CURSUL Nr.11

MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR

Elemente conceptuale: riscul, definirea lui, categorii de riscuri

Pia\a financiar[ este extrem de volatil[ datorit[ influen\ei unui num[r mare de factori obiectivi =i
subiectivi. Din aceast[ cauz[, ]n lupta lor pentru maximizarea profitului, institu\iile de credit se
confrunt[ ]n permanen\[ cu tot felul de riscuri.

}n literatura juridic[, se insist[ asupra necesit[\ii delimit[rii situa\iilor de risc de cele care intr[ ]n
domeniul r[spunderii contractuale; culpa exclude riscul care r[m`ne localizat ]n sfera evenimentelor
aflate ]n afara posibilit[\ilor de influen\are a partenerilor contractuali. Aceast[ accep\iune limiteaz[
deci sfera riscurilor la aceste evenimente, fenomene implacabile =i exterioare tranzac\iei; ea nu
include pierderile cauzate unui partener de conduita culpabil[ a veluilalt, ]n spe\[ ceea ce este
cunoscut sub denumirea de “risc de inadempien\[”, “risc de neplat[” etc.
Ca urmare, ]n acest sens, riscurile reprezint[ consecin\ele patrimoniale ale neexecut[rii sau
execut[rii tardive sau necorespunz[toare a unei obliga\ii dintr-un contract comercial pentru care
creditorul prejudiciat nu poate trage la r[spundere pe debitor.

}n general, riscul (industrial, comercial, bancar) poate fi definit ca fiind o ]nt`mplare a c[rei
producere are o consecin\[ nefavorabil[ asupra subiectului/agentului economic. Riscul reprezint[
posibilitatea de nerealizare a c`=tigului scontat sau de apari\ie a unei pierderi ]n tranzac\iile
economice (de import, export, arbitraj etc.) ca urmare a producerii unor evenimente sau fenomene
cu impact asupra afacerilor societ[\ii comerciale/operatorului.

Cele mai multe defini\ii date riscului =i managementului riscului se bazeaz[ pe func\ia clasic[ a
banilor =i anume aceea de intermeniere ]n domeniul riscurilor financiare prin diviziunea lor. Din
acest punct de vedere, este privit[ de obicei problema pierderilor nea=teptate din activul b[ncilor,
pierderi cauzate de pia\[, de riscurile de credit sau lichiditate.

Riscul poate avea o influen\[ considerabil[ asupra unei institu\ii de credit at`t o influen\[ care se
resimte ]n pierderile directe ]nregistrate, c`t =i o influen\[ a c[ror efecte se resimt asupra clien\ilor,
personalului, partenerilor de afaceri =i chiar asupra autorit[\ii b[ncii.

Este important de =tiut c[ riscul este generat de un num[r mare de opera\iuni =i proceduri. Din
aceast[ cauz[, cel pu\in ]n domeniul financiar, riscul trebuie s[ fie considerat ca un complex de
riscuri, ]n sensul c[ producerea unui risc poate conduce la cauzarea altor riscuri. Ca o consecin\[,
aceste opera\iuni =i procedure pot genera ]n permanen\[ o expunere a riscului.

Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confrunt[ b[ncile ]n realizarea opera\iunilor lor
curente =i nu numai riscurile specifice activit[\ii bancare clasice.

}n general, riscul bancar reprezint[ gradul de pierdere suferit de o banc[ ]n cazul ]n care cealalt[
parte contractual[ (clientul acesteia) falimenteaz[ f[r[ s[ poat[ s[-=i achite obliga\iile fa\[ de banc[.

Av`nd ]n vederea experien\a acumulat[ ]n desf[=urarea activit[\ilor lor, b[ncile sunt de acord c[ cea
mai important[ cauz[ a pierderilor lor a constituit-o concentrarea excesiv[ a riscului asupra unui
client, industrie sau sector economic, \ar[.

Pierderile ]nregistrate de b[nci apar datorit[ ]mprumuturilor excesive acordate unor clien\i sau
datorit[ angaj[rii excesive ]n activit[\i speculative ap[r`nd din expunerea unor cursuri valutare
ridicate sau stabilirea necorespunz[toare a scaden\ei =i a ratei dob`nzii, expuneri generate fie de
decizii tehnice necorespunz[toare ap[rute ]n schimburile de pe pia\[ sau rezultatele unei tehnici a
conducerii bancare necorespunz[toare.

}n aceste condi\ii de accentuare a instabilit[\ii, reac\ia b[ncii fa\[ de fenomenele conjuncturale
trebuie s[ se manifeste, pe de o parte prin cre=terea preocup[rilor pentru studierea acestora =i
previzionarea evolu\iei variabilelor pie\ei =i, pe de alt[ parte, prin a=a numitul management al
riscului.

Este obligatoriu ca stategia unei b[nci care se respect[ s[ includ[ programe =i proceduri privind
managementul riscurilor bancare ]n vederea

minimiz[rii probabilit[\ii ca riscurile s[ afecteze

expunerea poten\ial[ a b[ncii. Cele trei obiective ale managementului bancar sunt: maximizarea
profitabilit[\ii, minimizarea expunerii la risc =i respectarea reglement[rilor bancare. Nici unul
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dintre ele nu are o influen\[ major[, dar, sarcina managementul bancar const[ ]n stabilirea
obiectivului central pentru fiecare perioad[.

B[ncile sunt supuse, de asemenea, tuturor riscurilor cu care se confrunt[ clien\ii lor, riscuri cum ar fi
cele legate de compromiterea culturilor agricole, pagube produse de factorii de mediu sau pierderi
rezultate ]n urma lans[rii unui nou produs cu costuri de produc\ie foarte ridicate.

Cel mai important =i persistent risc cu care se confrunt[ b[ncile este riscul de credit – riscul conform
c[ruia clien\ii b[ncilor nu pot s[-=i onoreze obliga\iile fa\[ de banc[. Riscul de credit poate ap[rea din
opera\iunile de creditare ale persoanelor fizice, societ[\ilor comerciale, b[ncilor =i guvernelor, din
derularea unor tranzac\ii pe pia\[ care care nu sunt onorate la scaden\[ etc.
Cele mai importante tipuri de riscuri1 implicate ]n activitatea bancar[ sunt: riscul financiar, riscul de
livrare =i riscul de mediu.

Gestiunea modernă a riscurilor bancare presupune următoarele elemente:
identificarea riscurilor → are în vedere inventarierea poziţiilor riscante care pot afecta
rezultatul băncii;
cuantificarea riscurilor → presupune exprimarea în cifre a posibilelor efecte ale producerii unei
situaţii de risc asupra profitului bancar;
elaborarea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor→ prin aplicarea unor instrumente
specifice;
evaluarea performanţelor → presupune măsurarea performanţelor obţinute în urma acoperirii la
expunerile la risc. Necesitatea evaluării performanţelor acoperirii la riscuri închide procesul de
gestiune. Măsurarea performanţelor acoperirii arată calitatea gestiunii riscurilor, punctele tari şi
pe cele slabe ale acesteia;
controlul riscurilor → este necesar pentru a verifica dacă reglementările bancare sunt respectate
şi dacă instrumentele de gestiune sunt corect aplicate.

Riscul financiar rezult[ din orice tranzac\ie bancar[, care este supus[ unui poten\ial risc. Cele mai
importante riscuri financiare sunt urm[toarele:
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Riscul de credit;



Riscul ratei dob`nzii;



Riscul de lichiditate;



Riscul valutar;



Riscul de capital.

Riscul de credit poate fi definit ca riscul care apare atunci c`nd un client bancar, parte la contract,
nu ]=i va ]ndeplini obliga\iile ]n conformitate cu termenele =i condi\iile contractului, ]n felul acesta
de\in[torul activelor suferind pierderi. Aceast[ pierdere poate fi rezultatul unui faliment, o
schimbare temporar[ ]n condi\iile de pe pia\[ sau al\i factori care pot afecta capacitatea de palt[ a
]mprumutatului.

Cel mai cunoscut exemplu de risc de credit ]l reprezint[ riscul c[ un client al b[ncii nu va putea
rambursa un ]mprumut. Totu=i este important de apreciat c[ expunerea creditului se ]ntinde asupra
unei mari variet[\i de activit[\i bancare, inclu\`nd angajamentele =i garan\iile, acceptarea, opera\iuni
de finan\are a comer\ului interna\ional, plasamente =i instrumente specifice activit[\ii de pie\ele de
capital cum ar fi valute, swaps-uri, obliga\iuni, profituri etc.

Riscul de credit poate, de asemenea, s[ apar[ din tranzac\iile ]nregistrate ]n afara bilan\ului contabil.
O banc[ poate s[ garanteze performan\ele unui client ]n baza unui contract contra unui comision –
conduc`nd la apari\ia riscului c[ banca poate s[-=i execute garan\ia la o data mai t`rzie datorit[
faptului c[ clientul s[u nu a putut s[-=i onoreze obliga\iile contractuale. Acest lucru conduce la
apari\ia unei reclama\ii ]mpotriva p[r\ii garantate pentru suma de bani pl[tit[ ]n baza garan\iei.

Riscul de credit poate ]mbr[ca forma riscului de livrare sau a riscului de decontare. }n cazul ]n care
o banc[ cump[r[ titluri de valoare de la o parte ter\[ sau atunci c`nd aceasta transfer[ titluri de
valoare ]n baza unui contract de cump[rare apare riscul c[ cealalt[ parte contractant[ nu poate s[
livreze titlurilr de valoare la data stabilit[, lucru care expune banca la posibilitatea de a nu mai fi ]n
m[sur[ s[ replaseze titluri de valoare la acela=i pre\.

Ca o concluzie, se poate afirma c[ riscul creditului const[\ în:
- riscul insolvabilit[\ii debitorului, care poate aduce dup[ sine o pierdere a sumei
împrumutate;
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- riscul imobiliz[rii în cazul în care debitorul nu respect[ angajamentul achit[rii la
scaden\[.
Bancherii trebuie s[ evalueze riscul înaintea acord[rii facilit[\ilor de credit. Ace=tia trebuie s[ fie
preocupa\i în general, de riscul neramburs[rii =i ]n special de posibilitatea ca clien\ii s[ nu poat[ s[=i respecte obliga\iile asumate fa\[ de banc[.
B\ncile trebuie s[ fie, de asemenea, preocupate de garantarea =i asocierea cu clientul de afaceri ca =i
de asigurarea îndrum[rii =i aviz[rii care sprijin[ un viitor sigur pentru afacere.
În cadrul b[ncilor sunt numite comitete de credit care în final î=i dau sau nu aprobarea cu privire la
fiecare client de afacere.
Înainte de a preda lucrarea sa comitetului de credit, analistul de credite trebuie s[ evalueze costurile
=i beneficiile poten\iale pentru toate cazurile analizate. El trebuie s[ aib[ în vedere:
-

recunoa=terea =i identificarea riscurilor legate de fiecare propunere;

-

s[ fac[ o analiz[ a riscurilor în vederea reducerii lor;

-

s[ aprobe sau s[ refuze propunerile clien\ilor în cadrul unei structuri organizatorice de
creditare.

Reducerea riscului presupune:
-

realizarea unei baze informa\ionale eficiente;

-

cunoa=terea tuturor factorilor de decizie controlabili =i necontrolabili, toate limit[rile =i
rezultatele posibile pentru orice linie de credit sau serviciu care ar putea fi acordat;

-

întocmirea cu grij[ a documenta\iei de creditare pentru a asigura termenii =i condi\iile
care sprijin[ pozi\ia b[ncilor;

-

asigurarea unor garan\ii corespunz[toare;

-

asigurarea controlului calitativ =i cantitativ al credituluii asigurând între altele \inerea
eviden\ei =i raportul dintre gradul de îndatorare =i credit.

Utilizarea eficient[ a analizei de risc dezvoltat[ anterior este esen\ial[ dac[ se au în vedere =i:
-

riscurile macroeconomice;

-

riscurile microeconomice precum =i riscurile ramurii industriale;

-

portofoliul de risc pentru bancher;

-

riscurile specifice agentului economic incluzând:
(a) riscul afacerii;
(b) riscul financiar.

Situa\iile financiare ale agentului economic sunt publicate. Publicarea informa\iilor asigur[ pentru
banc[ baza pentru analizarea intensiv[ a posibilit[\ilor de risc enumerate în lista pe care am amintito.
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Riscul ratei dob`nzii

Un obiectiv fundamental al b[ncii este acela de a ]mprumuta fonduri la o rat[ a dob`nzii =i de a le da
cu ]mprumut cu o rat[ a dob`nzii mai mare.

Riscul ratei dob`nzii se refer[ la riscurile financiare cauzate de fluctua\iile ratei dob`nzii, ceea ce
afecteaz[ at`t profitul ob\inut de c[tre client, c`t =i starea de ]ndatorare fa\[ de banc[. O cre=tere
major[ a ratei dob`nzii poate crea o presiune financiar[ asupra activit[\ii clientului care nu va fi ]n
stare s[-=i pl[teasc[ sumele datorate.

Cei mai importan\i factori care conduc la cre=terea riscului ratei dob`nzii sunt: volatilitatea ratelor
dob`nzii =i neconcordanţa dintre datele dobănzii stabilite pentru active şi pasive bancare.

Riscul de lichiditate

Lichiditatea reprezint[:
-

capacitatea de a face fa\[ în orice moment unor angajamente financiare;

-

capacitatea unor active disponibile de a fi transformate f[r[ complica\ii în bani.

Lichiditatea unui agent economic, b[nci, etc. înseamn[ posibilitatea acesteia de a „mobiliza” rapid
activele de care dispune, adic[ de a le transforma în bani.
Se cunosc mai multe forme de lichiditate:
-

Lichiditate primar[ (absoulut[, perfect[), aceea pe care o reprezint[ banii îns[=i. Deci
contul „Casa” dintr-un bilan\ constitue o lichiditate primar[.

-

Lichiditatea secundar[ – este constituit[ din acele active care pot fi transformate
oricând =i f[r[ dificult[\i în bani, cum ar fi depunerile în cont la vedere sau pe termen
scurt.

-

Lichiditatea ter\iar[ – care caracterizeaz[ acele active care, pentru a fi transformate în
bani, necesit[ un timp mai îndelungat, eventual riscuri sau cheltuieli, cum ar fi:
- depunerile la termen;
- angajamentele din andosare;
- titlurile de rent\;
- obliga\iunile pe termen lung;

Lichiditatea este cu atât mai bun[ cu cât ponderea lichidit[\ii primare este mai mare.
-

Lichiditate medie
A
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L=------T
în care:
-

L= lichiditate medie;

-

A= activele bancare;

-

T= totalul activelor b[ne=ti;

Lichiditatea medie poate accepta valori între 0 si 1. În cazul limit[ 0 (zero), totalul activelor ar
consta numai din capital b[nesc, în timp ce în cazul limit[ 1, totalitatea activelor ar consta numai din
bani lichizi.
Banca testeaz[ lichiditatea unui agent economic atunci când îi acord[ credite. Rezultatul test[rii este
o indica\ie cu privire la capacitatea agentului economic de a face fa\[ angajamentelor curente:

disponibilit\\i lichide + sume încasat + titluri credite negociabile pe pia\[
angajamente curente

Se consider[ de cele mai multe ori ca un raport de 1/1 este satisf[c[tor.
Riscul b[ncii apare datorit[ neconcordan\ei dintre activele =i pasivele sale. În general, partea de
active este mai mare (creditele) decât partea de pasive. Fenomenul este reprezentativ mai ales
pentru activele =i pasivele pe termen scurt.
Se urm[re=te reducerea riscului lichidit[\ii în special prin sc[derea volumului creditelor acordate pe
termen lung =i prin cre=terea depozitelor pe termen lung.
Pentru moment, la noi în \ar[ riscul lichidit[\ii b[ncilor este atenuat datorit[ creditului contractat de
pe piaţa interbancară.

Riscul de lichiditate apare atunci c`nd banca nu poate s[-=i achite obliga\iile de plat[ scadente.
Riscul apare datorit[ neconcordan\ei dintre elementele de activ =i cele de pasiv din fluxul de
numerar. Uneori, datorit[ m[rimii resurselor sale, banca este chemat[ s[ primeasc[ ]mprumuturi
“scurt” =i s[ acorde ]mprumuturi “lung”. Acest lucru cre=te riscul ca deponen\ii s[-=i retrag[
fondurile de la banc[, iar banca s[ nu poat[ efectua ramburs[ri dec`t dac[ cre=te suplimentar
costurile pentru depozite sau dac[ ]=i vinde for\at activele sau le vinde poate ]n pierdere. De aceea
este bine de men\ionat un aspect important =i anume acela c[ deponen\ii pot s[-=i retrag[ banii
atunci c`nd doresc, pentru depozitele la vedere =i la termenul stabilit, pentru depozitele la termen.
Dac[ o banc[ nu poate s[-=i ]ndeplineasc[ aceste obliga\ii ]ncrederea clientului ]n banc[ se
diminueaz[ sau se diminueaz[ ]ncrederea ]n ]ntregul sistem bancar. }n acest caz, clientul nu mai
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dore=te

s[-=i p[streze banii la banc[ =i pot astfel s[ apar[ retrageri masive de fonduri, ceea ce

afecteaz[ negativ ]ntraga economie na\ional[.

Cei mai important\i factori care determin[ cre=terea riscului ratei de dob`nd[ sunt: pierderea
]ncrederii ]n banc[, ]n pia\[ datorit[ difficult[\ilor de ob\inere a veniturilor, dependen\a de pia\[;
pie\elor financiare nestabile etc.

De aceea, este necesar[ realizarea unei previzion[ri c`t mai exacte a schimb[rilor care pot ap[rea ]n
nivelul =i structura ratei dob`nzii, acestea din urm[ fiind correlate cu evolu\ia indicatorilor
macroeconomici. Pentru perioada curent[ =i pentru viitorul apropiat, clien\ii b[ncilor sunt de acord
c[, ]n principal, riscul ratei dob`nzii este asociat cu activit[\ile exprimate ]n moneda na\ional[. Acest
lucru se datoreaz[ faptului c[ rata dob`nzii perceput[ la creditee acordate, precum =i cea bonificat[ la
depozitele constituite se modific[ ]n mod continuu datorit[ fluctua\iilor de pe pia\[; excep\ie fac
certificatele de depozit care au o dob`nd[ fix[. Trebuie, de asemenea, s[ lu[m ]n considerare tot
timpul analiza structurii depozitelor =i investi\iilor, precum =i evolu\ia acestora.

}n general, se dore=te minimizarea riscului ratei dob`nzii ]n conformitate cu rela\ia care exist[ ]ntre
dob`nda calculat[ pentru elementele de activ =i cea calculat[ pentru elementele de pasiv. Valoarea
raportului dintre cele dou[ dob`nzi trebuie s[ fie c`t mai aproape de 1 dac[ este posibil.

Cei mai important\i factori care conduc la diminuarea riscului ratei dob`nzii sunt: men\inerea
activelor lichide la un nivel ]nalt (de exemplu: numerarul, efecte de comer\ profitabile care pot fi
u=or transformate ]n bani); facilit[\i de credit de la alte institu\ii; un ]mprumut[tor de ultim[ instan\[
pentru a-i asigura pe deponen\i (de exemplu ]n Rom`nia: Fondul de asugurare a depozitelor ]n
sistem bancar); men\inerea unei structuri potrivite a scaden\elor ]ntre elementele de activ =i de
pasiv.

}n Rom`nia, managementul lichidit[\ii presupune echilibrarea fluxurilor de fonduri de-a lungul unor
benzi de timp, astfel încât, în condi\ii normale, banca s[ aib[ o pozi\ie confortabil[ în onorarea
obliga\iilor scadente. Interesul imediat se focalizeaz[ asupra situa\iilor pe termen scurt, întrucât, pe
m[sur[ ce activele =i obliga\iile b[ncii se maturizeaz[, ele sunt înlocuite, iar modelul fluxurilor
angajate la distan\e mai mari în timp se reconstitue de câteva ori înainte de apropierea momentului
de realizare efectiv[.
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Un principiu cardinal al managementului riscului de lichiditate const[ în diversificarea sistemului de
depozite din punct de vedere al num[rului clien\i persoane juridice/persoane fizice, al distribu\iei
geografice, al tipurilor de conturi =i intrumente, al spectrului de scaden\e. Diversificarea asigur[ o
mai bun[ stabilitate comportamental[ =i evit[ concentrarea ie=irilor de fonduri într-o anumit[ zi sau
perioad[.

Completarea resurselor de finan\are prin atragerea de fonduri de pe pia\[ monetar[ reprezint[ o
activitate normal[ a b[ncilor. Este obligatoriu îns[ ca fiecare s[ î=i evalueze cât mai realist
capacitatea de a se împrumuta, stabilindu-=i limite de expunere (în func\ie de deficitul de cash flow)
pe intervale cumulative de timp, de pân[ la o lun[. B[ncile trebuie s[ între\in[ o gam[ larg[ de
contrapartide în scopul diversific[rii dependen\elor.

Interac\iunea riscului de lichiditate =i solvabilitate conduce, de regul[, la producerea riscului
sistemic, care define=te, de fapt, „co=marul colectiv” al pie\elor financiare. Responsabilitatea
pentru managementul riscului sistmic dep[=e=te competen\ele b[ncilor comerciale individuale, dar
acestea au datoria de a-=i minimiza propria vulnerabilitate, recurgând la tehnicile moderne =i sigure
de administrare a riscurilor de creditare =i portofoliu. Fiecare banc[ trebuie s[ evite supraexpunerile
la un anumit sector, inclusiv cel bancar, nemotivat, favorizat de reglement[rile privind ponderea
activelor cu riscul.

Riscul valutar este legat de riscul dob`nzii =i de riscul de lichiditate. Acest tip de risc apare datorit[
neconcordan\ei dintre: valut[, active =i pasive. Astfel, valuta poate fluctua ]ntr-o direc\ie
nea=teptat[ sau mai ridicat[ dec`t se anticipase. Acest tip de risc este determinat de c[tre opera\iunea
de schimb valutar care afecteaz[ situa\ia clien\ilor care ob\in un credit ]n valut[ =I care nu realizeaz[
exporturi sau acele ]ncas[ri ob\inute din exporturi nu acoper[ datoria contractat[. Tranzac\iile
afectate includ at`t elemente din cadrul bilan\ului (de exemplu: ]mprumuturi, depozite), c`t =i
elemente din afara bilan\ului (de exemplu contracta valutare forward).

Principalii factori care duc la cre=terea riscului valutar sunt: volatilitatea cursurilor de schimb
valutar, pozi\ia valutar[ deschis[ etc.

Principalii factori care duc la reducerea riscului valutar sunt: limitarea pozi\iei valutare;
monitorizarea expunerii valutare; utilizarea tehnicilor de hedging (acoperire a riscurilor valutare).
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Modalit[\ile de evitare a riscului valutar au fost dezvoltate pe pia\a derivatelor, prin utilizarea unor
instrumente de hedging (de neutralizare, compensare a riscului).
Instrumentele derivate sunt din ce în ce mai mult utilizate pe pia\a valutar[ de c[tre b[nci.

Pentru acoperirea riscului valutar, sunt utilizate:
-

contractele forward (contracte clasice la orice dat[ în viitor, orice valut[, la un anumit
termen);

-

opera\iuni swap – asigur[ infuzie de lichiditate în moneda necesar[, acoper[ pozi\ia
valutar[.

}n Rom`nia, supravegherea riscului valutar se realizeaz[ de c[tre:
a) B[nci;
b) Banca Na\ional[ a Rom`niei pe baza indicatorilor de pozi\ie valutar[ raporta\i de c[tre b[nci.

În vederea limit[rii riscului valutar, b[ncile au urm[toarele obliga\ii:

a) s[ dispun[ de un sistem de eviden\[ care s[ permit[ în permanen\[ atât înregistrarea imediat[ a
opera\iunilor în devize =i calcularea rezultatelor acestora, cât =i determinarea pozi\iilor valutare
individuale ajustate =i a pozi\iei valutare totale;
b) s[ de\in[ un sistem de supraveghere =i de gestiune a riscului valutar pe baz[ de norme =i
proceduri interne, aprobate de consiliul de administra\ie al b[ncii;
c) s[ dispun[ de un sistem de control permanent pentru verificarea respect[rii procedurilor interne,
necesar în vederea îndeplinirii dispozi\iilor precedente;
d) s[ desemneze un conduc[tor care s[ asigure coordonarea permanent[ a activit[\ii valutare a
b[ncii.
Riscul livr[rii2 include urm[toarele tipuri de riscuri: opera\ional, tehnologic, produsului nou =i
strategic.

Riscul opera\ional reprezint[ capacitatea b[ncii de a furniza servicii financiare ]n mod profitabil.
Este important[ capacitatea de a furniza astfel de servicii, dar este important =i controlul asociat
acestora.
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Riscul tehnologic se refer[ la riscul care poate ap[rea atunci c`nd un sistem de livrare poate s[
devin[ ineficient datorit[ altor sisteme noi de livrare.

Riscul produsului nou reprezint[ pericolul asociat cu introducerea de noi produse =i serviciii
bancare. Introducerea unor produse =i servicii noi creaz[ de cele mai multe ori probleme mari
datorit[ cerin\elor mici pentru noile produse sau a costurilor mai mari dec`t cele anticipate sau
datorit[ proastei administr[ri a procesului de lansare a produsului nou.

Riscul strategic se refer[ la capacitatea unei b[nci de a alege zone geografice =I ale produselor care
pot fi profitabile pentru aceasta ]n contextual unui viitor mediu complex3.

Riscurile de mediu includ urm[toarele riscuri: al defalc[rii, economic, competitivit[\ii, de
reglementare.

Riscul defalc[rii este riscul de furt sau de fraud[ cauzat de c[tre personalul b[ncii.

Riscul economic este asociat cu factorii economici na\ionali =i regionali care pot afecta
performan\ele unei b[nci.

Riscul competitivit[\ii apare datorit[ faptului c[ tot mai multe companii financiare =i nefinanciare
pot oferii cele mai multe produse =i servicii bancare.

Al\i autori britanici ]mpart principalele riscuri ]n dou[ mari categorii de riscuri, =i anume: riscurile
pie\elor de produse =i riscul pie\elor de capital (vezi Figurile nr.1 =i nr.2).

Riscul de produs

Acesta se refer[ la marele risc ca produsele oferite de c[tre o institu\ie financiar[ s[ se uzeze =i s[
devin[ necompetitive. Un astfel de risc poate fi întâlnit la ATM-uri. O banc[ poate s[ investeasc[ =i
s[-=i dezvolte o re\ea de ATM-uri la un moment dat, care este competitiv[. În paralel, furnizorii de
ATM-uri ]=i dezvolt[ propriile produse pe care le ofer[ altor clien\i. Produsele oferite se dovedesc a
fi superioare tehnologiei b[ncii, astfel c[ investi\ia ei poate deveni pierdere.

3
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