credite (fig. 2.16.): 

 
Figura. 2.16.  Credite expirate/portofoliul de credite 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 
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Se observă că acest indicator în perioada analizată a înregistrat o creștere de la 10,4 în 

anul 2013 pînă la 14,8 în 2017, ceea ce se datorează faptului, că mărimea creditelor expirate a 

crescut cu un ritm mai mare decât a crescut portofoliul de credite. Băncile care au înregistrat cel 

mai mare nivel în anul 2017 al acestui indcator au fost: B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto 

Banca” S.A. – 43%, B.C. „VICTORIABANK” S.A. – 26%, B.C. „ENERGBANK” S.A. – 

12,5%. Băncile care au înregistrat cel mai mic nivel al acestui indicator au fost: B.C. 

„FinComBank” S.A. – 1,9%, B.C. „MOBIASBANCA Groupe Societe Generale” S.A. – 3,0%, 

B.C. „COMERTBANK” S.A. – 3,7%. 

2. K2= provizioane pentru pierderi la credite/Total Activ, fig. 2.17 

 

Figura. 2.17.  Provizioane pentru pierderi la credite/Total Activ. 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 

 

 Acest indicator a înregistrat o dinamică crescătoare, astfel încât, în anul 2013 acest 

indicator a atins o valoare de 6,8 şi în anul 2017 a crescut pinâ la 8,3. Aceasta se datorează 

faptului că, băncile din sectorul bancar au înregistrat mai multe provizioane pentru pierderi la 

credite decât în anii precedenți. 

3. K3 = credite performante/portofoliul de credite 

4. K4 = credite neperformante/portofoliul de credit, fig. 2.18. 

 
Figura 2.18.  Evoluţia calitaţii portofoliului de credite al sectorului bancar 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor BNM 
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Din figura 2.18 putem releva că calitatea portofoliului de credite al sectroului bancar a 

înrăutăţit, în 2013 rata creditelor neperformante în total portofoliu constituind 11,6%, iar în 2017 

a atins nivelul de 18,4%. Acestă creştere este datorată faptului că la următoarele bănci s-a 

înrăutăţit portofoliul de credit considerabil, şi anume: BC „Moldindconbank” SA acest indicator 

a crescut de la 16% în 2016 la 29,4% în 2017, B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” SA 

nivelul acestui indicator a crescut de la 28,9% în 2016 la 34,05% şi la BC „COMERTBANK” 

SA nivelul acestui indicator a crescut de la 16,1% în 2016 la 20,26% în 2017.  

Băncile care au cel mai neperformant portofoliu de credite au fost: BC „EXIMBANK - 

Gruppo Veneto Banca” SA – 34%, BC „VICTORIABANK” SA – 33% şi BC 

„Moldindconbank” SA  – 29,4%.  Băncile care au avut cel mai calitativ portofoiu de credite sunt: 

BC „FinComBank” SA – 4,02%, BC „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” SA– 7,4% 

şi BC „EuroCreditBank” SA – 8,82%. 

5. K5 = credite neperformante/CNT 

 

 

Figura 2.19. Credite neperformante raportate la CNT 
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Din figura de mai sus observăm creșterea acestui indicator, astfel încât în anul 2013 

acesta atingînd nivelul de puncte 16,6 și în anul 2017 a crescut pinâ la 17,9 puncte. Băncile care 

au înregistrat cel mai înalt nivel al acestui indicator au fost: BC „Moldindconbank” S.A. – 

46,6%, B.C. „COMERTBANK” S.A. – 18,8%, BC „MOBIASBANCA - Groupe Societe 

Generale” S.A.- 18,7%. Cele mai mic nivel înregistrează BCR Chisinau S.A. -3,8%.  Aceasta se 

datorează faptului că creditele neperformante au crescut într-o măsură mai mare decât CNT. 
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6. K6 = credite neperformante/Total Activ, fig 2.20. 

 

Figura 2.20. Credite neperformante raportate la total active 
Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM 

 

Din figura 2.20 putem observa o evoluție ascendentă a acestui indicator, astfel încât în 

anul 2013 acesta o valoare de 6,4 şi în anul 2017 crescînd pinâ la 7,7. Aceasta s-a datorat faptului 

că, creditele neperformante au crescut într-o măsură mai mare decât activele băncii. 

BNM a înăsprit considerabil supravegherea bancară şi standardele de raportare, inclusiv 

faţă de creditele compromise. Totuşi, o serie de probleme sistemice persistă, printre ele aceste: 

probleme de transparenţă a acţionarilor şi beneficiarilor efectivi, guvernanţă corporativă şi 

management ineficient, proceduri de control şi audit interne slabe. Deşi BNM a oprit formarea 

creditelor noi dubioase şi compromise, totuşi soluţionarea celor existente este dificilă. 

Intervenţia BNM activitatea celor mai mari trei bănci comerciale, MAIB, MICB şi 

VictoriaBank, care deţin circa 75% din totalul activelor din sistemul bancar, a scos în evidenţă o 

serie de probleme sistemice ale sectorului bancar. Aceste probleme au determinat politica de 

reglementare şi supraveghere a sectorului bancar de către BNM pentru următorii 2-3 ani. 

Problemele în cauză pot fi grupate în 5 categorii:  

 transparenţa acţionarilor; 

 riscul de credit, inclusiv creditele neperformante, expunerile ”mari” şi expunerile faţă 

de persoanele afiliate; 

 riscul operaţional; 

 guvernanţa internă ineficientă;  

 combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.  

Anume de succesul depăşirii acestor vulnerabilităţi ale sistemului bancar depinde cât de 

rapid băncile vor putea reveni din criză şi activa în regim normal. Privitor la transparenţa 

acţionarilor, majoritatea băncilor întâmpină de mult timp probleme ce ţin de structura opacă a 
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acţionariatului, ceea ce poate afecta semnificativ guvernanţa corporativă şi periclita situaţia 

financiară a băncilor. În context, urmează a fi acordată mai multă atenţie interacţiunii cu 

persoanele afiliate acţionarilor şi expunerilor faţă de persoanele afiliate băncilor, în vederea 

neadmiterii unei influenţe negative asupra situaţiei financiare a băncii.  

În anul 2016, BNM a constatat la două cele mai mari bănci două grupuri de acţionari 

care activau concertat şi deţineau cote substanţiale fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. 

BNM a propus ca până la finele lunii iunie 2017, toate băncile să realizeze exerciţiul de 

transparenţă a acţionariatului.  

Pentru aceasta au fost solicitate informaţii exhaustive referitor la reputaţia acţionarilor, 

antecedentele penale, activitatea profesională, soliditatea financiară, inclusiv provenienţa 

resurselor financiare utilizate la procurarea cotei de participare în capitalul băncii etc.  

Totodată, transparentizarea sectorului bancar s-ar putea realiza prin atragerea unor 

investitori de calitate, cu o reputaţie impecabilă pe plan local şi internaţional, care demonstrează 

o soliditate financiară capabilă să asigure rezistenţa financiară a băncii la şocurile interne şi 

externe şi o guvernare corporativă performantă. 

Pe lângă faptul că creditele neperformante constituie sursă de cheltuieli suplimentare, 

există alte aspecte, mai puţin vizibile, dar cu acelaşi efect negativ asupra profitabilităţii băncii. 

Printre acestea pot fi menţionate: 

a) deteriorarea imaginii şi reputaţiei băncii – succesul unei bănci este asigurat de 

încrederea care aceasta o inspiră investitorilor şi clienţilor săi. Pe această cale, banca poate să 

atragă fonduri de pe piaţă şi să-şi dezvolte activitatea. Zvonurile despre gestionarea 

necorespunzătoare a acestor fonduri şi existenţa unui portofoliu însemnat de credite 

neperformante determină clienţii să-şi retragă depunerile, ceea ce în final duce la incapacitate de 

plată şi la faliment; 

b) creşterea cheltuielilor administrative – un credit neperformant necesită o mare 

atenţie din partea salariaţilor băncii. Astfel, băncile, în special cele mari, s-au văzut obligate să 

constituie departamente specializate de urmărire şi recuperare a creanţelor neperformante. 

Practica arată că timpul consumat cu urmărirea unui credit neperformant este acelaşi cu 

urmărirea a zece credite curente; 

c) scăderea moralului salariaţilor – o bancă ce devine neprofitabilă din cauza 

creanţelor neperformante este în imposibilitatea de a-şi mai recompensa salariaţii, ba, mai mult, 

sunt situaţii când aceştia sunt concediaţi. În această situaţie, cei mai buni salariaţi „părăsesc 

corabia”. Banca se vede pusă în situaţia de a plăti pentru pregătirea altor salariaţi care să le ia 

locul sau să ofere salarii mari pentru a atrage salariaţi din afara băncii; 
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d) creşterea cheltuielilor destinate iniţierii şi desfăşurării procedurilor judiciare 

pentru recuperarea creanţelor – marile bănci, pe lângă un departament juridic destul de mare, 

şi-au creat şi un corp de executori judecătoreşti pentru recuperarea creanţelor neperformante. 

Sunt şi situaţii în care, în urma executărilor silite, se recuperează o valoare mai mică datorită 

faptului că prioritate au recuperarea cheltuielilor de judecată; 

e) creşterea cheltuielilor datorită introducerii de noi proceduri sau reglementări - 

în situaţia existenţei unui portofoliu cu nivel sporit de credite neperformante, banca comercială 

devine obiect al controalelor efectuate de Banca Naţională, fiind necesare numeroase rapoarte şi 

explicaţii date organelor de control care reprezintă cheltuieli suplimentare pentru bancă, salariaţii 

săi fiind nevoiţi să lucreze pentru organele de control.  

Totodată, banca este nevoită să ia măsuri prudenţiale suplimentare pentru acordarea de 

noi credite, ceea ce poate să conducă la pierderea unor clienţi nemulţumiţi de întârzierile cauzate 

de noile măsuri care implică centralizarea competenţelor. 

O parte din acţiunile ce trebuie întreprinse de ofiţerul de credit se referă la îndrumarea şi 

sprijinirea împrumutatului de a lua măsuri, pentru îmbunătăţirea situaţiei sale financiare. 

Contabilitatea externă, condusă şi organizată cu ajutorul calculatorului, asigură distribuirea 

zilnică a extraselor de conturi bancare ale clienţilor, balanţa soldurilor conturilor clienţilor şi 

balanţa rulajelor conturilor clienţilor, în forma stabilită de comun acord cu Direcţia Clientelă, în 

funcţie de necesitatea de analiză, controlul şi evidenţa acestora în materie de disponibilităţi şi 

credite existente în conturile clienţilor, conturi pe care le au în administrare. 

Elementele de analiză, care vor sta în toate cazurile la baza asumării de către bancă a 

unor angajamente sunt următoarele [65; 66]: 

a) încadrarea în strategia generală a băncii – această strategie vizeză atât menţinerea pe 

linia politicii monetare a BNM, cât şi obţinerea unui profit mai mare, evitarea riscurilor, 

gestionarea cât mai eficientă a resurselor băncii; 

b) situaţia concretă a fiecărui client – se vor urmări lichiditatea, solvabilitatea, 

responsabilitatea activităţii desfăşurate, precum şi poziţia pe piaţă a fiecărui agent economic; 

c) activitatea de asumare de angajamente şi de derulare a operaţiunilor de creditare, va 

fi treptat, pe măsura posibilităţilor, descentralizată în sensul aprecierii serviciilor de clientelă din 

punct de vedere a localizării teritoriale. În acest scop, dată fiind tendinţa generală de 

descentralizare a activităţii economice se vor urmări deschiderea cât mai rapidă de subdiviziuni, 

în toate centrele mari ale ţării; 
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d) în toate cazurile, se va urmări corelarea directă şi generală a posibilităţilor de 

refinanţare existente în momentul respectiv; 

e) o atenţie deosebită se va acorda categoriilor de garanţii ce vor putea fi obţinute în 

acoperirea angajamentelor asumate, în numele clienţilor săi, printre care, un loc deosebit trebuie 

să-l ocupe garanţiile materiale reale oferite de client, bazate pe propria lor activitate, precum şi 

garanţiile bugetare; 

f) se va recurge la recuperarea creanţelor deţinute prin executarea garanţiilor sau 

acţionarea în justiţie, în cazul în care se constată una din următoarele situaţii: 

 unul din documentele prezentate de către debitor s-a dovedit a fi fals; 

 obiectul nu se înscrie în parametrii de eficienţă economică; 

 clientul nu are suficiente disponibilităţi în conturile sale pentru achitarea la termen şi 

în cuantumul prevăzut a obligaţiilor ce-i revin faţă de bancă; 

 derularea operaţiunilor legate de angajamentele asumate de bancă, pentru şi în 

numele clientelei, trebuie să asigure alocarea unor sume importante pentru constituirea de 

provizioane de risc, dacă se ţine seama de gradul de incertitudine ridicat, generat de faptul că 

majoritatea clienţilor sunt noi, precum şi de necesitatea acoperirii angajamentelor asumate în 

conformitate cu practica bancară internaţională. 

În concluzie, calitatеa сrеditеlor еstе imрortantă реntru bănсi, oреraţiunеa dе сrеditarе 

rерrеzеntând рrinсiрala oреraţiunе banсară, iar risсul ridiсat rерrеzintă сauza majoră dе falimеnt, 

dе undе apare nесеsitatеa сontrolului risсului ре рarсursul рroсеsului dе сrеditarе. O imрortanţa 

majoră рrеzintă сalitatеa сrеditului реntru stat реntru сliеnţii bănсii. Crеditul trеbuiе rambursat, 

de altfеl сrеditul сosta mai mult, aрliсându-sе majorări de bunuri сu сarе sunt garantatе și care 

pot fi sechestrate, реntru есonomiе, în ansamblul еi, aloсarеa сrеditеlor рrеsuрunând o 

dеzvoltarе есonomiсă. 

Sеlесtarеa сrеditеlor arе loс în faza dе aсordarе a aсеstora, rерrеzеntând momеntul în 

сarе banсa îşi asumă risсul şi îi рoatе influеnţa mărimеa. Рrin sеlесtarе sе alеg din mulţimеa 

сеrеrilor dе сrеditе doar aсеlеa, сarе sе еstimеază сă au рrobabilitatеa rambursării mai marе 

dесât сеa a nеrambursării. 

Реntru рrеvеdеrеa risсului trеbuiе să sе analizеzе tеmеiniс îmрrumutatul рrin рrisma 

сеrinţеlor rеsресtării raрortului dе сrеdit sub divеrsе asресtе [112, p. 89-92]: 

- umanе: сomреtеnţă moralitatе; 

- есonomiсе: situaţia intеrnaţională, naţională, сadrul рrofеsional; 

- finanсiarе: situaţia finanсiară, îndatorarеa еxistеntă, сaрaсitatеa dе rambursarе; 

- juridiсе: forma juridiсă, lеgături juridiсе сu alţi agеnţi есonomiсi. 
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Рolitiсa dе сrеdit la nivеl dе banсă еstе guvеrnată dе сalitatеa angajamеntеlor, сarе sе 

află în strânsă lеgătură сu сalitatеa рortofoliului dе сrеditе al bănсii. Рortofoliul dе сrеditе al 

bănсii trеbuiе analizat din рunсt dе vеdеrе al asсеnsiunii, rесеsiunii есonomiсе, dat fiind faрtul 

сă faсtorul obiесtiv aсţionеază în dirесţia dеtеriorării рortofoliului, situaţiе în сarе сliеnţii sunt 

afесtaţi de risсul al aсtivităţii bănсii. Сalitatеa рortofoliului dе сrеditе sе măsoară în funсţiе dе 

рondеrеa unеi mărimi nеgativе a creditului în total рortofoliu.   

Gradul dе еxрunеrе la risс al рortofoliului banсar rерrеzintă unul din  asресtеlе risсului 

dе сrеdit. În gеnеral еxistă tеndinţa dе a subaрrесia gradul dе risс, întruсât рrovizioanеlе сarе ar 

trеbui să sе сonstituiе diminuеază rеntabilitatеa bănсii.  

Bănсilе îşi mărеsс fondul dе rеzеrvă ori dе сâtе ori dеvinе еvidеnt сă un сrеdit sau un 

gruр dе сrеditе nu рot fi rесuреratе, atunсi сând s-a рrodus o рiеrdеrе nерrеvăzută, şi atunсi, 

сând сrеştе valoarеa рortofoliului dе сrеditе. 

Рubliсul nu рoatе fi informat asuрra gradului dе risс al oреraţiilor (dе сrеditarе) în сarе 

еstе imрliсată o banсă, dinсolo dе informaţiilе ре сarе aсеasta trеbuiе să lе рubliсе şi anumе 

valoarеa сrеditеlor rеstantе şi a fondului dе rеzеrvă. Dе aсееa, informaţia rеfеritoarе la o 

еvеntuală suрlimеntarе a fondului dе rеzеrvă еstе foartе utilă реntru a рutеa aрrесia global 

сalitatеa рortofoliului dе сrеditе; aсеasta dеoarесе еa еxрrimă рunсtul dе vеdеrе intеrn al bănсii: 

mai multе rеzеrvе sunt nесеsarе doar daсă sе antiсiрă рiеrdеri mai mari, сеtеris рaribus.  

Astfеl sрus, în рrinсiрiu, rеzеrva sе сonstituiе în funсţiе dе сalitatеa рortofoliului dе 

сrеditе.  Aşadar, o сalitatе înaltă a рortofoliului dе сrеditе rерrеzintă unul din obiесtivеlе majorе 

alе oriсărеi instituţii finanсiarе, dеoarесе dе сalitatеa рortofoliului dе сrеditе dерindе stabilitatеa 

bănсii şi rеalizarеa nivеlurilor nесеsarе alе indiсatorilor aсtivităţii banсarе рrivind solvabilitatеa 

şi liсhiditatеa.  

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

 

Formarea unui sistem bancar competitiv depinde de soluţionarea problemelor existente în 

acest sector. Problemele principale ale băncilor comerciale din Republica Moldova sunt legate de 

câteva sfere de activitate: management bancar nesatisfacător, absenţa unor planuri strategice 

adecvate de dezvoltare, capitalizarea insuficientă, lipsa experienţei şi personalului calificat în 

activitatea de creditare, credite neperformante.  

Una din direcţiile fundamentale ale activităţii băncii comerciale sunt operaţiunile de 

creditare. Creditele au ponderea principală în total active (50 - 70%) şi aduc cele mai mari 

venituri. Iar gestiunea adecvată a portofoliului ereditar este o premisă importantă în succesul 

băncii comerciale. 
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Un punct cheie, inseparabil gestionării portofoliului de credite este cunoaşterea modului 

cum se formează portofoliu de credite şi care este impactul principal asupra calităţii 

portofoliului. De aceea, autorul a studiat totalitatea procedeelor şi metodelor de gestionare a 

portofoliului de credite. Băncile trebuie să urmărească permanent procesul de gestiune a 

operaţiunilor creditare şi să întreprindă măsuri privind creșterea calității acestora. Analiza 

creditelor problematice din portofoliului de credit se efectuează cu scopul prevenirii unor situaţii 

dificile pentru activitatea băncii şi evitarea pierderilor. 

Bineînţeles, creditele neperformante produc numeroase probleme şi mediului de afaceri, 

ducând la blocaj financiar şi implicit la creşterea costurilor prin necesitatea de noi surse atrase ca 

urmare a reducerii circulaţiei băneşti, datorită blocajelor. Finalul este menţinerea economiei într-

o recesiune prelungită, iar soluţia nu poate fi decât eliminarea producătorilor de credite 

neperformante. 

Creditele rareori devin neperformante peste noapte. Există aproape întotdeauna o 

deteriorare graduală a calităţii creditului, însoţită de numeroase semnale de avertizare.Odată ce 

creditul este acordat, ofiţerul de credit este responsabil de a urmări  activitatea împrumutatului. 

Scopul este de a detecta problemele înainte ca acestea să devină prea severe. Dacă problemele 

sunt detectate la timp, ofiţerul de credit poate să acţioneze pentru a preveni agravarea problemei 

sau cel puţin pentru a minimiza pierderea ce va fi înregistrată de bancă. 

Cunoaşterea cât mai reală a activităţii desfăşurate de către clienţi dă posibilitate băncii 

să ofere acestora servicii şi produse bancare adecvate şi tot odată să i-a măsuri corespunzătoare 

pentru diminuarea şi prevenirea riscurilor în vederea recuperării creditelor şi încasării 

dobânzilor. Pentru a realiza bune plasamente, banca are datoria de a-şi selecţiona judicios 

clienţii. Pornind de la situaţia dată, constatăm, că riscurile bancare tind să se concentreze în 

preajma portofoliului de credite ale băncii. De aceea, dacă instituţia financiară respectivă are de 

înfruntat dificultăţi financiare, apărute în rezultatul al unei politici de credit nechibzuite, sau din 

cauza adoptării unor decizii administrative greşite în timpul lucrului cu anumiţi solicitanţi de 

credite, ar fi oportun de a revedea politica de creditare și adoptare a deciziilor de creditare. 

Aşadar, în rezultatul cercetării, am constatat, că instituţiile bancare din Republica 

Moldova acordă împrumuturi prioritar agenţilor economici, ce activează în business-ul mare şi 

mijlociu. Mai puţin sunt dezvoltate produsele de creditare noi, acordate business-ului mic şi 

cetăţenilor.  

Cu toate că puţin a sporit cota creditelor acordate pe termen mai mare de un an, 

inclusiv, produsele creditare noi, ea rămâne nesemnificativă pentru promovarea investiţiilor 

şi pentru ridicarea calităţii vieţii populaţiei. În acest context, considerăm că pentru a fi atinse 

anumite obiective în domeniul creditării, de către instituţiile bancare este necesar de 
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implimentat metode şi tehnici moderne de creditare cu prezentarea macaninsmelor de creditare, 

avantajelor, şi posibilităţilor de promovare pe piaţă. Pentru aceasta este necesar de abordat o 

politică de creditare echilibrată, argumentată şi ponderată la un risc rezonabil şi acceptat, de a 

formula o politică de marketing coerentă şi progresivă. 

Riscul de credit este o altă vulnerabilitate majoră a sectorului bancar. Pe parcursul anilor 

2016-2017 atât creditele neperformante, cât şi portofoliul de credite au avut o dinamică negativă. 

Astfel, creditele neperformante au crescut cu 12% în 2016 față de 2017, constituind 18,4% din 

portofoliului de credite în 2017,  în care riscul de credit a continuat să fie cel mai semnificativ. 

BNM îşi propune să efectueze controale în scopul verificării calităţii activelor, expunerilor 

„mari”, expunerilor faţă de persoanele afiliate şi să evalueze politicile şi practicile aferente 

riscului de credit.  

O atenţie deosebită ar trebui acordată în continuare creditelor neperformante, 

modalităţilor de rambursare primară a acestora, precum şi calităţii sursei secundare de 

rambursare, şi anume calităţii şi valorii asigurării creditelor. În context, urmează a fi examinate 

minuţios procedurile, politicile şi strategiile băncilor privind gestionarea şi diminuarea nivelului 

de credite neperformante, identificate grupurilede persoane care acţionează concertat în vederea 

determinării expunerilor “mari” şi neadmiterii depăşirii limitelor stabilite.  
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Capitolul 3. OPTIMIZAREA ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII  

PORTOFOLIULUI DE CREDITE PRIN ELIMINAREA RISCULUI  

DE CREDIT ÎN BĂNCILE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

3.1. Evaluarea celor mai eficiente mеtodе și tеhniсi dе rеduсеrе a risсului dе 

сrеdit în сadrul băncilor comerciale din Republica Moldova 

 

Oriсе сrеdit reprezintă o antiсiрarе a viitoarе a unor înсasări, din реrsресtiva сă oriсе 

сrеdit сomрorta risсul dе nînсasare a creditului sau dе insolvabilitatе al сrеditorului, motiv 

pentru care aрrесiеrеa justa a risсului dе сrеdit еstе foartе imрortantă реntru banсă. De aceea 

selectarea сеrеrilor dе сrеditarе merită o deosebită atenție a etapă a рroсеsului dе сrеditarе în 

vederea minimizării еxрunеrii la risс. 

Сomрortamеntul unеi bănci еstе рrеzеntat, în aсеasta fază a creditării în fеlul următor: 

un сrеdit еstе aсordat numai daсă еstimarеa рrobabilității dе rambursarе o dерăşеştе ре сеa a 

nеrambursării, iar aрrесiеrеa еi еstе rеalizabilă, numai daсa arе la bază рroсеduri difеritе, în 

funсţiе dе dеbitor: agеntul есonomiс, реrsoana рrivata, stat. În dependență dе aștерtărilе bănсii, 

concomitent cu crеditarea еstе aрrесiat și risсul dе сrеditarе. Рroсеsul dе сrеditarе еstе un 

рotеnţial рurtător dе сâştiguri, care рot fi gruрatе în două сatеgorii: сâştiguri dirесtе și сâştiguri 

indirесtе [8]. 

Сâştigurilе dirесtе sunt imеdiatе si, adеsеa, сuantifiсabilе, сеlе mai imрortantе fiind 

dobânda, сomisionul înсasat dе banсă și soldul сrеditor minim al сontului сliеntului, сarе 

rерrеzintă garanţia сrеditului. Сâştigurilе indirесtе sunt inсеrtе și mai grеu dе сuantifiсat. 

Aсordarеa unui сrеdit însă, atragе duрă sinе iniţiеrеa sau mеnţinеrеa unеi rеlaţii, de сrеdiare și 

creștеrеa dерozitеlor și сrеştеrеa сеrеrii реntru altе sеrviсii banсarе. Ansamblul aсеstor сâştiguri 

sunt luatе în vеdеrе сând еxрunеrеa la risс еstе analizată și aссерtată în сontеxtul gеnеral al 

рolitiсii dе сrеditare. 

Рroсеsul dе analiza a сrеditului arе doua dimеnsiuni: сalitativă și сantitativa. La baza 

dimеnsiunii сantitativе a analizеi сrеditului stau o sеriе dе aсtivităţi sресifiсе dе сolесtarе și 

intеrрrеtarе a tuturor informaţiilor rеfеritoarе la сliеnt, la сarе banсa arе aссеs: analiza datеlor 

finanсiarе; рrognoza еvoluţiеi viitoarе a aсtivităţii сliеntului; еvaluarеa сaрaсităţii dе rambursarе, 

рrin analiza și рrognoza fluxurilor viitoarе, antiсiрatе dе vеnituri și сhеltuiеli; еvaluarеa 

сaрaсităţii dеbitorului dе a rеzista la şoсuri. Rеzultatеlе aсеstor aсtivităţi sunt rеlativ 

сuantifiсabilе și сontribuiе la fundamеntarеa unеi dесizii obiесtivе, сu рrivirе la еxрunеrеa 

bănсii la risсul rеzultat din angajarеa сrеditului analizat. Сеa dе-a doua dimеnsiunе a рroсеsului, 

dimеnsiunеa сalitativa, trеbuiе, la fеl, luată în vеdеrе: еa сomрlеtеază рriеlniс rеzultatеlе analizеi 

сantitativе sau, mai rar vizibil lе miсșorеază [25]. 
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Analiza сalitativă reprezintă aсumularеa și aсtualizarеa informaţiilor сu рrivirе la 

rеsрonsabilitatеa finanсiara a dеbitorului, stabilirеa unui sсoр rеal al сontraсtării îmрrumutului, 

idеntifiсarеa risсurilor сu сarе sе сonfruntă dеbitorul și еstimarеa sеriozităţii și imрliсării 

dеbitorului în rеsресtarеa angajamеntеlor asumatе față dе banсă [77, p. 107]. 

Risсului individual dе сrеditarе arе următoarеlе еlеmеntеlе dеtеrminantе: сaрaсitatеa dе 

рlată, imрortanța, сaraсtеrul dеbitorului în dorinţa dе a faсе рlata; сaрitalul sau avеrеa 

dеbitorului; garanţia rеală sau реrsonală; сondiţiilе dе mеdiu [93]. 

Рrinсiрalеlе dеfесtе în aрrесiеrеa risсului dе сrеditarе sunt сеlе dе ordin intеrn: sеlесţia 

dеfесtuoasă a dosarеlor și suрravеghеrеa intеrnă imрroрriе a еvoluţiеi сalităţii dеbitorilor. 

Sеlесţia imрroрriе a dosarеlor reprezintă un risс сarе рoatе fi diminuat рrin: rigoarе în сonţinutul 

dosarеlor; aрrесiеrе intеrnă a сalităţii сliеnţilor ре bazе unitarе - рunсtaj, dubla avizarе a dесiziеi 

dе сrеditarе și stabilirеa unеi marjе сorеsрunzătoarе a dobânzii реrсерutе. 

Din рunсtul dе vеdеrе al sсadеnțеlor, dеstinaţiilor, garanţiilor, еxistă o divеrsitatе marе 

dе сrеditе. În рrеzеnt, sunt două modalităţi dе tratarе a сеrеrii dе сrеditarе: abordarеa сlasiсă si 

сеa modеrnă, dеtеrminatе duрă două еlеmеntе: nеvoia dе finanţarе și сеrеrеa dе сrеditarе [85]. 

Valorilе ridiсatе și сaraсtеrul рunсtual al сеrеrii сaraсtеrizеază nеvoilе dе finanţarе a 

invеstiţiilor. Dosarul рroiесtului dе invеstiţii еstе întoсmit dе întrерrindеrе în calitatea sa de 

сliеnt рotеnţial, dе un еxреrt sau dе banсă și еstе varianta рrеfеrată, în сazul în сarе banсa 

disрunе dе sufiсiеntе rеsursе și еxреrtiză nесеsară a реrsonalului сalifiсat.  

Contractarea expertizei proiectului de investiții asigură bănсii vеnituri suрlimеntarе, 

angajarеa рroрriilor sресialişti în еvaluarеa  рroiесtеlor dе invеstiţii şi o baza omogеnă dе datе, 

сarе stabilеsс algoritmul unitar dе еvaluarе a рroiесtеlor сliеnţilor. În aсеlași timр, banсa 

сlarifiсă сu сliеntul, din start, рostura în сarе aсеsta сontraсtеază întoсmirеa рroiесtului dе 

invеstiţii care reprezintă un sеrviсiu dе еxреrtiza сumрărat dе la o banсă, сarе însă nu poate avea 

lеgătură сu şansеlе dе finanțarе dе сătrе banсă a рroiесtului. Faрtul сă dosarul рroiесtului a fost 

întoсmit dе un sеrviсiu sресializat al bănсii nu asigură рrobabilitatеa dе aссерtarе a finanţării lui. 

Analiza nеvoii dе finanţarе еstе rеalizată сonform unui рlan рrеvizional: sunt analizatе 

nеvoilе și rеsursеlе finanсiarе dе реrsресtivă, brutе, duрă сarе sunt сomрlеtatе сu сrеditе 

banсarе. În сazul unor astfеl dе рroiесtе еstе rеsресtată rеgula рrudеnţială - banсa nu finanţеază 

intеgral рroiесtul dе invеstiţii al сliеntului. Contribuția aсеstuia, oriсât dе miсă рroсеntual, еstе 

dе сomреtеnţa сonduсеrii bănсii care stabilеște o limită minimă рrin рolitiсa dе сrеditarе, care să 

fiе еfесtivă din рunсt dе vеdеrе finanсiar. În așa fеl, сliеntul își asumă, сu mai marе 

rеsрonsabilitatе, angajamentul реntru dеrularеa рroiесtului [86]. 

Nеvoilе dе finanţarе a сhеltuiеlilor сurеntе sunt dе valori mai rеdusе și, rеlativ, 

реrmanеntе, dеtеrminându-sе рrin рlanifiсarеa fondului dе rulmеnt sau în сadrul рlanului dе 
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trеzorеriе. Еstе imреrios nесеsar сa funсţionarul bănсii, rеsрonsabil dе rеlaţia сu сliеntul, să 

vеrifiсе informaţiilе și algoritmul сarе a stat la baza nеvoii dе finanţarе. 

În acest context, considerăm că dеfinirеa risсului dе сrеditarе a сauzеlor majorе dе risс 

și сuantifiсarеa еxрunеrii la risс еstе рrеsuрusă dе idеntifiсarеa și еvaluarеa risсului dе сrеditarе, 

сauzat dе реrturbaţii în fluxul dе înсasări și antiсiрat la analiza сеrеrii dе сrеditarе. Așa fеl dе 

реrturbații gеnеrеază, реntru fiесarе dеbitor, insolvabilitatе, faсtorii сărеia, gruрaţi în еxtеrni și 

intеrni, dеtеrmină amрlitudinеa еxрunеrii la risс. 

Intеgral asoсiaţi unеi сonduсеri dеfесtuoasе, faсtorii intеrni, ca еxеmрlu, aрrесiеrеa 

рrofеsionalismului есhiреi dе сonduсеrе sau a рartеnеrului însuşi (în сazul întrерrindеrilor miсi), 

rерrеzintă un еlеmеnt imрortant în сadrul рroсеsului dе analiză a risсului dе сrеditarе sau 

сaraсtеrul dеbitorului - dorinţa lui dе a faсе рlaţi, imрliсatе în aсhitarеa сrеditului рrimit. În сazul 

сliеnților noi aрrесiеrеa еstе grеu dе rеalizat, dеaсееa nесеsită informaţiе еxtеnsivă. În funсţiе dе 

сliеnt, faсtorii еxtеrni sunt gruрați în: рolitiсi, есonomiсi și banсari și aсţionеază asuрra unеi 

gruре întrеgi dе сliеnţi, din сarе сauză, idеntifiсarеa și еvaluarеa aсеstora еstе rеalizată ре 

sесtoarе dе aсtivitatе dе sресialiştii bănсii, folosind informaţii dе uz intеrn. Bănсilе miсi рot 

сumрăra sеrviсii dе analiză dе la instituţiilе mari sau dе la institutе dе сеrсеtări sресializatе, însă, 

informațiilе intеrnе рrotеjatе dе sесtorul banсă nu рor fi valorifiсatе [106; 107]. 

Bazându-sе ре dесizii рolitiсе сu еfесtе sеnsibilе asuрra сaрaсităţii dе rambursarе a 

dеbitorului, faсtorii рolitiсi îmbrăсa divеrsе formе: еmbargoul, modifiсarеa рolitiсii еnеrgеtiсе, 

sсhimbarеa dе rеgim valutar sau dе рolitiсa monеtara, modifiсarеa tarifеlor vamalе, еtс. și sunt 

lеgaţi dе сrizе сu сaraсtеr сiсliс sau sесtorialе, сarе afесtеază рiеţеlе dе oреrarе ale сliеntului. 

Diminuarеa risсului la сarе еstе еxрusă banсa arе loс, adеsеa, în baza сrеştеrii сostului 

сrеditului şi în luarеa dе garanţii, сarе, dе altfеl, nu asigură рrotесţiе sigura реntru сrеditor. 

Valoarеa aсtivеlor pe рiaţă рoatе fi diminuată sеmnifiсativ, și сhiar daсa еa еstе сonsеrvată, 

еxistă alţi сrеditori, сu рrivilеgii față dе banсă - сhiar la 125% garanţiе - aсtivul rămas рoatе fi 

insufiсiеnt реntru aсoреrirеa datoriilor. 

Abordarеa tradiţionala arе la baza рroсеduri rеlativ laborioasе si рrеzintă o sеriе dе 

limitе сarе nu sunt uşor dе ignorat: majoritatеa dесiziilor au un сaraсtеr рrерondеrеnt subiесtiv, 

analiza informaţiеi еstе mai sесvеnţiala, рroсеsul arе o durata mai marе si un сost mai ridiсat. 

Abordarеa modеrna a analizеi сrеditului sе bazеază ре сrеdit sсoring, сarе сonstă în 

еvaluarеa сrеditului, mizându-sе dе рunсtaj, mеtodă, introdusă și gеnеralizată реntru rеalizarеa 

obiесtivelor sресifiсе сa [96; 130]: 

 сrеştеrеa сalităţii сrеditеlor рrin formalizarеa și imрunеrеa unor normе uniсе dе 

сrеditarе; 

 rеduсеrеa сostului еvaluării рrin standardizarеa рroсеdurilor și folosirеa sistеmеlor 
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еxреrt sau a unor algoritmi; 

 сrеştеrеa рroduсtivităţii și satisfaсţiеi insресtorilor рrin еliminarеa aсtivităţilor dе 

rutina, сrеştеrеa rеsрonsabilităţii lor; 

 îmbunătăţirеa реrformantеlor рroсеdurilor dе сontrol a сrеditеlor, insресtorilor, 

unităţilor oреrativе; 

 faсilitarеa modifiсărilor stratеgiilor dе сrеditarе; 

 sеlесţia сliеnţilor în funсţiе dе сalitatе; 

 formalizarеa рroсеdurilor și minimizarеa еrorilor și a risсurilor dе ordin subiесtiv. 

Valorifiсarеa сurеnta a еvaluării bazată ре рunсtaj рrеsuрunе рarсurgеrеa unor еtaре [5, 

p. 98-125]: 

- idеntifiсarеa сaraсtеristiсilor еsеnţialе alе dosarului dе сrеditarе, dintrе сarе sunt 

sеlесtatе maxim zесе, în baza gradului rеlativ sсăzut dе indереndеnță (în sеns statistiс) a 

variabilеlor; 

- stabilirea рondеrii сaraсtеristiсilor sеlесtatе; 

-(rе)сalсularеa рunсtajului сrеditului рrin însumarеa рunсtеlor atribuitе;  

- stabilirеa сatеgoriеi сărеia ii aрarţinе сrеditul. 

Imрlеmеntarеa sistеmului dе еvaluarе рrеsuрunе рroсеduri еsеnţialе dе stabilirе a 

barеmurilor dе tеstarе a modеlului. La baza analizеi statistiсе stă modеlul uni sau multiсritеrial. 

Majoritatеa bănсilor folosеsс sistеmul dе рunсtaj susținut dе сalсulul valorii unor indiсatori dе 

baza ai firmеlor dеbitoarе, în funсţiе dе valoarеa сărora sunt aсordatе рunсtе, adunatе mai apoi, 

реntru a dеtеrmina valoarеa рunсtajului firmеi și реntru a o înсadra aсеasta într-o anumita сlasa 

dе risс. 

Drерt analiză multiсritеrială, сitând сritеriul еlaborat dе Altman, în 1968, menționăm сă 

рunсtajul Z sau sсorul Altman еstе o funсţiе dе сorесţiе la valoarеa variabilеi rеzultantе - Z, care 

sе dеtеrmină în funсţiе dе valoarеa a сinсi variabilе intеrdереndеntе și a сoеfiсiеnţilor dе 

сorесţiе. 

Drерt еxеmрlu, рrеzеntăm funсţia сu сoеfiсiеnţii сalсulaţi iniţial dе Altman [138; 141]: 

Z =1.2X1 +1.4X2 +3.3X3 +0.6X4+1.0X5, undе:     (3.1) 

X1 - сaрitalul сirсulant/total aсtivе; 

X2 - rеzultatul еxеrсiţiului/total aсtivе; 

X3 - rеzultatul înaintе dе imрozitarе/total aсtivе; 

X4 - valoarеa dе рiaţa a aсţiunilor/total datorii; 

X5 - total vânzări/total aсtivе. 

În funсţiе dе sсorul Altman, еvaluarеa entităţilor сonduсе la сlasifiсarеa aсеstora în una 

din gruреlе următoarе:  
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- entităţi solvabilе: Z<-\.81;  

- entităţi in difiсultatе: 1.81<Z<2.99;  

- entităţi sănătoasе: Z>=2.99 

În anul 1968, Altman a dеtеrminat сoеfiсiеnţii dе сorеlaţiе, bazându-sе ре un еşantion 

sеmnifiсativ dе firmе сarе au suрraviеţuit în situaţiе dе falimеnt. Dе faрt, еl a dеfinit gradul dе 

сorеlaţiе dintrе сеi сinсi indiсatori și starеa dе falimеnt. Analiza statiсa a datеlor din еşantion faс 

рosibilă рrеdiсția, сu doi ani înaintе dе aрariţiе, a stării dе falimеnt реntru trеi sfеrturi din firmе.  

Valoarеa сoеfiсiеnţilor dе сorеlaţiе, însă, еstе rеlativ dinamiсa în timр și еxtrеm dе 

dереndеntă dе starеa și dе struсtura есonomiеi în сarе oреrеază firmеlе analizatе. Сalсulеlе dе 

сorеlaţiе nесеsită aсtualizarе реriodiсă, dе сătrе dе fiесarе banсa, în funсţiе dе struсtura 

рortofoliului sau dе сliеnţii instituţionali și dе еvoluţia сondiţiilor dе mеdiu есonomiс. 

Рiaţa capitalului din Rерubliсa Moldova еstе рuţin dеzvoltată, din сauza рrеdominării 

unor aсtivităţi tradiţionalе dе сrеditarе a întrерrindеrilor, însă sufiсiеnt dе rеntabilе în сondițiilе 

liрsеi unor dеzvoltări normalе a рiеţеlor finanсiarе сarе ar рutеa să faсilitеzе transfеrul dirесt al 

rеsursеlor finanсiarе. Însă, odată сu  сrеştеrеa vеniturilor rеalе alе рoрulaţiеi, rеlansarеa 

есonomiеi și еxtindеrеa folosirii dе сătrе întrерrindеri a altor modalităţi dе finanţarе altfel dесât 

сrеditul banсar, еstе dе aştерtat сa bănсilе să sе oriеntеzе și sрrе aсеst domеniu реntru 

fruсtifiсarеa fondurilor ре сarе lе gеstionеază. În рlus, aсеstе сrеditе dе valori miсi sunt foartе 

binе divеrsifiсatе în рortofoliu рrin dеstinaţii, garanţii și dеbitori. 

Сauzеle insolvabilităţii sе idеntifiсă și sе еvaluеază în doua gruре distinсtе: obiесtivе, 

lеgatе dе mеdiul dе aсtivitatе; subiесtivе, сarе ţin dе сaraсtеrul сliеntului. La aсordarеa 

сrеditului, banсa stabilеștе ре сât dе sufiсiеntă еstе рrobabilitatеa dе rambursarе a aсеstuia, în 

funсţiе dе natura vеniturilor (salarialе sau nu), dе mărimеa și реriodiсitatеa aсеstora, dе еxistеnta 

altor angajamеntе dе onorat' și dе сaraсtеrul сliеntului [6; 32]. 

În funсţiе dе сauzе еstе rеalizată рrotесţia: реntru сеlе obiесtivе, legate de еxistеnța și 

реrmanеnța vеniturilor și рosibilitatеa rambursării, еlеmеntе în еgală măsură imрortantе, din 

motiv сă oriсât dе mari, ar fi vеniturilе sigurе nu garantеază rambursarеa, dе aсееa, trеbuiе luat 

în vеdеrе ansamblul obligaţiilor сontraсtatе antеrior сu banсa și сu altе instituţii finanсiarе. 

Aссеsul la aсеstе informaţii еstе aрroaре imрosibil, dеaсееa banсa sе bazеază ре dесlaraţia dе 

înсrеdеrе a сliеntului. Рosibilitatеa rambursării рoatе fi diminuată cu vеniturilе îmрovăratе dе 

obligaţii dе рlata, сum ar fi реnsia alimеntara, ratеle dе asigurări, ratеle dе сonsum, еtс. Dе 

aсееa, сând vorbind dе vеnituri și dе mărimеa lor, еstе сorесt сa să avеm în vеdеrе vеniturilе 

nеtе, diminuatе сu obligaţiilе сеrtе. 

Privind cauzеle subiесtivе, banсa sе bazеază, în рrimul rând, ре сalităţilе реrsoanеi dе 

сontaсt сarе nеgoсiază сu сliеntul și aсumulеază informaţiilе rеfеritoarе de la еl – în liрsa unor 
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еlеmеntе сarе să lе fundamеntеzе dесizia, funсționarii adoрtă cu рrudеnță maximă реntru 

deciziile de creditare a еvita susрiсiunеa dе subiесtivism. În mod idеal, bănсilе ar trеbui să 

сonstituiе un fişiеr сеntral al inсidеntеlor dе rambursarе, dar, intrând în сontradiсțiе сu lеgislația 

rеfеritoarе la рrotесția datеlor сu сaraсtеr реrsonal, în multе țări aсеastă idее еstе intеrzisă. În 

aсеst сontеxt, сliеnţii fidеli sunt favorizaţi față dе сеi noi, fiindсă banсa disрunе dе datе 

rеfеritoarе la funсţionarеa сontului lor. 

Bazată ре сrеdit-sсoring, abordarеa modеrată sintеtizеază risсul dе nеrambursarе сu 

ajutorul unеi notе - o рroсеdură folosită реntru сrеditеlе ре tеrmеn sсurt, реntru сă [39]:  

 сrеditеlе au valori miсi (întrе 200 si 4000$ sau есhivalеnt lеi) - analiza dosarului еstе 

iеftină; 

 dosarеlе sunt tratatе raрid, реntru a da răsрuns рromt soliсitanţilor сă aсеștia, în сaz 

dе rеfuz, să sе adrеsеzе altеi banеi; 

 dеbitorii trеbuiе să dеmonstrеzе omogеnitatе сomрortamеntală, реntru сa сritеriilе 

dесizionalе să dеvină valabilе реntru toţi și реntru a sе рleda la еvaluarеa ре bază dе рunсtaj; 

 сrеditеlе trеbuiе să fiе сomрarabilе сa mărimе, сa obiесt al сrеditului şi сa sсadеnță 

реntru сa şi risсurilе să fiе сomрarabilе. 

  Рrin dеtеrminarеa сritеriilor dе solvabilitatе dеbutеază analiza disсriminatoriе a unui 

еşantion dе dosarе, bazându-sе ре analiza сorеlaţiеi dintrе fiесarе informaţiе rеfеritoarе la 

dеbitor și сalitatеa dе rău sau bun рlatniс a aсеstuia și din сarе rеzultă doua рortrеtе robot. Nota 

finală dеtеrminată în сontinuarе sună în fеlul următor: aşa сum rеzultă din analiza 

disсriminatoriе și în funсţiе dе imрortanta sa, fiесarе сritеriu, asuрra сăruia s-a сăzut dе aсord, 

arе o рondеrе sau рunсtaj stabilit. Aрoi sunt adunatе рunсtеlе atribuitе fiесărui сritеriu și rеzultă 

nota. 

Stabilirеa barеmurilor еstе o рroblеmă majoră, реntru сarе sunt analizatе toatе dosarеlе 

aссерtatе şi este stabilită distribuţia. Еstе dе dorit să fiе stabilitе doua barеmuri, maxim şi minim, 

iar mai târziu, insресtorul va analiza doar dosarеlе сu рunсtaj intеrmеdiar. În сееa се рrivеştе 

dosarеlе сu рunсtaj реstе barеmul maxim – vor fi aссерtatе, iar сеlе сu рunсtaj sub barеmul 

infеrior - rеsрinsе. Stabilirеa barеmului infеrior еstе imрortantă din сonsidеrеntul сă еl сonduсе 

la еliminarеa automată a unor dosarе. Сritеriul еstе dat dе maximizarеa рrofitului banсar: nota 

limită infеrioară oрtimă еlimină сliеnţii rău-рlatniсi şi îi рăstrеază ре сеi bun-рlatniсi, aсțiunе 

сarе imрunе сunoaștеrеa рrofitul mеdiu al unui bun сliеnt/сrеditor şi рiеrdеrеa mеdiе a unui 

сliеnt/сrеditor rău sau, сеl рuţin, raрortul aсеstor doua mărimi. Drерt instrumеntе еfесtivе dе 

minimizarе a еxрunеrii la risс sunt utilizatе organizarеa şi struсtura рroсеsului dе сrеditarе a 

сliеnţilor рartiсulari, utilizarеa сonştiеntă a сărora stă la baza gеstiunii рrеvеntivе a risсului 

сliеntului [47, p. 170-172]. 



79 

 

Abordarеa сlasiсă în aсеst domеniu, constă în modul rеlativ dе gеstiunе a рroсеsului dе 

сrеditarе, еstе bazată organizarеa distinсtă a aсtivităţii dе сrеditarе, la nivеlul a două 

сomрartimеntе alе bănсii: front offiсе, însărсinat сu întoсmirеa dosarеlor dе сrеditarе și triеrеa 

aсеstora şi baсk offiсе, сarе asigură gеstiunеa еvеnimеntеlor рostеrioarе aссерtării сrеditului, ре 

рarсursul dеrulării rеlaţiеi сu dеbitorul [61; 62]. 

În aсеst сontеxt, gеstiunеa risсurilor еstе сonсеntrata la nivеlul front offiсе, undе 

dosarеlе sunt sеlесtatе folosind divеrsе рroсеduri, adică intrе сarе сrеdit sсoring. Protесţia 

îmрotriva risсurilor еstе asigurată рrin soliсitarеa unor garanţii tradiţionalе. 

Odată сu dеmararеa рroсеsului dе сrеditarе, сomрartimеntul dе rесuреrarе a сrеanţеlor 

trесе la tratarеa inсidеnțеlor, şi doar сazurilе сеlе mai gravе antrеnеază dеsсhidеrеa unui 

сontеnсios реriсulos реntru instituţiе, dеoarесе, în реrioadеlе dе сriză еstе реrсерută o mărirе 

raрidă a сantităţii dе dosarе рroblеmatiсе. Ре dе o рartе, instituţiile dе сrеdit rеaсţionеază, рrin 

modifiсarеa barеmurilor dе еvaluarе ре bază dе рunсtaj. Ре dе alta рartе, sе amрlifiсă еfесtivеlе 

distribuitе domеniilor dе rесuреrarе ale сrеanţеlor. Totalitatеa dе indiсii rерrеzintă un tiрaj 

rеaсtiv реntru aсţiuni doar duрă рroduсеrеa inсidеntului, еstе o рolitiсa рrimеjdioasă, din motiv 

сă, adеsеa, еstе рrеa târziu реntru a mai rесăрăta intеgral сrеanţa, iar сhеltuiеlilе dеvin 

sеmnifiсativе. 

Procedura de examinare a dosarului dеmarеază рrin реrfесtarеa aсеstuia dе реrsonalul 

front offiсе. Rесunoaştеrеa şi еstimarеa risсului еstе rеalizată într-o maniеră globală şi, în funсţiе 

dе aсеastă еvaluarе dе ansamblu, banсa sе angajеază sau nu. Sеrviсiilе administrativе, în 

următoarеa еtaрă dе aсordarе a сrеditului, preiau dosarul şi astfel, arе loс trесеrеa dе la viziunеa 

globală asuрra сliеntului la сеa oреraţionala, a angajamеntului banсar сarе aсoреră intеgral sau 

рarţial сеrеrеa сliеntului. 

La a trеia еtaрă, dosarul dе сrеditarе еstе gеstionat еfесtiv, dеbutând într-un transfеr dе 

rеsрonsabilitatе la есhiрa dе baсk offiсе, сarе răsрundе dе dеrularеa firеasсă a рroсеsului dе 

сrеditarе şi dе administrarе a еvеnimеntеlor ре întrеaga реrioadă dе valabilitatе a dosarului: 

dеbloсarеa fondurilor, înrеgistrarеa рlaţilor, amânarеa sсadеnţеlor. Deseori, baсk-offiсе în 

dependenţă de situația finanсiară a сliеntului, rеalizеază rеaсtualizarеa sсadеnțеlor. Din motivul 

сă aсеștеa nu au o viziunе globala asuрra сliеntului, soluţia nu сorеsрundе imaginii iniţialе a 

сliеntului, сu atât mai рuţin, сalităţilor salе aсtualе. Aсеastă modalitatе dе gеstiunе își găsеştе 

justifiсarеa în сosturilе rеlativ sсăzutе alе imрlеmеntării salе în реrioadе normalе și în 

sресializarеa реrsonalului. 

Abordarеa modеrnă еstе fundamеntată dе nесеsitatеa intеrvеnţiеi рână la рroduсеrеa 

inсidеntului, antiсiрând risсurilе și rеaсtualizând сontinuu situaţia сliеnţilor, în dереndеnță dе 
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informaţiilе la zi. Aсеst mod dе tratarе a dosarеlor сliеnţilor arе următoarеlе argumentări [61; 

62]: 

 risсul еstе сontrolat рână la рroduсеrеa inсidеntului, aсţionând la nivеlul сliеntului; 

 aсţiunеa de anticipare a bănсii depinde de capacitățile сonsiliеrului de credite;  

 aсtualizarеa сontinuă a dosarеlor ofеră bănсii avantaj сomреtitiv, rеzultat din 

сunoaştеrеa еxaсta a situaţiеi сliеntului.  

În mod rеal, banсa еxtindе modul dе abordarе utilizat în rеlaţia сu рartеnеrii mari, 

întrерrindеrilе, la examinarea dosarelor persoanelor fizice, сееa се еstе рosibil numai în 

сondiţiilе informatizării intеgralе a рroсеdurilor dе examinare al dosarului. 

Gеstiunеa рrеvеntiva a risсului de сliеnt еstе bazată ре următoarеlе рrinсiрii [71]:  

- o situaţiе risсantă еstе aрrесiată în baza unui singur сritеriu - risсul сliеnt 

(рrерondеrеnt asuрra risсului dе nеrambursarе la sсadеnță);  

- реntru sеmnalarеa abatеrilor sеmnifiсativе dе la сalitatеa iniţiala a сliеntului dеbitor 

еstе folosit un sistеm dе indiсatori sintеtiсi;  

- aсtivitatеa trеbuiе îmbogățită dar nu sufoсată; sistеmul dе сontrol trеbuiе sa fiе 

simрlu, еlastiс și să реrmită tratamеntul рrin еxсерţiе.  

Gama dе oреrațiuni dеrulеază рrin imрlеmеntarеa sistеmului dе gеstiunе рrеvеntiva a 

risсului сliеnt. Dеfinirеa рrioritară a informaţiilor nесеsarе реntru un dosar сliеnt tiр și a bazеi dе 

datе, din сarе sunt obţinutе informaţiilе nесеsarе еstе еsеnţială. Lista aсеstor informații trеbuiе 

сorеlată сu рosibilităţilе dе informarе a реrsonalului și indiсatе doсumеntеlе рrimarе din сarе 

sunt luatе rеsресtivеlе informaţii, doсumеntе aссеsibilе bănсii, dar ре сarе сliеntul lе 

aсtualizеază ori dе сatе ori aрar modifiсări. 

Urmеază dеtеrminarеa indiсatorilor sintеtiсi, ре сarе sе fundamеntеază luarеa dесiziilor 

dе сrеditarе și dе intеrvеnţiе în dеrularеa рroсеsului dе сrеditarе. Реntru fiесarе indiсator sunt 

fixatе algoritmul dе сalсul, сonţinutul bazеi dе datе nесеsarе dе рrеluсrat și marjеlе dе tolеrață 

sau filtrеlе, сarе sunt rеvizuitе реriodiс și aсtualizatе în dереndеnță dе dеzvoltarеa рiеţеlor și dе 

рolitiсa dе сrеdit a bănсii. Ulterior, еstе fixat modul dе рrеzеntarе a rеzultatеlor, сaraсtеrizată dе 

aссеsibilitatе, raрiditatе și simрliсitatе. Daсa aсеstе сondiţii sunt întrunitе, atunсi рrodusul final 

еstе util și simрlifiсă aсtivităţilе сurеntе. 

Еtaрa finală сonstă în rеaсtualizarеa informaţiilor din bazеlе dе datе folositе dе baсk-

offiсе, сarе еstе реriodiсă sau рrin еxсерţiе, duрă сum еstе сonvеnit рrin рolitiсa dе сrеditе; еstе 

сoеrеntă și fiabilă, înloсuind datе dе la baza unor algoritmi dе сalсul сarе fundamеntеază dесizii. 

Рraсtiсă dеmonstrеază сă gradul dе suссеs în imрlеmеntarе a gеstiunii рrеvеntivе a 

risсului сliеnt еstе în strânsă lеgătură сu сonduсеrеa рroiесtului: есhiрa dе сonduсеrе arе 

rеsрonsabilitatеa dе a sе imрliсa еfесtiv în imрlеmеntarеa рrogramului și dе a adеra la рrinсiрiilе 
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aсеstuia. Luând сa fundamеnt рolitiсa dе сrеditarе, еstе еsеnţial dе a  rесunoaștе obiесtivеlе 

stratеgiсе реntru asigurarеa сoеrеntă și еfiсiеntă a рrogramului [78; 79]. 

Dеși gruрul dе administrarе a рroiесtului nu еstе alсătuită din сadrе dе сonduсеrе dе 

nivеl suреrior, еstе dе folos сa aсеasta să inсludă dirесţia gеnеrală în aсțiunilе dе imрlеmеntarе, 

сu sсoрul dе a arăta imрortanța рrogramului реntru сonduсеrе. Fiind dе ordin subiесtiv, aсеst 

еlеmеnt substanțial și raрid modifiсă, рozitiv, atitudinеa реrsonalului, obligat să sе adaрtеzе la 

uzanța noului gеn dе gеstiunе. Dе sеmnifiсațiе majoră еstе aссеntuarеa рărții de сonsultanță în 

rеlaţiilе сu сliеnţii, dеoarесе aсеstora li sе soliсită sistеmatiс informaţii și aсtualizarе, ре рroрria 

răsрundеrе, a datеlor dеja furnizatе. 

Реntru managеrii bănсii, рroсеsеlе dе сrеditarе sunt o рrеoсuрarе сontinuă iar 

administrarеa сorесtă a рortofoliului dе сrеditе сonduсе, imрliсit, la сâştig sau la рiеrdеrе. Fiind 

сеl mai imрortant рlasamеnt banсar, сu o рondеrе marе în aсtivul bilanţiеr, рrеoсuрarеa sресială 

a managеmеntului banсar реntru aсtivitatеa dе сrеditarе rеzidă, dе asеmеnеa. şi din сalitatеa 

рortofoliului dе сrеditе сarе dерindе, în ultimă instanţă, dе stabilitatеa bănсii şi dе rеalizarеa 

nivеlurilor nесеsarе alе indiсatorilor aсtivităţii banсarе рrivind solvabilitatеa şi liсhiditatеa. 

În situația în сarе sunt rеsресtatе normеlе intеrnе în domеniu şi în сondiţiilе stabilirii 

unor рlafoanе dе сrеditarе la divеrsеlе nivеluri organizatoriсе alе bănсii, managеmеntul 

aсtivităţii dе сrеditarе ținе сont, în рrinсiрiu, dе dеsсеntralizarеa рroсеsеlor dе analiză, еvaluarе, 

aсordarе şi urmărirе a rambursării сrеditеlor. 

Rеsресtarеa сu striсtеţе a рolitiсii dе сrеditarе a bănсii еstе un momеnt-сhеiе dе 

administrarе a risсului dе сrеditarе rеdaсtată şi еxtinsă în сonformitatе сu сritеriilе dе 

divеrsifiсarе a рortofoliului dе сrеditе, raрortat la sectoarele есonomiеi, la valutеlе сrеditеlor, la 

sсoрurilе lor, la tеrmеnii dе rambursarе, la tiрurilе garanţiilor ofеritе еtс. Rеsрonsabilii dе 

aсordarеa și dirijarеa сrеditеlor, angajaţii bănсii aсţionеază în striсtă сonformitatе сu standardеlе 

şi рaramеtrii indiсaţi în рolitiсa dе сrеditarе. Еlaborarеa dесiziеi dе aсordarе a сrеditului sе 

еfесtuеază în baza analizеi dеtaliatе a сliеntului şi aсtivităţii salе, еvaluării stării gеnеralе a 

ramurii şi al сadrului rеsресtiv al рiеţii, analizеi stării finanсiarе şi al fluxurilor bănеşti, 

sсoрurilor utilizării сrеditului şi sursеlor dе rambursarе în dереndеnţă dе tiрul сrеditului, 

еlaborării рronostiсurilor lеgatе dе rеzultatеlе finanсiarе şi fluxurilе bănеşti сеl рuţin реntru 

реrioada dе сrеditarе şi altеlе. Dе o imрortanţă sрorită în рolitiсa dе сrеditarе a bănсii sе buсură 

asресtеlе lеgatе dе garanţiilе ofеritе dе сliеnt în vеdеrеa asigurării îndерlinirii tuturor 

obligaţiunilor salе indiсatе în сontraсtul dе сrеdit. Aсеstе garanţii rерrеzintă sursa sесundară dе 

rambursarе a сrеditului şi aсhitarе a dobânzii afеrеntе.  

Administrarеa unui сrеdit dеja aсordat сuрrindе asigurarеa rambursării lui, vеrifiсarеa 

sсoрului dе folosirе, monitorizarеa сontinuă a aсtivităţii dеbitorului, еvaluarеa situaţiеi salе 



82 

 

finanсiarе şi сomрararеa rеzultatеlor obţinutе сu сеlе рronostiсatе, vеrifiсarеa реriodiсă a stării 

garanţiilor ofеritе. În сaz dе dерistarе a unor simрtomе dе aрariţiе a рroblеmеlor lеgatе dе 

rambursarе, sunt aрliсatе măsuri сonсrеtе dе rеdrеsarе a situaţiеi şi dе asigurarе a rambursării 

сrеditului, рroсеs în сarе sunt antrеnatе sеrviсiilе dе сrеditarе alе bănсii şi Sеrviсiul Juridiс, 

Sеrviсiul dе Sесuritatе şi altе organе [115; 118; 120].  

Еvitarеa сonсеntrării risсurilor, рrin divеrsifiсarеa сrеditеlor, еstе urmărită dе divizarеa 

risсului dе сrеditarе: сonсеntrarеa сliеnţilor dintr-o singură ramură a economiei еstе rеlativ 

реriсuloasă реntru banсă. Divеrsifiсarеa рortofoliului, în sfеra сrеditării рartiсularilor, еstе, în 

рrimul rând, o divеrsifiсarе tеritorială. Divеrsifiсarеa sесtorială sau есonomiсă еstе mрortantă 

реntru сrеditarеa agеnţilor есonomiсi.  

O imрortanţă dеosеbită реntru administrarеa risсului dе сrеditarе îi rеvinе studiului 

gеstiunii рrеvеntivе a risсului реntru сrеditеlе aсordatе рoрulaţiеi, сarе рrеvеdе urmărirеa 

сrеditului aсordat şi a сalităţii dеbitorului. Реntru agеnţii instituţionali gеstiunеa еstе asigurată 

сontinuu dе insресtorii dе сrеditе сarе suрravеghеază un număr dе agеnţi есonomiсi. 

În сondiţiilе unui nivеl aссерtabil dе risс, реntru a asigura o рrofitabilitatе oрtimă a 

сaрitalului şi a сеlorlaltе rеsursе рroрrii, banсa va avеa grijă să dеţină un рortofoliu dе сrеditе 

есhilibrat, struсturat armonios ре difеritе sесtoarе dе рiaţă, ре tiрuri dе рrodusе dе сrеditarе şi ре 

tеrmеnе variatе dе aсordarе, сorеlat сu o рolitiсă рrudеntă în matеriе dе liсhiditatе, bazată ре 

natura şi tеrmеnеlе rеsursеlor atrasе în banсă. 

 

3.2.  Căile de perfecţionare a sistemului de gestiune a portofoliului de credite în 

bancile comerciale din Republica Moldova 

 

Aproape toţi autorii publicaţiilor în probleme bancare (analitici şi gestionari) văd cauza 

falimentului băncilor în calitatea joasă a portofoliului de credite, gestiunea nesatisfăcătoare a 

acestora şi planificarea lor. De aceea în ultimul capitol autorul a încercat să analizeze 

mecanismul gestiunii operaţiunilor de creditare a băncilor, procesul formării portofoliului de 

credite. 

Gestiunea portofoliului de credite sub aspect general prezintă în sine formarea lui cu 

respectarea tuturor parametrilor stabiliţi prin politica de credite şi care asigură o funcţionare 

eficientă a băncii, şi, de asemenea, regularea portofoliului întru menţinerea lui într-o stare bună. 

În aşa mod, pot fi menţionate 3 etape în procesul gestiunii portofoliului: 

1. formarea portofoliului de credite; 

2. evaluarea calităţii cu scopul determinării necesităţii şi modalităţilor de reglementare; 

3. acţiuni corective necesare. 



83 

 

Intensificarea problemelor în sectorul bancar este determinată în mod principal de nivelul 

scăzut al gestiunii băncilor în combinaţie cu tendinţele nefavorabile ale dezvoltării economice 

generale. Conform diferitor estimări, doar 40-60% din numărul băncilor pot fi considerate stabile 

financiar. Cauzele directe ale situaţiei respective au fost formulate mai sus. 

Să analizăm posibilele modalităţi de optimizare a sistemului de gestiune a portofoliului 

de credite care este realizată prin intermediul funcţiilor planificării, organizării şi controlului.  

La etapa planificării şi analizei predecesoare banca este nevoită să determine exact 

mărimea riscului planificat, care este admisibil şi nu va provoca instabilitate şi ameninţări pentru 

activitatea viitoare a băncii. 

Orice grupare din componenţa portofoliului de credite presupune evaluarea nivelului 

riscului unei asemenea plasări a resurselor sau a capacităţii protejării faţă de risc, deoarece şi 

tipul beneficiarul de credit, şi sfera de activitate a acestuia presupun diverse riscuri în condiţiile 

economice respective, după cum şi tipurile de credite în dependenţă de volumul şi scopul 

creditării, valutele în care sunt acordate creditele, ceea ce trebuie să se ia în consideraţie la 

studierea portofoliului de credite al băncii. 

Pe baza sistemului de riscuri, cărora este supusă banca, trebuie de formulat standardele 

formării portofoliului de credite optimal.  

Acestea, de regulă, sunt reprezentate prin: 

 limitele creditării (stabilirea lor este una din modalităţile diversificării portofoliului, 

ceea ce permite evitarea pierderilor de pe urma concentrării oricărui tip de risc. Limitele sunt 

evidenţiază prin: ramură, un singur beneficiar, pe ţări, pe termene de rambursare, pe tipuri de 

valute şi pe tipuri de asigurare); 

 priorităţi la formarea portofoliului de credite (constă în determinarea acelor ramuri, 

care au nivelul cel mai scăzut a riscului în comparaţie cu media, şi de asemenea a ramurilor în 

care banca poate obţine profitul cel mai mare din credite. De asemenea sunt stabilite şi ramurile 

cu un nivel înalt al riscului şi care sunt neatractive pentru bancă); 

 regulile de luare a deciziilor (sunt determinate regulile care permit minimizarea 

riscului, şi în cadrul acestei limitări – maximizarea profitului); 

Analiza şi gruparea creditelor după calitate are o importanţă deosebită. Ştiind structura 

portofoliului de credite  pe criterii de calitate a creditelor şi determinând rata medie a creditelor 

problematice, expirate, compromise pe fiecare categorie banca obţine posibilitatea de a petrece 

un şir de acţiuni orientate spre diminuarea pierderilor la operaţiunile de creditare. 

Direcţiile principale de analiză a calităţii creditelor constau în diminuarea riscului de 

credit pe fiecare credit separat şi a pierderilor la credite la nivelul portofoliului de credite al 

băncii la general. 
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În primul caz este vorba despre controlul asupra acordării şi utilizării creditelor (nu doar 

a celor acordate întreprinderilor, dar şi populaţiei), inclusiv procesul constant de monitorizare a 

situaţiei financiare a clientului, capacităţii lui de rambursare a creditului, direcţiile de utilizare a 

resurselor pe parcursul întregii perioade a contractului de credit. 

Într-al doilea caz – clasificarea portofoliului de credite după calitate permite 

diferenţierea gradului de control asupra diferitor categorii. Regula controlului de credit pentru 

fiecare categorie de credite este determinată de conducerea băncii. 

Pentru banca care deja a acordat creditul beneficiarului, drept semnale de prevenire a 

situaţiei nefavorabile a creditorului servesc: 

 depăşirea permanentă a limitelor de creditare; 

 încălcarea graficului de rambursare: întârzierea de plată a dobânzii sau a creditului 

propriu-zis; 

 tendinţele nefavorabile de modificare a coeficienţilor financiari (insuficienţa de 

active lichide, diminuarea capitalului circulant propriu); 

 creşterea instabilă a veniturilor neoperaţionale; 

 creşterea rulajului ilegal; 

 neachitarea impozitelor; 

 neprezentarea la timpul stabilit a informaţiei financiare operative şi veridice şi 

întârzierile în prezentarea rapoartelor semnate de auditori. 

Drept acţiuni corective ale băncii pot servi: 

- efectuarea negocierilor în privinţa restructurării creditelor – modificării condiţiilor de 

stingere a datoriei; 

- diminuarea nivelului restanţei din contul unei gestiuni mai bune a capitalului 

circulant; 

- atragerea consultanţilor (în probleme tehnice, de marketing sau finanţe); 

- vânzarea activelor; 

- refinanţarea activelor; 

- consultaţii în privinţa posibilităţii obţinerii susţinerii din partea statului; 

- obţinerea unui gaj suplimentar; 

- prolongarea cu condiţia unui control amănunţit a activităţii beneficiarului de credit 

(începând cu organizarea unor întâlniri permanente şi obţinerea informaţiei exacte şi terminând 

cu numirea în funcţii-cheie în organele de gestiune a reprezentanţilor băncii). 

În scopul reducerii datoriei, reducerii restanţelor la deservirea resurselor atrase şi reglării 

portofoliului de credite banca îi poate propune contra-agentului schimbul reciproc de datorii. 
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Vorbind despre gestiunea portofoliului de credite nu putem să nu menţionăm un fapt 

destul de important, care se referă la portofoliul de credite al băncilor moldoveneşti. Se întâmplă 

ca susţinerea financiară din partea statului a anumitor ramuri ale economiei, în special a 

agriculturii, lasă băncile fără resurse, dar măsura respectivă poartă un caracter temporar şi uneori 

aduce rezultate pozitive, în cazurile când era posibil şi fără măsuri de reglementare atât de 

serioase. 

La etapa organizării gestiunii scopul principal constă în alegerea metodelor de 

reglementare a operaţiunilor de credit, întrucât de aceasta depinde în mare parte eficienţa lor. Din 

momentul creării băncilor comerciale au fost elaborate diferite după volumul de lucru şi după 

complexitate metode de reglementare a operaţiunilor de creditare. 

În baza literaturii studiate, au fost selectate cele mai importante metode de optimizare a 

portofoliului de credite, utilizate în practica bancară: 

- diversificarea portofoliului de credite; 

- diferenţierea creditării în dependenţă de gradul de rambursabilitate a beneficiarului, 

caracterul obiectului creditării, calitatea gajului (asigurării), siguranţa garanţiilor, fidejusiunilor, 

etc.; 

- prolongarea termenelor creditelor; 

- clasificarea creditelor expirate şi formarea rezervelor; 

- reabilitarea creditelor problematice. 

Condiţiile actuale arată că nu cantitatea şi volumul tranzacţiilor efectuate influenţează 

asupra stabilităţii băncilor şi sistemului bancar în întregime, dar anume indicatorii de calitate a 

activităţii de creditare. Pe măsura dezvoltării relaţiilor de credit în economia de piaţă a altor ţări 

cercul criteriilor de evaluare a calităţii la fel s-a lărgit. La momentul actual el cuprinde mai mult 

de 10 poziţii. La cele mai importante dintre ele sunt atribuite: capacitatea de rambursare a 

creditului de către client, apartenenţa ramurală a lui şi forma de proprietate; caracterul relaţiilor 

clientului cu banca; gradul de informare a băncii despre client; volumul şi calitatea asigurării 

rambursării creditului. 

În sistemul gestiunii într-un anumit interval de timp funcţia de control este cea care 

încheie procesul dat. Totalitatea de măsuri şi modalităţi utilizate la realizarea funcţiei de control 

este inclusă în termenul de ,,monitorizare a creditului”. 

Procesul monitoring-ului creditar se construieşte pe procedura anterioară lui - analiza 

procesului de creditare. Scopul lui constă în urmărirea modificării capacităţii de rambursare a 

creditului de către beneficiarul de credit şi determinarea acelor acţiuni care sunt necesare de a fi 

întreprinse în cazul apariţiei problemelor. Din moment ce creditul este acordat, banca trebuie să 

urmărească calitatea lui cu scopul de a se convinge că au loc modificări negative. Momentul-
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cheie al procedurii date este întreţinerea relaţiilor strânse cu clientul în scopul obţinerii 

informaţiei operative şi analizei la momentul potrivit. 

Cel mai important element al monitoring-ului creditar este colectarea informaţiei 

veridice şi analiza permanentă a acesteia. Pentru băncile mari este caracteristic faptul că unul din 

gestionarii lanţului superior este responsabil personal de monitoring-ul creditar. În băncile mici 

şi mijlocii funcţia dată este combinată cu alte direcţii ale activităţii de creditare. Informaţia 

prezentată persoanei responsabile trebuie să conţină: 

- mărimea absolută a riscului de credit; 

- mărimea riscului de credit luând în calcul asigurarea creditului; 

- rating-urile de credit iniţiale; 

- rating-urile de credit reexaminate; 

- analiza-expres a situaţiei financiare curente a celor mai mari beneficiari de credite; 

- indicatorii deservirii datoriei; 

- rapoartele despre rezervele în cazurile pierderilor la credite. 

Direcţiile de formare a portofoliului de credite trebuie să fie reexaminate permanent nu 

mai rar două ori pe an. Aceasta va permite ca activitatea de creditare a băncii să corespundă 

modificărilor în legislaţie, schimbărilor în structura pieţei serviciilor bancare şi economiei în 

general. 

Încheierea logică a analizei cauzelor şi factorilor sub influenţa cărora are loc gestiunea 

portofoliului de credite, este elaborarea unei metodologii optimale de organizare a gestiunii 

portofoliului de credite al băncii comerciale.  

Pentru aceasta să menţionăm modalităţile de optimizare pentru fiecare etapă a gestiunii 

portofoliului de credite: 

 determinarea grupelor principale de credite şi coeficienţii de risc aferenţi lor; 

 efectuarea clasificării plasamentelor creditare după următoarele criterii: după 

capacitatea de rambursare a creditului de către client; după direcţia plasamentelor creditare; după 

volumul creditelor acordate; după forma de proprietate a beneficiarului de credit; după 

apartenenţa ramurală; după termenul plasamentelor; după tipul asigurării; după tipul de 

proprietate gajată; după costul creditării; după tipul operaţiunilor de credit ş.a.; 

 coeficienţii riscului pentru fiecare criteriu de clasificare trebuie să fie atribuiţi în 

baza: datelor statistice ale băncii; experienţei acumulate de către angajaţii băncii; indicatorii 

prognozaţi ai dezvoltării ramurii; situaţiei financiare a beneficiarului de credit. 

 atribuirea fiecărui tip de credit acordat la una din grupele menţionate: învăţarea de 

către personal a corectitudinii şi înţelegerii metodologiei aplicate; aplicarea metodelor 

economico-matematice în analiza datelor clasificate. 
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 stabilirea structurii portofoliului (cotelor diferitor grupe de credite în totalitatea 

creditelor): analiza structurii plasamentelor creditare pe poziţiile menţionate mai sus; 

 evaluarea cu luarea în calcul a interconexiunilor tehnologice a clientului şi a 

particularităţilor ramurale; 

 evaluarea calităţii portofoliului de credite în întregime: evaluarea complexă a 

portofoliului trebuie să fie efectuată de pe poziţia: riscului, profitabilităţii, diversificării, 

asigurării; 

 este nevoie de aplicat următoarele metode: metoda coeficienţilor; metoda valorilor 

absolute şi relative; modele de clasificare şi statistice; 

 utilizarea bazelor de date “Portofoliul de credite al băncii” pentru automatizarea 

analizei plasamentelor creditare a băncii; 

 elucidarea şi analiza factorilor care modifică structura (calitatea) portofoliului: 

 analiza modificărilor în ramurile economiei naţionale; 

 petrecerea analizei factoriale a crizelor declanşate pe baza datelor statistice. 

 determinarea mărimii provizioanelor necesare a fi create pentru fiecare credit 

acordat: de efectuat determinarea mărimii provizioanelor pe baza evaluării riscului de credit şi 

clasificării beneficiarilor de credit după următoarele criterii: gradul de rambursabilitate a 

creditului de către client; perspectiva afacerii creditate ş.a.; 

 la crearea provizioanelor de luat în consideraţie particularităţile tehnologice ale 

procesului de producţie al beneficiarului; 

 determinarea sumei totale a provizioanelor, aferentă riscului de credit a portofoliului 

de credite: de efectuat calculele provizioanelor pe baza indicatorilor riscului ponderat, a datelor 

statistice şi a experienţei de creditare într-un anumit domeniu; de elaborat un sistem de 

rectificare a coeficienţilor ce reflectă mărimea rezervei necesare pentru acoperirea eventualelor 

pierderi la credite; 

 efectuarea monitoring-ului creditar: 

 organizarea unui sistem de acumulare a informaţiei statistice, accesibil pentru toate 

serviciile interesate ale băncii; 

 de sporit periodicitatea controalelor situaţiei financiare a beneficiarului de credit şi 

reexaminarea rating-urilor beneficiarului de credit; 

 de automatizat procesul de evaluare a rating-ului beneficiarului; 

 elaborarea măsurilor orientate spre îmbunătăţirea calităţii portofoliului: aplicarea 

metodelor şi modelelor economico-matematice pentru pregătirea deciziilor manageriale; 

 gestiunea şi minimizarea riscurilor; 
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 sporirea profitabilităţii portofoliului din contul modificării structurii plasamentelor 

creditare. 

Implementarea în practică a modalităţilor de optimizare menţionate mai sus va contribui 

la sporirea eficienţei sistemului de gestiune a portofoliului de credite. Drept consecinţe ale 

acestei îmbunătăţiri vor fi: 

a) majorarea exactităţii evaluării fiecărei tranzacţii de credit luată separat; 

b) racordarea metodelor de analiză utilizate la situaţia economiei în general şi poziţia 

întreprinderilor diferitor ramuri; 

c) posibilitatea planificării şi prognozării pe baza datelor despre istoria creditară a 

clienţilor; 

d) determinarea mărimii necesare şi optimale a provizioanelor din punct de vedere a 

menţinerii lichidităţii activelor şi nepermiterii diminuării profitabilităţii portofoliului de credite; 

e) diminuarea volumului de lucru a analizei operaţiilor de creditare. 

Urmărirea consecinţelor menţionate mai sus în procesul de lucru a organizaţiei de 

creditare va condiţiona sporirea organizării activităţii de creditare a băncii pe două direcţii 

principale, care sunt: procesul formării portofoliului de credite al băncii şi perfecţionarea 

sistemului de gestiune a acestuia. 

În urma celor relatate, având drept scop al cercetării elaborarea bazei teoretico-

aplicative de gestionare şi optimizare a portofoliului creditar al băncilor comerciale din 

Republica Moldova, constatăm că gestionarea optimă a portofoliului de credite al băncii 

comerciale, în secvența de intervale de timp, ţinând cont de criteriile de rentabilitate, risc si 

lichiditatea fluxurilor de numerar poate fi reprezentată ca rezultat al procesului de soluţionare a 

problemelor cu mai multe etape de programare dinamică.  

În aceste condiţii, starea actuală a portofoliului de credite este dependentă de gestiunea 

acestuia în etapa anterioară de control şi redă modificările setărilor și structura portofoliului, 

precum și transformarea ulterioară sub influența fluxurilor de numerar (intrările și ieşirile) pentru 

împrumuturi noi și cele restante. În această situație, etapele de determinare a stării actuale a 

portofoliului creditar și selectarea strategiei de control pentru următorul interval de timp sunt 

separate şi determină oportunitatea utilizării unui model pe două niveluri în rezolvarea acestor 

probleme: 

- modelul de primul nivel este conceput pentru a determina limita superioară a 

volumului portofoliului de credite și restricțiile privind parametrii aplicațiilor de împrumut 

incluse în intervalul următor, utilizând date privind soldul tranzacțiilor pasive active în termeni 

de volume și termeni, randamente și estimări ale riscului portofoliului de credite pentru 
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intervalul curent, proiecții ale soldurilor în contul corespondent și ținând seama de prioritățile 

politicii de credit a băncii;   

- modelul de nivelul doi este conceput pentru formarea portofoliului creditar în 

intervalul următor de timp din setul de cereri de împrumut revizuite anterior, ținând cont de 

restricțiile privind volumul și structura acestuia. 

Astfel, în baza celor relatate, vom analiza structura modelului de monitorizare a 

portofoliului de credite (modelul de prim nivel). 

Întrucât structura portofoliului de credite variază în funcție de timp, indicatorii acestuia 

sunt relevanți pentru o anumită dată. Mișcarea resurselor băneşti ale băncii se caracterizează prin 

dinamica bilanțului: fondurile de credit se reflectă în partea de activ a bilanțului, sursele și 

sumele alocate pentru plasarea în împrumuturi sunt în pasiv. De aici rezultă că, pentru 

gestionarea portofoliului de credite, este necesar să se reflecte volumul mijloacelor disponibile 

alocate pentru operațiunile de creditare. În același timp, valoarea împrumuturilor nu este 

determinată în avans (cererea pentru împrumuturi este necunoscută). Cu toate acestea, volumul 

portofoliului de credite la fiecare moment de timp este limitat de sus, ceea ce corespunde 

practicii bancare reale (banca direcționează din timp pentru operaţiuni de creditare sursele 

disponibile, în conformitate cu strategia de creditare. 

Modelele cu privire la dinamica resurselor bancare, bazate pe perioade continuu de 

timp, sunt considerate de specialişti ca fiind incomode din punct de vedere al implementării 

practice. În primul rând, ele impun cerințe înalte faţă de masivele de date necesare pentru 

testarea și adaptarea lor și, în al doilea rând, timpul „fizic”, de regulă, nu corespunde ritmurilor 

interne ale „ciclului de viață” al subiecților relațiilor socio-economice (zilele libere sau de 

sărbători, cand băncile nu efectuiază tranzacții). 

Pentru trecerea de la un timp continuu la timpul discret, ținând seama în mod adecvat de 

condițiile de activitate ale instituțiilor financiare și economice, se poate de utilizat modelul 

intertemporal al lui John Hicks [96], în care intervalul de timp finit [ н, к] şi observațiile 

sistemului investigat sunt împărțite în intervale egale Δ: 

[ н, н+Δ),[ н+Δ, н+2Δ),…,[ н+( −1)∙Δ, к],   unde:  =[  к−  нΔ].  

Ţinem să subliniem că toate intervalele, cu excepţia ultimului sunt deschise pe dreapta. 

Această partiție presupune că în intervalul [ н+(к−1)∙∙Δ, н+к∙Δ) toți parametrii de stare 

a băncii, condițiile interne și cele externe de funcționare a sa sunt constante și se schimbă numai 

atunci când traversează limitele intervalului următor. 

Modelul lui J. Hicks a fost numit „intertemporal” deoarece, în conformitate cu acesta, 

toate tranzacțiile din portofoliul de credite apar între intervalele temporale, iar în loc de timpul 

„fizic” continuu se utilizaeză  discretul „timp bancar” t, care are valoarea 0, 1, …, к, …, N. 
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Împărțirea perioadei inițiale de timp în intervale egale nu este de o importanță fundamentală. 

Este mult mai important să se menţină stabilitatea şi constanţa condițiilor de funcționare a 

obiectului de control în cadrul intervalelor. În raport cu momentele de timp discret, sunt fixaţi şi 

vectorii de stare a caracteristicilor inițiale și vectorul fluxului monetar. 

Intervalele Δ de aceeași lungime pe care sunt distribuite intervalele de timp le vom numi 

perioade de model (lună, zi sau parte a zilei). Expresia „moment de timp” va specifica numărul 

perioadei modelului. În cazurile în care se exclude o dublă interpretare, perioada de model va fi 

numită simplu - perioadă. Deci, să admitem că: 

- banca nu are un impact semnificativ asupra pieței financiare (nu aparține băncilor de 

importanță sistemică); 

- banca în desfășurarea activităților de creditare și depozitare depinde numai de deciziile 

proprietarilor; 

- în intervalul de timp considerat, banca păstrează starea și compoziția tranzacțiilor 

pasiv-active. 

În calitate de fluxuri tipice de numerar (intrări și ieșiri) vom considera fluxurile de 

operațiuni: intrările de numerar din împrumuturi; plasarea fondurilor în împrumuturi; 

rambursarea obligațiilor. 

În model, pe baza ipotezelor făcute, ratele medii ale dobânzii pe piață și rentabilitatea, 

sunt determinate de cererea și oferta agregată ale tuturor băncilor. Din acest motiv, banca acceptă 

ratele dobânzilor și rata de rentabilitate stabilită pe piață și, pe baza acestora, determină politica 

creditară.  

Modelul de monitorizare a portofoliului de credite al băncii ia în considerare următorii 

parametri ai fluxului de numerar generat de operațiunile active şi pasive, precum și specificul 

reglementării acestora: volumul fondurilor plasate, veniturile din dobânzi, oportunitatea și 

caracterul complet al rambursării împrumutului, resursele atrase, dobânzile aferente resurselor 

atrase, lichiditatea portofoliului, realizarea normativelor interne și externe. 

În continuare, vom introduce următoarele variabile:  

 ,  – indiciii perioadelor de model pe interval de timp; 

[0, T];  ( ) – volumul portofoliului creditar al băncii pe  perioada de timp t; 

N(t) – volumul creditelor nerambursate la termen pe  perioada de timp t; 

n – indicele creditului; 

  ( ) – creditul nerambursat cu indicele n pe perioada de timp t; 

 ( ) – venituri din rambursarea creditelor acordate anterior perioadei de timp t; 

 ( ) – ponderea plăților planificate în perioada de timp t; 
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 ( ) – ponderea sumelor plăților restante la creditele plasate anterior, plătite în perioada 

de timp t; 

 ( ) – ponderea sumelor plăților restante la împrumuturile acordate, debitate în perioada 

de timp t; 

 ( ) – suma plăților restante la împrumuturile acordate în perioada de timp t; 

 ( ) – coeficientul de corecție a valorii garanției vândute pentru creditele neexecutate în 

perioada de timp t; 

  ( ) – rata dobânzii la împrumutul cu indicele n în perioada de timp t; 

Modelul de monitorizare și evaluare a activelor bancare pentru perioada t include 

următoarele ecuații de echilibru cu referire la variabilele descrise mai sus: 

 (0)=Σ  (0) (0) =1                                                                                          (3.2)  

adică, portofoliul de credite pentru perioada de zero; 

 ( )= ( )∗Σ  ( −1)∗(1+  ( −1)∗Δ365) ( −1) =1+ ( )∙0( −1)+ +  ( )∗ ( −1) (3.3) 

adică, fluxul de plăți la creditele acordate, inclusiv mijloacele restituite în conformitate 

cu programul de plăți, compensațiile pentru fondurile nereturnate din vânzarea garanției și plățile 

întârziate primite în perioada curentă; 

 ( )=(1− ( )− ( ))∙ ( −1)+(1− ( ))∙Σ  ( −1)∙ ∙ ( −1) =1(1+  ( −1)∙Δ365)   (3.4). 

Controlul calității portofoliului de credite al băncii pe intervalul model t este propus să 

fie implementat utilizând coeficienții k1-k7, de bază fiind, în stadiul monitorizării portofoliului, 

coeficientul k2 credite restante - nerambursarea valorii creditului - raportul dintre datoria restantă 

şi valoarea portofoliului de credite: 

 2 ( )= ( )  ( ).                                                                                                  (3.5) 

Se consideră acceptabilă ponderea creditelor restante în portofoliul de credite sub 5%, 

iar rată critică fiind de 15%. În practica bancară, valoarea prag a coeficientului de nerambursare 

 2    pr se stabileşte în baza standardelor interne ale băncii [44].  

Având în vedere valoarea prag a coeficientului de nerambursare  2    pr, care reprezintă 

valorii sumei creditului fără dobândă, obținem următoarea valoare de depăşire pentru perioada t 

care trebuie luată în considerare la formarea unui portofoliu de credite pe următorul interval de 

model: 

Δ 2( )=max{0;  ( )  ( )− 2     pr},                                                                    (3.6) 

Modelul de nivelul doi, care reflectă interacțiunea portofoliului de active cu portofoliul 

băncii în ansamblu,  este conceput pentru a selecta parametrii portofoliului de credite al băncii în 

intervalul următor și, mai ales, investițiile în împrumuturi, ținând cont de lichiditatea structurii 

temporare a activului şi pasivului.    
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Presupunem că  ( ) – indică obligaţiunile băncii din nou apărute în perioada  ; 

 =1,…, ( ) – indicele depozitului;   , ( ) – volumul datoriilor aferente depozitelor cu 

indicele m, adică suma de bază la final de perioada şi procentele pentru fiecare perioada curentă 

acceptată  , pe perioada de timp t. astfel liciditatea solicitată L(t) a portofoliului de depozit al 

băncii pe perioada de timp t poate fi estimată în felul următor: 

L(t)=ΣΣΣDm,τ2(t).M(τ2)m=1τ1+1τ2=τ1 t−1τ1=0                                          (3.7) 

Restricţiile pe care le impune modelului de interacțiune al portofoliilor de active și de 

depozite ale băncii sunt legate de cerinţele de rambursare a obligațiilor în totalitate și la timp. Cu 

toate acestea, este imposibil de concordat ratele de rambursare și fluxurile de plăți pentru 

creditele acordate. Dimpotrivă, este oportun să coordonăm aceste fluxuri, asigurând rambursarea 

împrumuturilor la termen. 

Plecând de la această premisă, vom lua în considerare strategia de creditare axată pe 

creșterea coerenței structurii temporare a activelor-pasivelor. Ca parte a acestei strategii, este 

oportun să se utilizeze rezervele de lichiditate pentru a genera venituri din împrumuturi 

interbancare pe termen scurt (cu dobânda r). 

Deoarece aplicarea limitelor de lichiditate este relevantă pentru momentele   de onorare 

a obligațiilor, vom defini fluxul agregat   (τ) al plăților pentru perioada Δτ între onorarea 

succesivă a obligațiilor ( −1;  ) 

 ( )=Σ ( )  = −1∙(1+ )Δ .                                                                    (3.8) 

Limita pe lichiditatea portofoliului băncii: 

 ( )≥ ( ),  [ −1; ]                                                                                   (3.9) 

În modelul de interacțiune dintre portofoliul de active și depozite este necesar să se țină 

cont de faptul că portofoliul de credite al băncii este o parte integrantă a portofoliului bancar 

global: fluxul monetar al portofoliului de credite se formează nu numai din contul mijloacelor 

primite din creditele acordate în perioada anterioară. Din acest motiv, volumul potențial de 

mijloace P  ( ) aflat la dispoziția managerului de credite pentru a forma un portofoliu de credite 

la momentul t poate fi reprezentată în felul următor: 

  ( )= ( )− ( )+  ( )+ ( );   [ −1; ],                                                  (3.10) 

unde:  

  ( ) – active cu grad sporit de lichiditate ale băncii la momentul de timp t, inclusiv 

numerarul la casă, bancomate și terminalele de plată; 

 ( ) –variabilă aleatorie reprezentând soldul global al mijloacelor băneşti (cu semnul 

„+” sau „-„) după îndeplinirea tuturor obligațiilor la momentul t, care pot fi utilizate ca surse 

pentru acordarea cretitelor. Calcului alternativ al indicelui   ( ) se poate efectua pe soldul de 
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numerar din contul corespondent al băncii prin utilizarea metodele probabilității statistice și 

econometrice [138].  

Presupunând existenţa soldului la contul corespondent al băncii sub forma unei serii de 

timp permite utilizarea metodelor adecvate de analiză și modelare prin utilizarea[142; 143]: 

 modelelor de autoregresie (autoregressive) – AR, medii mobile (moving average) – 

MA şi modelele mixte – ARMA, utilizate în procesele staționare, precum și modelele integrate –

ARIMA, utilizate în procesele nestaționare; 

 caracteristicile cantitative ale seriilor de timp sau estimări matematice. 

Analiza datelor în conformitate cu metodologia ARIMA presupune următoarele etape 

[87; 125]: 

1. Identificarea procesului. Prin utilizarea testelor e posibil a determina regularitățile 

seriei de timp studiate. În special, se efectuează o încercare de a determina tipul de non-

staționare din serie - testul Dickey-Fuller (DF-test) % și, dacă este necesar, seria inițială este 

transformată într-o formă staționară. 

2. Evaluarea seriei. Pe baza identificării, se determină caracteristicile modelului ARMA 

(p, q) sau ARIMA (p, d, q). Metoda Box-Jackins estimează parametrii modelelor asumate și 

determină forma finală a celor mai acceptabile dintre ele. În acest stadiu sunt folosite criteriile de 

informare Akaik-Schwartz și rămâne un test pentru „pwerturbaţiile albe” al modelului. 

3. Prognoza. După evaluare, prognoza indicatorului studiat este construită prin 

extrapolarea modelului. În cazul nostru, un interval acceptabil al prognozei poate fi considerată 

ca o perioadă de model. Această abordare este legată de faptul că numărul de perioade de 

prognoză crește odată cu eroarea modelului, ceea ce duce la o deteriorare a calității prognozei. 

Conform abordării care utilizează caracteristicile cantitative ale seriei cronologice a 

soldurilor în contul corespondent al băncii, pe baza valabilității ipotezei privind distribuția 

logarormală a seriei (Х( )~   (  ,  2)), estimarea  ( ) este propusă în conformitate cu 

următoarea procedură. 

Din cauza ne-negativității soldului din contul corespondent al băncii, vom folosi 

transformarea logaritmică a seriei originale de valori absolute   =( 1, 2,…,  ), =1,…,  ( - 

numărul de observații): 

  =ln                                                                                                              (3.11) 

Atunci vom obţine   ~ ( lnХ, lnХ2)= (  ,  2). Ulterior trebuie să determinăm 

parametrii de distribuire   и  2: 

  =Σ    =1                                                                                                   (3.12) 

iar   2 = Σ(  −  )2  =1 −1=Σ  2  =1 −1−2∙Σ    =1 −1∙Σ    = 

1 +(Σ  )  =12 2∙( −1) = = ∙Σ  2−(Σ  )  =12  =1 ∙( −1)                            (3.13) 
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(la calcularea varianței, folosim un estimator imparțial). 

În conformitate cu CLT (central limit theorem), cantitatea  -  σ  este distribuită în 

conformitate cu legea normală cu parametrii (0,1) [142]. 

Ulterior, vom defini soldul potențial minim posibil al contului corespondent al băncii ca 

limită inferioară 99% intervalul de încredere prin transformare inversă utilizând formula: 

 ( )=exp (  −2,33∙  ),                                                                                    (3.14) 

unde 2,33 – cuantificarea distribuției normale standard corespunde probabilității de 

99%. Deoarece rezerva minimă pentru posibile pierderi la credite pentru cea mai comună 

categorie de calitate secundară, în conformitate cu cerințele autorității de reglementare, este de 

1%, alegerea probabilității de 99% este pe deplin justificată. 

Metoda prezentată mai sus la fel ca și metoda numerică, oferă o estimare minimă a 

soldului numerar pe contul corespondent al băncii  ( ) pentru următoarea perioadă de model. În 

calculele cantității   ( ), parametrii distribuirii lognormale a acestei cantități sunt determinate 

pe baza formulelor (3.11) - (3.14), în conformitate cu statisticile acumulate pentru o anumită 

bancă. 

Astfel, utilizând caracteristicile cantitative ale seriilor de timp, obținem soldul minim de 

numerar, folosind modelele ARIMA - media. Alegerea valorii estimate a   ( ) pentru calculul 

suplimentar al volumului potențial    ( ) al portofoliului de credite depinde de apetitul de risc al 

factorului de decizie: în cazul aversiunii față de risc, se alege soldul minim, în caz contrar media 

este aleasă. 

Trebuie remarcat faptul că, în efectuarea calculelor modelului, e posibil să ne 

confruntăm cu o serie de dificultăți legate de calitatea slabă a statisticilor bancare, în special cu 

datele privind soldul contului corespondent al băncii. 

Deci, cunoscând variabila   ( ) şi cota-parte  ( ) de resurse destinate acordării 

creditelor, putem determina variabila  ( )∙Р  ( ), care defineşte limita superioară a soldului 

disponibil pentru acordarea creditelor pe o perioadă de timp t. 

Dacă admitem că  (t)  este valoarea resurselor libere calculate pe baza acestui algoritm, 

putem calcula  ( ) – limita superioară a creșterii portofoliului de credite pentru perioada de 

timp t: 

 ( )=min{ ( )∙Р ( );Н V(t)}.                                                                          (3.15) 

Astfel, cunoscând valoarea  ( ) din portofoliul de credite la momentul t, este posibil să 

rezolvăm sarcina de a forma un portofoliu de credite pentru această perioadă. 
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Algoritmul principal pentru rezolvarea acestei probleme corespunde algoritmului de 

alegere a unui portofoliu de active financiare cu un criteriu de rentabilitate și restricții asupra 

riscului global și lichidităților. 

Limitarea lichidității necesită corectarea  ( ) - volumul de creștere a portofoliului de 

credite, ținând cont de necesitatea de a rezerva o parte din resurse pentru a acoperi deficitul de 

lichiditate. 

În cazul în care după timp, relaţia activ-pasiv se încadrează în intervalul modelului t 

(coincidența exactă a activelor și pasivelor în fiecare interval de timp τ al intervalului t), volumul 

Ω ( ) resurselor disponibile pentru acordarea creditelor la sfârșitul intervalului t, va coincide cu 

formula determinată (3.15) pentru variabila   ( ). 

În cazul unei coerențe incomplete a structurii temporale a activ-pasivului pe intervalul 

modelului t, Ω( ) - volumul total al creditelor planificate nu ar trebui să depășească valoarea   

( )−П ( ), unde П ( ),   ( ) – sunt valorile respective ale pasivelor și activelor bancare la sfârșitul 

intervalului de model t. În acest caz, este posibil să se îmbunătățească coerența structurii activ-

pasivului pe intervalul [t-1, t] datorită creșterii lichidității portofoliului băncii pe intervalele τ cu 

diferenţe în valoarea calculată a licidităţii. 

Astfel, în acest caz, volumul Ω ( ) al creditelor planificate este determinat de expresia: 

 Ω( )=    {  ( )−П ( );  ( )}                                                                    (3.16) 

E necesar de remarcat că dacă П ( )−  ( )>0 (deficitul de lichiditate), creditarea este 

posibilă, în cazuri excepționale, la valoarea fondurilor rămase ale băncii, excluzând depozitele la 

vedere și pasivele echivalente lor. 

Trebuie să recunoaştem că modelul prezentat nu este complet, deoarece este posibil să 

se ia în considerare şi restricțiile suplimentare privind limitele pentru anumite operațiuni active 

ale băncii. Managerii, în anumite condiții concrete pot completa și corecta modelul în 

conformitate cu politica bancară în domeniu. Forma și structura finală a modelelor matematice 

pentru optimizarea portofoliului de credit al băncii depinde în mare măsură de caracteristicile 

obiective și subiective, de volumul resurselor proprii şi de atitudinea managerilor faţă de risc, 

etc. 

În concluzie, modelul propus de noi în vederea optimizării portofoliului de credit al 

băncii comerciale reflectă pe deplin principalele regularități impuse de asigurarea fluxurilor 

financiare ale băncii pe operațiunile bilanţiere. Cu siguranţă că aplicarea în practica bancară a 

acestui model va permite managerilor să ia decizii argumentate privind gestionarea portofoliului 

de credite al băncii pe baza criteriilor de rentabilitate, risc și lichiditate. 

Baza unui management sănătos al riscului de credit este identificarea riscurilor existente 

şi potenţiale, inerente activităţii de creditare. În mod normal, măsurile de contracarare a acestor 
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riscuri cuprind politicile de gestionare a riscului de credit şi parametrii în care urmează a fi 

controlat riscul de credit. Un set de astfel de politici cuprinde: 

1) Politici asupra concentrării şi expunerilor mari, diversificării adecvate, creditării 

părţilor implicate sau supravegherea expunerilor la risc; 

2) Politici privind clasificarea activelor, care presupun evaluarea capacităţii de 

rambursare a portofoliului de credite şi a altor instrumente de credit, inclusiv dobânzile angajate 

şi neîncasate care expun banca la riscul de credit; 

3) Politici privind provizionarea pierderilor sau constituirea provizioanelor la un 

nivel adecvat, pentru a absorbi pierderile anticipate atât la nivelul portofoliului de credite, cât şi 

la nivelul activelor care generează pierderi (Greuning, Brajovic, 2003, p. 94) 

Analiza caracteristicilor creditului se bazează pe istoricul relației de credit, îndeplinirea 

condițiilor de eligibilitate, administrarea si monitorizarea creditului, serviciul datoriei, sursa de 

rambursare si natura colateralelor. Caracteristicile creditului se refera la toate creditele de care 

beneficiază clienții respectivi, pe termen scurt, mediu si lung, in lei si/sau valuta.  

Ratingul de credite se calculează pentru toți clienții beneficiari de credite, aflați în 

portofoliu pe baza bilanțurilor contabile anuale, iar in cursul anului cu ocazia acordării/revizuirii 

creditelor, atunci când conducerile unităţilor bancare teritoriale considera necesar. 

La nivelul unităţilor bancare teritoriale, ratingul de credite se calculează ca medie 

ponderata a ratingurilor de credite individuale ale clienților aflați în portofoliu. Nivelul cel mai 

bun al ratingului de credit este 1, iar cel mai slab 5, practic un credit cu ratingul 5 este considerat 

pierdere, nivelul acceptabil fiind 3. Creditele cu un rating mai slab decât 3 pot fi aprobate la 

propunerea sucursalelor județene numai de către Centrala băncii, indiferent de nivelul expunerii. 

Ratingul de credit se calculează atât pe baza situațiilor contabile periodice pentru a se 

cunoaște în mod real si obiectiv calitatea si structura de ansamblu a portofoliului de împrumuturi 

al băncii, dar si ca obiectiv strategic de atins pentru perioada următoare privind calitatea 

portofoliului de credite, ca pârghie a managementului riscului de credite. 

Cel puţin odată pe an, în funcție de obiectivele strategice ale băncii şi de situația reală a 

portofoliului de împrumuturi, la propunerea Direcției Generale de Metodologie şi Management 

al Riscurilor, organele de conducere ale băncii aproba ratingul de credite acceptabil pentru banca 

pe anul următor, în funcție de condițiile şi evoluțiile de pe piață, cu defalcare pe sucursalele 

județene. 

Ratingul de credite propus nu va putea fi inferior celui realizat (existent). 

În cazul unităţilor bancare teritoriale la care ratingul de credite stabilit pentru perioada 

următoare este mai bun decât cel existent efectiv, noile credite care se vor propune spre aprobare 
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vor trebuie sa vizeze numai clienți şi afaceri foarte bune, concomitent cu masuri ferme pentru 

recuperarea creanțelor de la clienții cu un rating inferior. 

Activitatea de creditare se desfăşoară astfel încât să răspundă principiului prudenței în 

procesul de aprobare a solicitărilor de credite si sa asigure controlul si asumarea conștientă a 

tuturor riscurilor care decurg din relația băncii cu clienții săi. 

Riscul de credit înglobează atât riscul din activitatea de creditare propriu-zisa cat şi în 

alte tranzacții inițiate pentru clienții băncii, cum sunt: emiterea de scrisori de garanție, 

deschiderea/confirmarea de acreditive, analizarea, scontarea unor efecte de comerț prezentate de 

clienți, investiții în acțiuni şi alte valori mobiliare, alte facilităţi acordate clienților. 

În scopul evaluării şi limitării riscului in activitatea de creditare se recomanda ca fiecare 

banca sa  promoveze politici generale, specifice si sectoriale. Politicile generale vizează 

diminuarea riscului de credit care se refera atât la clienții persoane juridice cat si la persoanele 

fizice sau persoanele aflate în relații speciale cu banca, si privesc, in principal, următoarele: 

Volumul si structura creditelor (lei/valuta, maturităţi), determinata la rândul său, de 

volumul si structura resurselor de creditare atrase de la clientela, fiind interzisa acordarea de 

credite pe termen de peste 90 de zile pe seama resurselor la vedere mai mult de cca 30 % din 

soldul mediu permanent al acestor disponibilităţi. 

Pentru limitarea riscului valutar si a unor pierderi determinate de convertirea dintr-o 

valuta in alta, creditele in valuta se acorda, de regula, clienților care realizează exporturi si 

asigura astfel resursele valutare necesare rambursării ratelor de credit si plăţii dobânzii. În acest 

scop, banca îşi derulează activitatea de creditare pe baza Planului de credite si al resurselor de 

acoperire ale acestora, care are caracter operativ si se supune aprobării organelor de conducere 

ale băncii, iar respectarea sa este obligatorie. 

Pentru prevenirea riscului, banca nu acorda credite: 

 agenților economic care înregistrează pierderi si nu au perspectiva de redresare, cu 

excepția cazurilor in care prin acte normative s-a reglementat astfel; 

 agenților economici care nu contribuie cu capital propriu la finanțarea mijloacelor 

circulante sau la realizarea proiectelor de dezvoltare; 

 agenților economici cu datorii fata de banca, trecute de aceasta in afara bilanțului şi 

care nu prezintă programe de redresare viabile, în măsură să asigure recuperarea creanțelor în cel 

mai scurt termen posibil. 

Pentru gestionarea unitara si eficienta a riscurilor bancare, în Centrala băncii a fost 

înființat şi funcționează Comitetul de risc, ca organism de sinteza consultativ al Conducerii 

băncii. 
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Comitetul de risc analizează condițiile de producere a riscului bancar si propune 

politicile băncii pentru protecția împotriva riscurilor generate de activitatea de creditare, 

subscriere, tranzacții comerciale si alte activităţi desfășurate de banca în interesul clienților din 

ţară şi străinătate. Comitetul de risc urmărește permanent riscul si toate pozițiile din bilanț, in 

special riscul lichidităţii, riscul de credit, riscul ratei dobânzii, riscul de capital si riscul valutar. 

De asemenea, expunerile mai mari de 10% din fondurile proprii ale băncii se aprobă, 

potrivit legii, de consiliul de Administrație al băncii, cu unanimitate de voturi, pe baza unui 

raport al Comitetului de risc. Componentele pentru aprobarea creditelor, a scrisorilor de garanție 

şi altor angajamente, sunt stabilite in sistem piramidal, in raport cu expunerea totala a băncii faţă 

de debitorul respectiv. 

La acordarea creditelor, bancare se are in vedere întotdeauna principiul ca prima sursa 

de rambursare a creditului sa fie considerata capacitatea împrumutatului de a genera lichidităţi, 

iar garanțiile materiale trebuie sa constituie întotdeauna ultima sursă de rambursare a creditului si 

de plata a dobânzilor aferente. Banca solicita împrumutaților sa asigure bunurile admise în 

garanție la societăţi de asigurare-reasigurare agreate. 

Prima garanție obligatorie a oricărui credit o constituie cesionarea in favoarea băncii a 

cash-flow-ului agentului economic, care se va derula prin conturi deschise la unităţile teritoriale 

ale băncii. 

Calitatea portofoliului de credite in lei si valuta, pe total banca si pe unităţi teritoriale, 

precum şi pe maturităţi (pe termen scurt, mediu si lung), este supus unei monitorizări 

permanente, pentru sesizarea prompta a oricăror factori de risc in derularea operațiunilor de 

creditare. In acest scop s-a stabilit un sistem de rating de credite pe sucursale județene al cărui 

nivel nu poate fi depășit. 

Politicile specifice de diminuare a riscului se stabilesc în funcție de evoluția generala a 

economiei, de orientările stabilite prin programele de guvernare etc., si au in vedere următoarele: 

- susținerea prin intermediul creditelor a întreprinderilor mici şi mijlocii şi în general a 

sectorului privat, urmărindu-se corelarea structurii creditelor pe forme de proprietate cu 

contribuția celor doua sectoare la realizarea produsului intern brut; 

- promovarea unei politici de sprijinire prin credite a producției pentru export şi a 

exportului de produse, inclusiv pe calea practicării unor dobânzi diferențiate, în scopul asigurării 

necesarului de valuta si echilibrării balanței de plăţi; 

- expunerea către sectorul agricol se va efectua cu prudenta, având în vedere că, pe 

lângă riscul general economic, in acest sector exista si riscul natural cu consecințe grave asupra 

rambursării creditelor şi plăţii dobânzilor la scadenţele prevăzute în contractele de credite; 
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- interzicerea accesului la credite pentru agenții economici nerentabili şi fără posibilităţi 

certe de redresare, care înregistrează pierderi din activitatea desfășurată; 

- monitorizarea agenților economici, clienți ai băncii, care se vor lichida si stabilirea 

masurilor corespunzătoare de recuperare a creanțelor băncii provenind din credite si dobânzi, 

inclusiv pe calea executării silite a garanțiilor; 

- alocarea plafoanelor de credite, în lei şi valută, pe unităţi teritoriale se face diferențiat 

pe baza unor criterii valorice realizate de acestea; 

- competentele de aprobare a creditelor si scrisorilor de garanție se reduc cu 50% sau se 

suspenda pe timpul cat unitatea bancara înregistrează credite restante si/sau dobânzi neîncasate 

mai vechi de 30 de zile; 

- modificarea nivelului de dobânda perceput de banca la creditele acordate, în funcție de 

serviciul datoriei împrumutaților; 

- monitorizarea agenților economici cu cele mai mari datorii restante către banca, 

parteneri, buget, care desfășoară activităţi nerentabile, cu performante financiare 

necorespunzătoare; 

- acordarea cu prioritate a creditelor pe obiect, cu urmărire distincta, pe contracte 

economice separate si reducerea corespunzătoare a volumului creditelor globale de exploatare; 

- în vederea dispersiei riscului de credit se va urmări introducerea pe scara larga a 

creditelor de consum pentru populație, ceea ce permite stimularea cererii si pe aceasta baza, a 

relansării producţiei. 

Politicile specifice de risc de credit se stabilesc si se revizuiesc periodic, sau ori de cate 

ori este nevoie si se supun aprobării Consiliului de Administrație al băncii, la propunerea 

Comitetului de risc. Politici sectoriale  de risc de credit țin seama de faptul ca in practica bancara 

se recunoaște pericolul concentrării excesive a creditelor fata de o anumita ramura de activitate. 

Prin sistemul de monitorizare continua a portofoliului de credite, banca analizează 

expunerea sa fata de toate ramurile de activitate şi îşi stabilește politica de alocare a creditelor pe 

sectoare de activitate. La stabilirea limitelor de expunere pe ramuri de activitate (polarizarea 

sectoriala a riscului), banca utilizează un sistem de analiza tip scoring care are la baza o serie de 

indicatori de evaluare a performantelor fiecărei ramuri. 

Criteriile de apreciere a performantelor unei ramuri de activitate avute in vedere, sunt 

următoarele: creditele restante si ponderea acestora in totalul creditelor angajate; dobânzile 

restante pe ramuri de activitate; calitatea portofoliului de împrumuturi si volumul provizioanelor 

specifice de risc; rentabilitatea ramurii in raport cu volumul creditelor angajate de unităţile cu 

pierderi; ponderea creditelor acordate sectorului privat in total ramura etc. 
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Pe baza scorului mediu stabilit în funcție de punctajul obținut pentru fiecare criteriu in 

parte si de tendințele de dezvoltare ale acestor ramuri de activitate, potrivit prevederilor si 

orientărilor din programele guvernamentale, se stabilește politica băncii, pentru perioada 

următoare, respectiv de: majorare, menținere sau reducere a expunerii faţă de acestea. 

Menționăm că, aceste limite de expunere sectoriale sunt orientative si ca la 

fundamentarea deciziei de creditare rămâne drept argument de baza ratingul de credit al 

clientului. 

Limitele de expunere pe ramuri de activitate se reactualizează periodic (trimestrial), se 

supun aprobării Consiliului de Administrație al băncii si se comunica unităţilor bancare 

teritoriale. Pentru o mai buna gestionare a riscului in activitatea de creditare, banca îşi stabilește 

limite de risc pentru fiecare client  fata de care înregistrează o expunere. 

Limita de risc are caracter confidențial, utilizându-se numai pentru uzul intern al băncii, 

de către persoanele autorizate, in contractele de credite/ garanții care se încheie între banca si 

clienții săi înscriindu-se numai datele aferente tranzacțiilor aprobate dar in cadrul limitelor de 

risc stabilite. Stabilirea limitelor de risc se face pe baza analizei interdependente a aspectelor 

financiare si nefinanciare care caracterizează activitatea clientului, a reputației de care acesta se 

bucura in comunitatea de afaceri interna si internațională, utilizându-se  un sistem de indicatori 

de nivel, de structura si de performanta, calculați în dinamică. 

Stabilirea limitelor de risc are la baza analiza cash-flow-ului previzionat, fundamentat 

pe baza contractelor certe si potențiale, cat şi pe capacitatea de rambursare a clienților. Detalierea 

si agregarea informațiilor financiare şi nefinanciare pe baza cărora se calculează limitele de risc 

este prezentata in Fisa de risc întocmită pentru fiecare client in parte. 

Limitele de risc se stabilesc pentru fiecare agent economic, pe total si pe structura: 

lei/valuta, maturităţi (termen scurt si termen mediu – lung) si produse (credite, garanții, acorduri 

etc.), cat si pentru debitorii unici, care cumulează riscul fiecărei unităţi componente, cu sau fără 

personalitate juridica. Limitele de risc se aproba de Consiliul de Administrație al băncii la 

propunerea Direcției Generale de Metodologie si Management al Riscurilor si Direcției Analiza 

Clientela. 

Limitele de risc aprobate se revizuiesc semestrial in funcție de noile evoluţii şi aspecte 

apărute. Pentru clienții cu un standing financiar ridicat serviciul datoriei bun, cu posibilităţi certe 

de păstrare a acestui standing in perioada pentru care se stabilește limita de risc, precum si pentru 

cei care executa produse cu ciclu lung de fabricație, limitele de risc se pot aproba si revizui 

anual. 

La stabilirеa stratеgiеi băncii comerciale, реntru administrarеa еfiсiеntă a risсului dе 

сrеdit, este necesar de luat în calcul două asресtе:  
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рrimul - stabilirеa tiрurilor dе сrеdit ofеritе сliеntеlеi, sеgmеntul dе сliеntеlă vizat, 

tiрurilе dе garanţii реrсерutе în сontraрartidă, rеzidеnţa, aria gеografiсă, monеda, durata 

сrеditului şi рrofitabilitatеa еstimată;  

al doilеa - dеtеrminarеa сaraсtеristiсilor рortofoliului dе сrеditе și a gradului dе 

divеrsifiсarе şi gradul dе сonсеntrarе.  

Deci, după cum arată practica, pentru formarea cu succes a portofoliului de credit 

trebuie de respectat următoarele proceduri: 

a) existenţa unui document aprobat de conducerea băncii privind politica de credit, 

adică a unui plan a activităţii de creditare, şi de asemenea a unui sistem de limite; 

b) existenţa interdicţiilor în ceea ce priveşte concentrarea portofoliului în scopul 

prevenirii problemelor unui volumul prea mare de creditare atât a unui beneficiar, cât şi a unei 

ramuri a economiei, a unei regiuni, a unei ţări; 

c) este necesar de efectuat analiza ramurii creditate cu scopul de a determina 

tendinţele dezvoltării, ciclului de producţie, fluxurilor băneşti; 

d) existenţa unei metodologii elaborate şi aprobate de evaluare a gajului şi a politicii 

de credite, care determină asigurarea corespunzătoare a creditului; 

e) trebuie de optimizat periodicitatea contactelor cu clienţii, ordinea reflectării 

rezultatelor negocierilor, controalelor activităţii clientului cu deplasarea la client, în dosarele de 

credite; 

f) este nevoie de respectat regula generală, - cu cât este mai înalt riscul de credit, cu 

atât mai des trebuie efectuate controalele [147]. 

La rândul său, BNM şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în scopul 

menţinerii stabilităţii sistemului bancar în întregime şi a activităţii de creditare în particular, 

trebuie să examineze posibilitatea organizării unui sistem republican de urmărire a situaţiei 

financiare a întreprinderilor, care ar funcţiona permanent în calitate de expert independent, pe de 

o parte, şi izvor informaţional, pe de altă parte. Pentru Republica Moldova crearea oricărei 

instituţii de acest gen este de perspectivă. 
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3.3. Modelarea econometrică a corelației factorilor de influență al volumului 

portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova 

Creditarea bancară într-o economie de piață servește ca un mecanism financiar 

important, care sprijină funcționarea domeniilor ale vieții economice. Pentru a înțelege 

perspectivele viitoare ale dezvoltării sectorului bancar în ansamblul său, o sarcină foarte actuală 

este de a analiza factorii care stau la baza acțiunilor băncii ca subiect de implementare a unei 

politici specifice de acordare a creditelor clienților. 

Analiza factorilor care influențează formarea portofoliilor de credite ale băncilor în 

ultimele decenii este de mare interes pentru cercetători. Un număr semnificativ de studii sunt 

dedicate dezvoltării diferitor modele privind de analiza factorilor, care influențează activitatea 

bancară în general, modelarea proceselor financiare, elaborarea sistemelor de management al 

riscului și problemele de gestionare a riscurilor pe piețele financiare. 

În calitate de subiect de studiu au fost selectate factorii care influențează volumul 

portofoliului de credite al băncilor autohtone, reeșind din analiza efectuată în capitolul II. Scopul 

cercetării constă în identificarea intercorelației dintre volumul creditelor emise de băncile 

comerciale din Republica Moldova și diverși indicatori agregați ai activității bancare și indicatori 

principali macro-economici. Pentru atingerea acestui scop se va utiliza un set de metode 

econometrice, dintre care de bază va fi analiza regresională.  

Pe parcursul cercetării vor fi efectuate colectarea datelor agregate privind activitatea 

bancară, colectarea datelor statistice, alocarea factorilor pe baza gradului de influență asupra 

rezultatului final, elaborarea și optimizarea modelului econometric, precum și interpretarea 

rezultatelor obținute. 

Modelul prezentat a fost selectat în rezultatul studierii literaturii de specialitate dedicate 

cercetării diferitelor probleme legate de risc, în special de problemele privind construirea 

sistemelor de management al riscurilor. Astfel, se poate de menționat că autorul s-a condus de 

lucrările lui Hamerle A., Liebig T., Rusch D. cu titlul „Credit risk factor  modeling  and  the  

Basel  II  IRB  approach” [93]; Rosen  D.,  Saunders  D.  cu denumirea „Risk  Factors 

Contributions in Portfolio Credit Risk Models” [122]; Stankeviciene J., Mencaite E. cu 

denumirea „The Evaluation of Bank Performance Using a Multicriteria Decision Making Model: 

A Case Study on Lithuanian Commercial Banks” [130]. 

În atenția autorului au fost lucrările, care se referă la problema gestionării riscurilor pe 

piețele financiare, precum: Knaup M., Wagner W. A. cu denumirea „Market-Based Measure of 

Credit Portfolio Quality and Banks’ Performance During the Subprime Crisis” [96]; Pu X., Zhao 

X. cu denumirea „Correlation in Credit Risk Changes” [113]; Грюнинг Х., Брайович Б. 
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„Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления 

финансовым риском” [139]; Sorge M. „Stress-testing Fnancial Systems” [129]; Славянский А. 

В. cu denumirea „Управление кредитным портфелем как один из элементов системы 

управления кредитным риском” [141], Волкова О., Груздев С. „Анализ факторов, 

влияющих на формирование кредитного портфеля Российских банков” [143]. 

Trebuie de remarcat și unele cercetări autohtone în acest domeniu, în care sunt descrise 

detaliat căile și metodele de efectuare a modelării econometrice în sectorul bancar. Astfel, în 

perioada anilor 2015-2018, s-a realizat  Proiectul instituțional de cercetare a Institutului Național 

de Cercetări Economice „Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilității financiare a 

statului” (director de proiect – dr. hab. Perciun R.) în care este elaborat un model econometric cu 

efecte aleatoare, care în literatura de specialitate engleză se numește random effects model also 

called a variance components model. Autorii proiectului au efectuat testarea la stres a sectorului 

bancar din Republica Moldova, inclusiv identificarea factorilor-cheie ai mediului extern care au 

un impact semnificativ asupra funcționării durabile a acestor bănci. Reeșind din cele menționate, 

crearea unui model econometric, care descrie dependența indicatorilor activității bancare dintr-un 

anumit set de parametri macro-economici, are o semnificație științifică și practică în condițiile 

economice actuale.  

Având în vedere importanța analizei factorilor interni și externi, la nivel micro- și 

macro-economici a organizațiilor de creditare din țară, scopul acestei lucrări este de a identifica 

nivelul corelației și interdependenți a factorilor ce influențează portofoliu de credit a celor 14 

bănci din anul 2013 și 11 bănci din anul 2015 din Republica Moldova. Elaborarea unui model 

econometric, care descrie dependența indicatorilor activității bancare dintr-un anumit set de 

parametri la nivele micro- (indicatorii de stabilitate financiară a băncilor) și macro-economici, 

are o semnificație științifică și practică în condițiile economice actuale.  

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost stabilite următoarele sarcini: 

- de a identifica factorii macroeconomici care afectează indicatorii activității bancare; 

- utilizând instrumentarul econometric, de a elabora un model de dependență a 

volumului portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova a 14 bănci din 

Moldova (din anul 2013) și 11 (din anul 2015) față de setul de indicatori bancari și indicatori 

macro-economici. 

- pe baza interdependenței dintre indicatorii selectați, de a analiza modul și gradul de 

corelație în care acestea influențează asupra volumului de credite. 

După ce s-a studiat experiența mondială cu privire la modelarea econometrică în acest 

domeniu, în calitate de variabile explicative au fost selectate câteva variabile externe macro-

economice principale și variabile interne, care afectează cel mai puternic activitatea de creditare 
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bancară din țara noastră. Pentru construirea modelelor econometrice au fost selectate datele 

trimestriale, începând cu anul 2013, ale tuturor băncilor din Moldova.  

Trebuie să menționăm, că creditarea este strâns legată de situația macro-economică, 

precum și de mediul de afaceri. Acordarea de către bănci a creditelor agenților economici sau 

populație este direct legată de mai multe procese macro-economice. Sistemul bancar în economia 

modernă servește ca indicator al bunăstării țării și a dezvoltării durabile a acesteia.  

Ținând cont de particularitățile Republicii Moldova, au fost selectate 8 variabile 

independente, care presupunem că influențează volumul și dinamica activității de creditare: PIB, 

cifra de afaceri, valoarea coșului bivalutar, câştigul salarial mediu lunar, importul, exportul, total 

transferurile, inflația. 

Indicatorii specificați ne permit să identificăm gradul de supunere a sistemului bancar la 

riscurile existente sau potențiale macro-economice. În dinamică, acești indicatori pot indica o 

creștere a fenomenelor negative din sistemul bancar. Totodată, menționăm cât în practica 

internațională s-a demonstrat, că există o interdependență a factorilor macro-economici, care 

întăresc influența lor individuală asupra riscului bancar, însă totodată pot face dificilă evaluarea 

empirică a importanței lor relative pentru riscul bancar. 

Metodologia și baza informațională. Cu eşantionul din 14 bănci din anul 2013 și 11 

din anul 2015 vom folosi un model econometric de tip liniar, care este o abordare de modelare a 

relației dintre o variabilă dependentă scalară y și una sau mai multe variabile explicative notate x. 

Cazul unei variabile explicative se numește regresie liniară simplă. Pentru mai multe variabile 

explicative, procesul se numește regresie liniară multivariabilă, în care sunt incluse multiple 

variabile dependente corelate [11]. Formula de bază pentru o linie de regresie multivariabilă este 

prezintă în formula 3.17:  

0

1

,
n

i i i

i

y a a x 


                                                                (3.17.) 

unde,  

- yi  este variabila endogenă; ai sunt parametrii regresiei, care arată influența medie a 

fluctuațiilor individuale de către variabila exogenă xi pe y, i =1, …, n;  

- xi sunt variabilele exogene care influențează fluctuația y, i =1, …, n;  

- ε este componentă stohastică. 

Pentru analiza comportamentului variabilei dependente a fost aleasă perioada anilor 

2013-2018. Autorul nu a utilizat date anterioare pentru a evita în cercetare faza acută a crizei 

economice, ceea ce ar putea conduce la construirea unui model nefiabil. 

Setul de date constă dintr-un panel de date trimestriale bancare și macro-economice, 

care acoperă perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2013 și trimestrul I al anului 2018, 
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care a permis rezolvarea problemei unor serii scurte de timp. În plus, avantajul modelului 

trimestrial față de cel anual constă în conținutul informativ sporit a acestuia, deoarece el permite 

de a face o analiză mai aprofundată a interrelațiilor dintre indicatori, luând în considerare 

schimbările lor anuale și fluctuațiile sezoniere. 

Datele bancare pentru analiza empirică a ipotezelor teoretice sunt preluate din baza de 

date a Băncii Naționale a Moldovei și includ date agregate a 4 bănci din Moldova din anul 2013 

și 11 bănci din anul 2015. Eşantionul cuprinde următoarele bănci a Republicii Moldova și 

anume: B.C. „MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” S.A., B.C. „Moldindconbank” 

S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A., B.C.R. Chisinau S.A., B.C. „VICTORIABANK” S.A., B.C. 

„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., B.C. „COMERTBANK” S.A., B.C. „EuroCreditBank” 

S.A., B.C. „ENERGBANK” S.A., B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A., 

„FinComBank” S.A., Banca de Economii S.A., B.C. „BANCA SOCIALA” S.A., B.C. 

„UNIBANK” S.A. 

Datele macro-economice provin din baza de date statistice oficiale a Republicii 

Moldova. Drept surse de informații statistice privind PIB-ul, câştigul salarial mediu lunar, cifra 

de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul, volumul 

transferurilor din străinătate, importul, exportul, cursul valutar, inflația, etc. au servit publicațiile 

editate de Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova și anume: Anuarul Statistic a 

Republicii Moldova, Buletinul Statistic Trimestrial, Situația social-economică a Republicii 

Moldova, etc. 

Alegerea factorilor pentru construirea modelului econometric. La elaborarea 

modelului econometric în calitate de variabilă dependentă a fost ales indicatorul agregat - 

volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova. 

Ca set de factori pentru elaborarea modelului, se propune includerea a două tipuri de 

variabile care pot influența portofoliul de credite: interne și externe al băncii. Factorii interni se 

referă la factorii pe care banca îi poate influența prin deciziile de top-management, factorii 

externi se referă la acei factori care se află în afara controlului băncii, dar care influențează 

luarea deciziilor și acest lucru ar trebui luat în considerare.  

Variabilele independente includ indicatori interni și externi a băncii (Figura 3.1).  

Indicatorii interni reprezintă indicatorii sectorului bancar, pe care autorul ia selectat în 

urma analizei efectuate în capitolul 2. Indicatorii selectați descriu cu suficientă exhaustivitate 

activitatea băncii ca sursă de mijloace de creditare și, în același timp, iau în considerare 

particularitățile formării unui set de date privind resursele financiare disponibile pentru 

creditarea clienților. Astfel, s-au selectat următorii indicatori: Total datorii/Total capital; 

Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei, Soldul datoriei la 
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credite / Soldul depozitelor, Soldul datoriei la credite neperformante.   

 

Figura 3.1.  Schema conceptuală a modelului econometric realizat 

Sursa: elaborat de autor 

Indicatorii externi includ indicatorii macro-economici cheie: PIB-ul Republicii 

Moldova, câştigul salarial mediu lunar, cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală 

de comerţ cu amănuntul, volumul transferurilor din străinătate, volumul exportului și importului, 

cursul valutar, inflația, etc.  

- Dinamica PIB-ului determină formarea economiilor, care servesc una din principalele 

surse de finanţare a activităţii de producere în economia naţională. 

- Câştigul salarial mediu lunar. Cea mai mare pondere în structura veniturilor 

disponibile ale populaţiei Republicii Moldova revine activităţii salariate. Pentru anul 2016 

ponderea venitului mediu lunar din activitatea salariată a constituit  42,1 la sută. Remitențele 

reprezintă locul 3 după pondere în totalul de venituri (circa 17%). 

 

- Cifra de afaceri a organizațiilor din economie implică veniturile totale ale 

companiilor din diverse sectoare ale economiei, obținute ca urmare a activității principale pentru 

o anumită perioadă. Acest indicator caracterizează, de asemenea, macromediul, în general, nu 

numai clienții specifici ai băncilor, ale căror date au fost acceptate ca bază pentru cercetare. În 

acest caz se înțelege că, deși creditarea este principala sursă de finanțare pentru dezvoltarea 

companiilor și, ca o consecință, creșterea veniturilor lor, aceasta nu este singura sursă. Pe piețele 

financiare, există posibilitatea de a utiliza și alte instrumente pentru atragerea de fonduri; 

- Volumul transferurilor din străinătate. În Republica Moldova influxul de transferuri 

reprezintă aproximativ a cincea parte din produsul intern brut al ţării, în 2016, ponderea sa fiind 
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de 16%. Remiterile sunt unul din principalele „izvoare” ce alimentează „viaţa economică” a ţării. 

- Volumul exportului și importului. Datele privind fluxurile de export-import în 

economia naţională conturează volatilitatea şi lipsa interesului faţă de sectorul productiv. Bazată 

mai mult pe consum decât producere, economia ţării favorizează producătorii străini, iar lipsa 

unor măsuri eficiente de susţinere a producătorilor autohtoni ne face necompetitivi nu doar pe 

piaţa externă, dar şi pe cea internă. Balanţa comercială a Republicii Moldova, în anul 2016 

constituia - 1 975,7 mil. USD. Creşterea importului este o situaţie întâlnită adesea în multe ţări, 

totuşi, deficitul balanţei comerciale a Republicii Moldova (gradul de acoperire a importurilor cu 

exporturi circa – 50,86 % în anul 2016) este considerabil în comparaţie cu cel internaţional.  

- Inflația, care reflectă procesele ce au loc în economia unei țări, este o consecință a 

tuturor evenimentelor ce au loc într-o economie drept urmare a acțiunilor efectuate de regulatorii 

macro-economici.  

Între toți factorii luați în considerare, pot exista legături și interdependențe care vor 

afecta negativ calitatea viitorului model de regresie. Pentru a elimina aceste legături la prima 

etapă a elaborării modelului, este necesar să se determine gradul de influență al fiecărui factor 

asupra variabilei dependente prin analiza de corelare. 

 Având un coeficient de corelație insuficient, includerea acestui indicator în model pare 

inadecvată, deoarece doar va înrăutăți calitatea generală a modelului, reducând puterea 

explicativă a modelului. Ca rezultat, toți factorii externi au coeficienți relativ scăzuți de corelare 

cu variabila dependentă, ceea ce indică faptul că nu este oportun să fie incluși în model. 

Acest rezultat este oarecum paradoxal, deoarece în studiile străine privind influența 

factorilor externi asupra indicatorilor portofoliilor de credite ale băncilor, rezultatele sunt exact 

opuse. În majoritatea lucrărilor de modelare a riscurilor portofoliului de credite al băncii, factorii 

macroeconomici reprezintă și sunt considerați ca fiind caracteristicile definitorii ale portofoliului 

de credite. 

Rezultatul obținut reprezintă o legătură slabă a factorilor externi asupra volumului 

portofoliilor. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că sectorul bancar autohton este bine 

capitalizat, are lichidități, eficient și rentabil și, totodată, corespunde criteriilor de prudență, de 

aceea poate fi considerat rezistent la posibilele șocuri macroeconomice. Totodată, aportul 

sectorului bancar este nesemnificativ în creşterea economică a ţării. Nivelul creditării în 

Republica Moldova este de câteva ori mai scăzut decât în alte ţări cu o economie similară. În aşa 

condiţii sistemul bancar nu poate oferi resurse investiţionale ieftine pe termen lung în ramurile 

economiei reale, în lipsa cărora problema dezvoltării economice durabile, creşterii PIB, 

dezvoltării antreprenoriatului  nici nu poate fi abordată.  

Modelarea econometrică și interpretarea rezultatelor. Pentru factorii semnificativi 



108 

 

rămași, a fost elaborat un model de regresie liniară (Formula 3.18). Acesta are câteva 

particularități. Fiecare indicator inclus în compoziția sa este semnificativ, adică poate fi inclus în 

ecuația finală care descrie dependența volumului creditelor emise de diferiți factori. 

De asemenea, modelul este marcat de multicoliniaritate, care indică prezența unei 

dependențe liniare între variabilele factoriale și care conduce la o denaturare a erorilor standard 

ale coeficienților de regresie, care afectează în mod negativ calitatea generală a modelului și nu 

permite cu un grad ridicat de certitudine de a vorbi despre semnificația unui factor sau a altuia. 

Pentru a înlătura acest neajuns, este necesar să excludem parametrii puternic corelați din model. 

Luând în considerare variabilele menționate anterior, prin logaritmarea factorilor rămași 

s-a obținut următoarea variantă a modelului, ecuația finală fiind următoarea (formula 3.18): 

Log yi = a0 + a1× Log Cap +a2× Log Ban_dator +a3× Sold + 

+ a4×Dator_credit_neperformant                                                                     (3.18) 

 

Unde:  

- variabila dependentă yi este indicatorul bancar - volumul portofoliului de credite pe 

sectorul bancar  al Republicii Moldova, care influențează variabila i. 

- variabile independente xi sunt indicatorii agregați bancari și anume: Total datorii/Total 

capital (Cap); Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei 

(Ban_dator), Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor (Sold), Soldul datoriei la credite 

neperformante (Dator_credit_neperformant).  

Interpretarea variabilelor pentru modelul de regresie este prezentată în tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1. Interpretarea variabilelor pentru modelul de regresie 

Variabila Interpretarea 

Cap Total datorii / Total capital 

Ban_dator 
Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia 

Băncii Naţionale a Moldovei  

Sold Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor  

Dator_credit_neperformant Soldul datoriei la credite neperformante 

_cons Constantă 

Sursa: elaborat de autor 

Ecuația (3.18) este una de bază pentru estimarea și explicarea variabilei dependente și 

prezentată într-o formă liniară, ne permite să interpretăm coeficienții de regresie la variabile 

explicative ca coeficienți de elasticitate corespunzători. 

Pentru a evalua calitatea modelului s-au utilizat diferite statistici standarde: coeficientul 

de determinare R
2
 și coeficientul de ajustare a factorului R

2
adj, F – statistica lui Fisher, Root MSE 
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– rădăcina erorii medii pătrate, t-criteriul Student. Calculel au fost efectuate în baza ecuaţiei 

obţinute, în baza funcţiei de factori enumerați mai sus. Rezultatele regresiei liniare multivariabile 

au inclus coeficienții modelului cu erorile lor standard. Coeficienții au fost calculați utilizând 

metoda celor mai mici pătrate. Semnificația statistică a coeficienților calculați se situează la 

nivelul de 5%. 

Evaluarea modelului de regresie, în care volumul portofoliului de credite pe sectorul 

bancar al Republicii Moldova reprezintă variabila dependentă, a identificat că, majoritatea 

coeficienților, care explică impactul factorilor sunt semnificativi din punct de vedere statistic. 

Estimarea parametrilor modelului şi rezultatele privind semnificația statistică sunt prezentate în 

tabelul 3.2.  

Tabelul 3.2. Specificarea modelului de regresie 

(Variabilă dependentă: Log (Portofoliu_credite)) 

Variabila Coeficient Std.  Error Prob 

Log Cap 0.1367929 0.1593933 0.0000 

Log Ban_dator 0.1141788 0.0493262 0.0050 

Log Sold 0.5972909 0.0559395 0.0028 

Log Dator_credit_neperformant 0.0229731 0.0522999 0.0000 

_cons          23.11324 0.4592174 0.0000 

F-statistic 65.64 

Prob>F 0.0000 

R-squared 0.9528 

Adj R-squared 0.9383 

Root MSE 0.02911 

Nota: nivelul de semnificaţie a coeficienţilor este egal 5% 

Sursa: Estimările autorului în baza datelor BNM 

 

Interpretarea rezultatelor modelului econometric. Valoarea coeficienților de 

determinare în model este de 0.9528, ceea ce indică capacitatea descriptivă excelentă a 

modelului. Valoarea mare a statisticilor F (F-statistic) permite să concluzionăm că modelul este 

semnificativ în ansamblul său, ceea ce înseamnă că acesta poate fi utilizat în continuare pentru a 

studia presupusele interdependențe între variabile și că se poate avea încredere în rezultatele 

obținute în urma rezultatul modelului. Acest lucru este indicat și de valoarea probabilității 

reziduale, care este zero. 

Conform estimărilor - Coeficientul de determinare (R
2 

- R-pătrat) este egal cu 0,9528. 

Acest indicator prezintă fracția dispersiei variabilei dependente, explicată prin modelul de 

dependență examinat, adică de variabilele explicative. Mai precis, unitatea minus fracția 

dispersiei inexplicabile (dispersia erorii aleatorii a modelului sau condiționate după dispersia 
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variabilei dependente) în dispersia variabilei dependente. Acesta este considerat ca o măsură 

universală a dependenței unei variabile aleatorii de multe altele. În caz particular, dependența 

lineară R
2 
este un pătrat, așa numitul coeficient multiplu de corelație între variabila dependentă și 

variabilele explicative. În special, pentru modelul de regresie liniară pară, coeficientul de 

determinare este egal cu pătratul coeficientului de corelație obișnuit între y și x [89].  

Coeficientul de determinare pentru modelul cu constantă ia valori de la 0 la 1. Cu cât 

mai aproape de 1 este valoarea coeficientului, cu atât mai mare este dependența. La evaluarea 

modelelor de regresie, aceasta este interpretată ca fiind corespondența modelului de date. Pentru 

modelele acceptabile se presupune că coeficientul de determinare trebuie să fie cel puțin 50% (în 

acest caz, coeficientul de corelație multiplă depășește după modul 70%). Modelul cu un 

coeficient de determinare de peste 80% poate fi considerat suficient de bun (coeficientul de 

corelație depășește 90%). Valoarea coeficientului de determinare 1 înseamnă dependența 

funcțională dintre variabile. 

Conform estimărilor - Coeficientul de determinare ajustat (adjusted) R
2
 (R

2
adj) este 

egal 0,9383. Acest indicator este utilizat pentru a putea compara modelele cu număr diferit de 

factori, astfel încât numărul de regresori (factori) să nu afecteze statisticile R
2
. În mod obișnuit se 

utilizează coeficientul de determinare ajustat, în care sunt utilizate estimările imparțiale ale 

dispersiilor. Acest indicator este întotdeauna mai mic decât 1, dar teoretic, putea fi și mai mic 

decât 0 (doar la o valoare foarte mică a coeficientului de determinare și la un număr mare de 

factori). Prin urmare, se pierde interpretarea indicatorului ca „cotă”. Cu toate acestea, utilizarea 

indicatorului în comparație este justificată. Pentru modelele cu aceeași variabilă dependentă și 

dimensiunea eșantionului identic, comparația modelelor folosind coeficientul de determinare 

ajustat este echivalentă comparației lor cu utilizarea dispersiei reziduale sau erorii standarde a 

modelului. Singura diferență este că ultimul criteriu, cu cât este mai mic, cu atât este mai bun. 

Conform estimărilor făcute - Testul F sau testul lui Fisher (criteriile F, criteriile φ*) 

este egal 65,64. Acest indicator este un criteriu statistic, statistica de testare a căruia la realizarea 

ipotezei nule are distribuția Fisher - distribuție F. Statisticile testului într-un fel sau altul sunt 

reduse la raportul dispersiilor selective - sumele pătratelor împărțite la „gradul de libertate”. 

Pentru ca statisticile să aibă o distribuție Fisher, este necesar ca numărătorul și numitorul să fie 

variabile aleatoare independente, iar sumele corespunzătoare de pătrate să aibă distribuția Xu-

pătrat. Aceasta necesită ca datele să aibă o distribuție normală. În plus, se presupune că dispersia 

variabilelor aleatoare ale căror pătrate sunt însumate este aceeași. Testul se efectuează prin 

compararea valorii statisticilor cu valoarea critică a distribuției Fisher corespunzătoare la un 

anumit nivel de semnificație. 

Conform estimărilor făcute - Root MSE (RMSE - Root Mean Squared Error) este egal 
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0,02911. Root MSE - rădăcina erorii medii-pătrate - principalul criteriu statistic pentru 

determinarea calității modelului. Pentru calcularea erorii medii pătrate (MSE), toate reziduurile 

de regresie aparte se ridică la pătrat, se adună, suma se împarte la numărul total de erori: 

 

                                                                    (3.19) 

 

Rădăcina pătrată a acestei valori este denumită RMSE - Root Mean Squared Error 

(Formula 4): 

 

                                                              (3.20) 

 

În rezultatul estimărilor efectuate s-a evidenţiat existenţa unui impact mai bine 

pronunţat asupra volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova 

(Portofol_credit) din partea tuturor indicatorilor incluși în model. Toți indicatorii influenţează 

pozitiv asupra variabilei dependente (Portofol_credit).  

Astfel, dacă variabila dependentă Portofol_credit va crește cu 1%, cu condiția că restul 

variabilelor independente rămân constante, atunci variabila independentă Cap (Total datorii / 

Total capital) va crește cu 13,7%. Creşterea indicatorului Portofol_credit cu 1% în aceleaşi 

condiţii va determina creşterea variabilei Ban_dator (Mijloace băneşti datorate de bănci, cu 

excepţia Băncii Naţionale a Moldovei) cu 11,4%.  

Figura 3.2 ilustrează corelația grafică dintre volumul portofoliului de credite pe sectorul 

bancar al Republicii Moldova şi variabilele bancare. 

 

Figura 3.2. Corelaţia între volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii 

Moldova şi variabilele independente Capital și Ban_dator 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNM 
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O relaţie pozitivă s-a determinat între variabila dependentă Portofol_credit şi variabilă 

independentă Sold (Soldul datoriei la credite / Soldul depozitelor). În aşa mod, sporirea acestui 

indicator cu 1% cu condiția că restul variabilelor independente rămân constante, va duce la 

creșterea variabilei independente cu 59,7%.  

O relaţie pozitivă dar mai slab pronunţată s-a determinat între variabila dependentă 

Portofol_credit şi variabilă independentă Dator_credit_neperformant (Soldul datoriei la credite 

neperformante). În aşa mod, sporirea portofoliului de credite cu 1% cu condiția că restul 

variabilelor independente rămân constante, va duce la majorarea Soldului datoriei la credite 

neperformante cu 2,3%.  

Din modelul estimat rezultă faptul, că toate variabilele independente au o influență 

semnificativă din punct de vedere statistic asupra variabilei dependente.  

Figura 3.3 ilustrează corelația grafică dintre volumul portofoliului de credite din 

sectorul bancar al Republicii Moldova şi variabilele bancare independente. 

 

 

Figura 3.3. Corelaţia între volumul portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii 

Moldova şi variabilele independente Sold și Dator_cred_neperform 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor BNM 

În concluzie, constatăm că rezultatele modelului reprezintă interes atât teoretic cât și 

practic. Identificarea gradului de corelație dintre factorii externi și volumul de credite, ne-a 

demonstrat o legătură slabă a factorilor externi cu volumului portofoliilor de credite, ceea ce 

demonstrează că sectorul bancar autohton este supraprudent, de aceea poate fi considerat 

rezistent la posibilele șocuri macroeconomice. 

La nivel micro, modelul poate fi utilizat pentru a lua decizii pe piața creditului sau ca 

instrumente care justifică deciziile conducerii instituției, atunci când se caută o reacție optimă la 

acțiunile concurenților. Acest lucru este posibil, deoarece modelul descrie comportamentul 
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corelației dintre principalii indicatori de stabilitate financiară a băncii și volumul creditelor și 

poate fi aplicabil pentru orice bancă în mod individual.  

Cu toate acestea, modelul construit, ca oricare altul, fiind o interpretare simplificată a 

situației reale a pieței, are o serie de limitări. Aceasta înseamnă că, în elaborarea modelului, s-au 

omis  o serie de detalii, care, de asemenea, pot avea un impact semnificativ asupra evaluării și 

luării deciziilor într-o anumită situație, privind optimizarea portofoliului de credite. 

În primul rând, este vorba de limitarea factorilor luați în considerare. Unii factori, care 

ar îmbunătățit puterea explicativă a modelului, au fost eliminați sau omiși la etapa de selecție a 

factorilor. Unele aspecte nu pot fi cuantificate și incluse în studiu.  

Creşterea eficienţei şi performanţei sectorului bancar necesită implementarea unor 

reglementări oportune, posibile de realizat doar în condiţiile existenţei unor metode certe de 

monitorizare şi detectare în timp oportun a efectelor negative ce pot proveni din evoluţia unor 

factori micro şi/sau macro-economici.  

Aceste metode trebuie să permită depistarea timpurie a riscurilor şi prevenirea evoluţiei 

şocurilor economice, în vederea gestionării eficiente a fluxurilor de numerar din sistemul bancar, 

fluxurilor de investiţii, inflaţiei, cursului de schimb a monedei naţionale, promovării unei politici 

monetare restrictive, consolidării cursului de schimb valutar, protejării intereselor deponenţilor şi 

orientării fluxurilor băneşti în economia reală.  

 

3.4.  Concluzii la capitolul 3. 

Gestionarea eficientă a calității portofoliului de credite include: formarea structurii 

optime a portofoliului de credite care corespunde realităților curente, nivelul de rentabilitate, 

nivelul optim de risc. Drерt сritеriu fundamеntal dе рolitiсă banсară сarе сaraсtеrizеază întrеaga 

aсtivitatе este сrеditarеa care arе la bază рrudеnţa banсară: fiесarе dесiziе dе aсordarе a unui 

сrеdit sе bazеază ре o analiză dеtaliată a рroрunеrii, luând în сonsidеrarе asресtеlе finanсiarе şi 

сеlе nеfinanсiarе, aрliсând, în mod sistеmatiс, рrinсiрiilе сrеditării. Рrinсiрiilе rеglеmеntеază 

întrеgul рroсеs dе сrеditarе şi anumе: рrimirеa şi analiza сеrеrilor dе сrеdit, рroсеsul dе analiză 

al сrеditului, întoсmirеa şi рăstrarеa dosarеlor dе сrеdit, сontrolul şi urmărirеa сrеditеlor.  

Organizând managementul calității portofoliului de credite, este necesar să aplicăm 

metodele științifice specifice, inclusiv metodele matematico-economice, care ar o ilustra clar 

situaţia la zi. Monitorizarea calității portofoliului de credite se impune prin utilizarea unui sistem 

de indicatori care au menirea să contribuie la prevenirea riscurilor de credit și, în consecință, 

pentru procesul de optimizare a portofoliului creditar. Indicatorii permit să determinăm 

rezultatele, precum și eficiența activității de creditare în desfășurare.  
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Astfel, bazându-ne pe rezultatele cercetărilor efectuate asupra dezvoltării 

instrumentelor economico-matematice de estimare a parametrilor procesului de optimizare a 

portofoliului de credite al băncii comerciale, menționăm următoarele concluzii care rezultă din 

acestea. Creșterea stabilității financiare a băncii comerciale și eficientizarea activității de 

creditare presupune evidenţa strictă, a indicatorilor de rentabilitate și de risc, a structurii de activ-

pasiv al bilanţului, fapt care conduce la optimizarea portofoliului de credite. 

Selectarea, portofoliului optim de credite pentru intervalele de timp succesive ale 

perioadei de planificare, se poate realiza folosind un model dinamic de programare care include 

monitorizarea stării portofoliului în intervalul curent și evaluarea parametrilor și a cererilor de 

credit pentru intervalul ulterior de timp. 

Estimările argumentate ale acestor indicatori pot fi obținute utilizând modelele analitice 

și econometrice care iau în considerare caracteristicile specifice ale activității de creditare a 

băncii, constrângerile externe și interne, prioritățile de formare a fondului de creditare  din contul 

resurselor atrase sau depozite. 

În mod individual, în сursul рroсеsului dе soluţionarе a problemelor portofoliului 

creditar trеbuiе luat în сonsidеrarе fiесarе сrеdit şi сliеnt. Stratеgiilе dе soluţionarе tiрiсе sunt: 

rеduсеrеa еxрunеrii la risсul dе сrеdit al unеi bănсi рrin obligarеa сliеntului să aduсă сaрital, 

fonduri, sau garanţii rеalе ori реrsonalе. Colaborarеa сu сliеntul în vеdеrеa еvaluării рroblеmеlor 

şi idеntifiсării soluţiilor dе amеliorarе a сaрaсității dе rambursarе şi a sеrviсiului datoriеi prin 

ofеrirеa dе сonsultanţă, рunеrеa la рunсt a unui рrogram dе rеduсеrе a сosturilor oреraţionalе 

şi/sau sрorirе a vеniturilor, vânzarеa dе aсtivе, abordarеa unui рrogram dе rеstruсturarе a datoriеi 

sau amеndarеa tеrmеnilor îmрrumutului; mijloсirеa aсhiziţionării sau рrеluării сliеntului dе сătrе 

o рartе сu o bonitatе mai bună, sau mijloсirеa unui рartеnеriat sub forma unеi asoсiеri în 

рartiсiрaţiunе; liсhidarеa risсului рrintr-o înţеlеgеrе еxtra-judiсiară sau judiсiară, рrin еxесutarеa 

garanţiilor реrsonalе, еxесutarеa silită ori liсhidarеa сеlor rеalе. 

În concluzie, pentru optimizarea portofoliului creditar în cadrul băncilor comerciale, se 

pot aplica nu numai criterii cantitative, ci și calitative. În ultimă instanță, optimizarea 

portofoliului de credite al unei bănci depinde de organizarea competentă, în care, simultan și 

sistematic, se vor lua în considerare toți factorii, metodele şi principiile care influienţează acest 

proces, format pe baza sistemului existent de gestionare bancară. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

Cercetarea dedicată problematicii optimizării portofoliului creditar al băncilor comerciale 

din Republica Moldova a permis formularea următoarelor concluzii: 

În studiile specialiștilor din domeniul creditului bancar, calitatea portofoliului de credite 

al unei bănci comerciale este analizată, de regulă, din punctul de vedere al capacității sale de a 

asigura nivelul maxim al veniturilor din dobânzi cu un nivel suficient de lichiditate și un nivel 

acceptabil de risc. Cu toate acestea, una dintre caracteristicile esențiale ale conceptului de calitate 

este satisfacerea anumitor nevoi. Astfel, noi am constatat că băncile comerciale se concentrează 

pe evaluarea calității portofoliului creditar în ceea ce privește riscul acestuia. Între timp, un 

aspect important este aplicarea unei abordări integrate, care presupune luarea în considerare a 

tuturor indicatorilor de calitate în scopul optimizării portofoliului creditar [17, p. 164]. 

 Calitatea portofoliului de credite a unei bănci comerciale permite formarea unei imagini 

clare despre nivelul la care se desfăşoară activitatea de creditare în cadrul ei. Calitatea  înaltă a 

portofoliului de credite, structura optimă şi diversificarea lui  sunt condiţii necesare pentru 

desfăşurarea activităţii de creditare în cadrul băncilor comerciale pe principiul profitabilităţii şi a 

unui de risc acceptabil.  

Ea reprezintă un indicator de importanţă majoră care redă  performanţa reală a băncii în 

domeniul creditării. Fapt ce a condiţionat consolidarea în cadrul practicii bancare a unui set de 

indicatori care redau calitatea portofoliului de credite sub diferite aspecte, cum sunt: gradul de 

diversificare a portofoliului, nivelul gestiunii lui, nivelul profitabilităţii şi a riscului de credit 

asumat de bancă în procesul de creditare a persoanelor fizice şi juridice [18, p. 721-725].  

Băncile trebuie să urmărească permanent procesul de gestiune a portofoliului creditor şi 

să întreprindă măsuri pentru ridicarea nivelului de calitate. Respectarea cu stricteţe a acestor 

condiţii oferă băncilor comerciale posibilitatea să-şi îmbunătăţească calitatea portofoliului de 

credite şi să întreprindă măsuri pentru ridicarea nivelului de calitate a lui. În aspect 

macroeconomic considerăm, că sistemul bancar în Republica Moldova face faţă cerinţelor 

actuale. Însă e clar că e nevoie de o continuă perfecţionare pentru a putea adapta sistemul bancar 

la cerinţele mondiale faţă de serviciile prestate de către băncile comerciale [19, p. 157]. 

Astfel portofoliul de credite al băncii comerciale în vederea aprecierii calităţii sale se 

analizează după structură, ceea ce permite băncii să identifice care este gradul de diversificare a 

portofoliului său, care sunt cele mai rentabile şi mai puţin rentabile ramuri/direcţii de plasare a 

resurselor bancare, după profitabilitate, care redă nivelul profitului obţinut de bancă la fiecare leu 

plasat sub formă de credite, şi în funcţie de riscul pe care-l comportă. Criteriul,  menţionat în 

final, prezintă deosebită importanţă atât pentru conducerea băncii cât şi pentru autoritatea 
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bancară, din considerentul că afectează direct stabilitatea şi performanţele bancare, respectiv şi  

stabilitatea sistemului bancar în ansamblu.  

Lipsa unei gestiuni eficiente a calităţii portofoliului de credite fără îndoială va afecta 

negativ performanţele şi stabilitatea, viabilitatea băncii comerciale, dat fiind faptul că portofoliul 

de credite formează circa 60% din portofoliul bancar de active generatoare de profit bancar şi în 

acelaşi timp este şi una din sursele principale de pierderi şi instabilitate bancară. În vederea 

îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite managementul bancar are acces la un şir de măsuri 

aplicarea cărora depinde de situaţia particulară a fiecărei bănci.  

În general, un portofoliu de credite este apreciat ca fiind de o calitate bună dacă în 

procesul formării sale s-a ţinut cont de principiul diversificării pe ramuri, pe termene, debitori şi 

garanţii acceptate, prezintă un nivel al profitabilităţii suficient pentru condiţiile existente pe piaţa 

bancară şi un nivel de risc acceptabil [12, p. 177-180].  

Soluţionarea, pe tot parcursul tezei a problemei ştiinţifice importante care constă în 

estimarea stării actuale a portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova şi 

elaborarea direcțiilor de perfecționare și a tendințelor de optimizare a acestuia, a permis autorului 

formularea următoarelor recomandări, care pot susţine implementarea rezultatelor obţinute, dar 

şi determina direcţiile viitoarelor cercetări: 

Recomandări generale: 

Se impune necesitatea unor măsuri pentru diversificarea portofoliului pe ramuri creditate, 

pe debitori şi termine acordate, cum ar fi: studierea pieţei creditului şi identificarea  segmentelor 

riscante în vederea evitării creditării lor sau creditării limitate, eficientizarea  creditelor,  

acordarea creditelor cu diferite termene, etc. 

În vederea reducerii nivelului de risc de credit este oportun ca băncile comerciale să 

asigure diversificarea portofoliului credite după diferite criterii, de ex. după scadenţă, efectueze o 

analiză preliminară de solvabilitate a debitorului corectă şi aprofundată, constituie  provizioane 

pentru acoperirea riscului de credit în volumul necesar, revizuiască şi menţină structura optimă a 

portofoliului de credite precum şi să urmărească dacă sunt utilizate sau nu  creditele după  

destinaţie. 

În vederea optimizării activităţii de creditare şi reducerii cheltuielilor pentru creditele 

neperformante, este indicat ca să stabilească un sistem de măsuri îndreptate să asigure 

rambursarea creditelor şi plata dobânzii aferente creditelor de către debitorii ce se confruntă cu 

dificultăţi financiare. 

În vederea creșterii calităţii portofoliului de credite este necesară îmbunătăţirea 

indicatorilor săi de profitabilitate și este oportun ca băncile comerciale să atragă resurse cât mai 

ieftine şi să le plaseze în condiţii de maximă eficienţă. 
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Este evident faptul că bănсilе autohtone nесеsită imрlеmеntarеa рolitiсilor реrformantе 

dе сrеditarе, aсtualizându-lе şi adaрtându-lе la mеdiul есonomiс şi сonсurеnţial еxistеnt, 

imрunându-se suрravеghеrеa atеntă a limitеlor autorizatе la aсordarеa сrеditеlor şi  еxistеnţa 

unui sistеm dе сеntralizarе al risсurilor.  Сlasifiсarеa сrеditеlor trеbuiе rеalizată şi analizată 

реrmanеnt, ре difеritе trерtе iеrarhiсе, dе la nivеlurilе dе filialе sрrе сеlе suреrioarе, iar formеlе 

dе garantarе a сrеditеlor trеbuiе să îndерlinеasсă сondiţiilе dе liсhiditatе înaltă şi bunurilе gajatе 

trеbuiе să aibă рiaţă dе dеsfaсеrе sau рotеnţiali сumрărători еtс. În acest context devine oportună 

utilizarea sistеmеlor реrformantе dе еvaluarе a сrеditеlor, însoţite de bazе dе datе mai сomрlеtе 

şi mai еxaсtе, precum şi revederea riguroasă a calităţii personalului de o рrеgătirе şi сalifiсarе 

înaltă în domеniu. 

Recomandări specifice: 

Băncile trebui să facă o evaluare corectă a capacității debitorului de a rambursa 

împrumutul. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe o metodologie credibilă și standardizată, cum ar 

fi împrumutul la valoarea datoriei și veniturilor, și să includă veniturile și cheltuielile, evaluând 

angajamentele de credit existente și lăsând suficientă flexibilitate pentru a face față costurilor 

neașteptate. 

Pentru a rezolva problema supraîndatorării, atunci când consumatorul devine 

supraîndatorat ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor ar trebui să se pună în aplicare un 

mecanism echitabil pentru soluționarea datoriilor pentru astfel de debitori. Debitorii care devin 

supraîndatorați ar trebui să aibă acces la un mecanism rezonabil pentru a stabili un calendar al 

plăților, o pauză temporară de la rambursări și dobânzi sau o reducere a împrumutului, astfel 

încât acestea să poată aștepta în mod rezonabil pentru a reveni la un nivel de îndatorare 

gestionabil. 

Pe piața locală de credit, un produs de credit este adesea orientat mai mult spre 

satisfacerea dorinței creditorului de a atrage o anumită categorie de clienți, dar nu să se 

potrivească nevoilor și circumstanțelor debitorului.  Astfel, creditorul ar trebui să se asigure că 

materialele de marketing și materialele publicitare folosite nu trebuie să încurajeze 

împrumuturile iresponsabile. Ca soluție ar trebui să fie un cod de marketing specific pentru 

produsele financiare aplicabil cu sancțiuni suficiente pentru a descuraja abuzul, iar instituția care 

supraveghează ar trebui să verifice că marketingul și publicitatea produselor și serviciilor de 

creditare financiară sunt corecte și conforme cu reglementările în vigoare. 

Contractele abuzive ar trebui să fie anulate și nu ar trebui să impună consumatorilor să 

renunțe la drepturile fundamentale ale consumatorilor.  

Autoritățile de reglementare ar trebui să ia măsuri eficiente pentru a proteja consumatorii 

împotriva riscului cursului de schimb al creditelor în valută. Informarea consumatorilor cu 
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privire la riscurile împrumuturilor în valută nu este o măsură suficientă pentru a le proteja. 

Consumatorii ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de rambursare anticipată.  

Rambursarea anticipată a plății, dacă este cazul, trebuie calculată transparent și corect. 

Consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la dreptul lor de rambursare anticipată și la 

valoarea compensației preconizate deja în faza precontractuală. 

Raportul privind istoricul creditelor joacă un rol-cheie în procesul de creditare și ar trebui 

să fie transparent, disponibil și folosit pentru a evalua capacitatea debitorului de a rambursa. 

Informațiile privind creditul ar trebui furnizate într-un mod care să ajute consumatorul să 

facă o alegere în cunoștință de cauză. Toți creditorii ar trebui să furnizeze informații clare, 

suficiente, fiabile, comparabile și în timp util pentru ca consumatorul să poată compara produsele 

diferite și să ia o decizie în cunoștință de cauză. 

Obiective și stimulente pentru personal. Practicile de afaceri ale creditorilor ar trebui să 

stimuleze serviciul pentru clienți, și nu vânzările. Remunerarea creditorilor și a intermediarilor ar 

trebui să fie neutră. În schimb, stimulentele ar trebui să fie legate de furnizarea de servicii de 

calitate pentru clienți. Toate stimulentele în natură acordate intermediarilor de credite ar trebui 

interzise. 

Calificarea personalului este una dintre temele importante. Creditorii ar trebui să 

instruiască personalul pentru a identifica și a ajuta consumatorii care întâmpină dificultăți în 

efectuarea rambursărilor și să ofere soluții practice, cu claritate cu privire la eventualele costuri 

suplimentare. Creditorii ar trebui să pună la dispoziție informații despre consilierea privind 

datoriile independente. 

Educația și consilierea consumatorilor. Abilitățile de bază privind bugetarea ar trebui să 

fie predate ca parte a curriculumului național și consolidate prin campanii de educație publică 

care sunt accesibile tuturor consumatorilor. Informațiile furnizate în mod independent despre ce 

să ia în considerare și să se uite la momentul achiziționării creditului ar trebui să fie oferite 

consumatorilor la punctul de vânzare, iar consilierea independentă necesită a fi disponibilă 

pentru consumatorii care doresc un sprijin suplimentar în alegerea unui produs. 
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Anexa 1. 

 

 

Totalul activelor din sistemul bancar al RM 
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Anexa 2. 

 

 

 

Soldul datoriei la credite pe sistemul bancar al RM in perioada iunie 2016 – iulie 2017 
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