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Opiniile exprimate în cadrul acestei lucrări sunt ale autorului, nu reflectă poziția oficială a
Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.

1. De ce o abordare macroprudențială?

De ce o abordare macroprudențială? (1)
 Până în anul 2007 – nu se vorbea despre politică macroprudențială
 Obiectivul băncilor centrale = stabilitatea prețurilor (timp de decenii,

credința fermă conform căreia stabilitatea prețurilor  stabilitatea
macroeconomică (deși reciproca a fost mereu valabilă – inflația
ridicată a dus, invariabil, la instabilitate macroeconomică)
 În timp, s-a observat că stabilitatea prețurilor nu reușește să conducă,
în mod exclusiv, la stabilitate macroeconomică pe termen lung

Conceptul de (macro) stabilitate financiară
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De ce o abordare macroprudențială? (2)
Nu există o definiție unanim acceptată a conceptului de stabilitate
financiară:
• Banca Centrală Europeană – condiția în care sistemul financiar,
reprezentat de intermediari, piețe și infrastructură, este capabil
să reziste la șocuri fără întreruperi semnificative în procesul
intermedierii financiare și în alocarea eficientă a resurselor către
investiții productive
• Fondul Monetar Internațional – absența schimbărilor ample și
persistente în prețurile și fluxurile din piețele financiare care să
afecteze eficiența intermedierii financiare
Riscul sistemic = Riscul de perturbare a sistemului financiar care
poate genera consecințe negative pentru piața internă și economia
reală (UE)
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De ce o abordare macroprudențială? (3)
Interacțiuni intre politica monetară, micro și macroprudențială

Politică
monetară

Politică
macroprudențială

Stabilitatea prețurilor

Stabilitatea financiară

Creșterea economică

Riscul sistemic

Politică
microprudențială

Riscul specific
fiecărei instituții

Sursa: FMI
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De ce o abordare macroprudențială? (4)
Criza financiară globală  dinamica sistemul financiar poate avea un
impact semnificativ asupra economiei reale

Supravegherea microprudențială (a instituțiilor financiare individuale) 
insuficientă – nu ia în considerare relațiile de interdependență și rolul
sistemului financiar în economie

Nr. căutări pe an

Începând cu 2007, crește
semnificativ interesul pentru
politica macroprudențială
(număr de căutări ale
termenului pe internet)
Sursa: Galati, Moessner (2011)
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De ce o abordare macroprudențială? (5)
Macroprudențial
Limitarea dificultăților la
nivel de sistem
Evitarea costurilor
economice ale
instabilității financiare
Dependent de
comportamentul
colectiv (endogen)

Important
În termen de risc la nivel de
sistem

Microprudențial
Obiectiv
imediat

Obiectiv final
Caracterizarea
riscului
Corelații și
expuneri comune

Calibrarea
controalelor
prudențiale

Limitarea dificultăților la
nivel de instituție
Protecția
consumatorului
(investitor/deponent)
Independent de
comportamentul
individual (exogen)

Irelevant
În termeni de risc la nivel de
instituție

Sursa: Raport asupra stabilității financiare 2015, BNR
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De ce o abordare macroprudențială? (6)
Instabilitate financiară
Creditare excesivă nesustenabilă

Asumare de riscuri semnificative

Creșterea excesivă a prețurilor
activelor financiare și/sau
imobiliare

Criza financiară
Incapacitatea de rambursare a
creditelor de către un număr
mare de debitori

Reducerea importantă a finanțării
companiilor și populației

Scăderea semnificativă a
prețurilor activelor financiare
și/sau imobiliare

Efecte negative asupra economiei reale
Scăderea
investițiilor

Scăderea avuției
populației

Creșterea
presiunilor asupra
bugetului statului

Creșterea
șomajului

Scăderea
economică

Sursa: Raport asupra stabilității financiare 2015, BNR
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2. Costul crizelor financiare

Costul crizelor financiare (1)
Impactul măsurilor de salvare a instituțiilor financiare asupra datoriei publice
Impact* asupra
datoriei publice
Belgia
7.4
Cipru
10
Germania
12.8
Grecia
19.7
Irlanda
40.5
Olanda
14.6
Spania
7.3
Marea Britanie
6.7
SUA
4.8
Medie
7
Total in mld. USD
1729
* Măsurat în % in PIB, 2012
Sursa: Monitorul fiscal FMI, 2013

Țara

Recuperare până în
2013
1.5
0
2
4.3
4.4
10
2.9
1.5
4.2
3.7
914

Impact asupra datoriei publice
după recuperare
5.9
10
10.8
15.4
36.1
4.6
4.4
5.2
0.5
3.3
815

Statul român – nu a plătit niciun leu, din bani publici, pentru salvarea
instituțiilor de credit în urma crizei financiare din 2008 (una din puținele țări din
UE, alături de Slovacia, Finlanda, Estonia, Malta și Polonia)
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Costul crizelor financiare (2)
De ce au fost salvate instituțiile financiare?
 Costul social și economic al falimentului ar fi fost incomparabil mai
mare decât costul salvării acestora
 O parte din costuri au fost deja recuperate
 Sistemul financiar  alocarea resurselor reale în economiile dezvoltate
(preponderent prin sectorul bancar în Europa și piața de capital în SUA)
 Eșecul sistemului financiar ↔ prăbușirea economiei mondiale
 Nici URSS, în vremea lui Lenin, nu a reușit (deși a încercat) să “scape”
de instituțiile financiare!
Cadrul de Redresare și Rezoluție Bancară (BRRD)  prevede
mecanismele prin care o instituție aflată în dificultate financiară poate
deveni, din nou, viabilă
 în ultimă instanță, după parcurgerea tuturor etapelor, se pot utiliza bani
publici pentru salvarea instituțiilor financiare
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Efecte și consecințe ale crizei financiare globale (1)
Dinamica inflației în zona euro

• Emisiunea de titluri de stat  nu a
atras (cum ar fi putut fi anticipat)
inflamarea prețurilor
• Inflația nu a crescut  multe state
s-au confruntat cu riscul unei
spirale deflaționiste
• Riscurile macro  creșterea
economisirii preventive și amânarea
consumului  exacerbarea spiralei
deflaționiste
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Sursa: Eurostat

13

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

• Politicile neconvenționale ale BCE
(Quantitative Easing)  au redus
semnificativ riscul deflației

2008
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Efecte și consecințe ale crizei financiare globale (2)
Criza financiară  o serie de vulnerabilități la nivelul sistemului financiar
din România, pe care le resimțim și în prezent
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Sursa: INSSE
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2005

 Supraîndatorarea populației
• Pe fondul unei lungi perioade
de creștere economică accelerată,
creștere a veniturilor și de euforie
a consumatorilor
• Evoluția, de până în 2008 a avut și
caracter de auto-alimentare:
Venituri ↑  Consum ↑ 
Producția ↑  Venituri (incl. stat) ↑

Număr înmatriculări noi de autoturisme

3. Cadrul politicii macroprudențiale în
UE și în România

Măsuri implementate de BNR înaintea crizei financiare
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Nivelul RMO  un instrument de
politică monetară și de macro
stabilitate, utilizat pentru temperarea
intrărilor de capital, dar și pentru
temperarea creșterii creditării

45

2008

Ratele RMO în România  semnificativ
mai mari decât în alte țări  caraterul
prudent al politicii monetare

Ratele rezervelor minime obligatorii
în țări din regiunea CEE

2007

Intrările masive de capital  măsuri
de politică monetară implementate de
BNR, în perioada premergătoare crizei
financiare globale

România (lei)

România (euro)

Ungaria

Polonia

Sursa: BNR, MNB,NBP
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Experiența BNR în domeniul politicii macroprudențiale (1)
Responsabilitățile tradiționale ale BNR  politica monetară și
supravegherea microprudențială
• 1999 – înființarea Direcției politici financiare
• 2004 – responsabilitatea de a menține stabilitatea financiară
(înființarea Direcției stabilitate financiară)
• 2005 – publicarea primului Raport asupra stabilității financiare
• 2007 – înființarea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară

(CNSF), ca acord de cooperare interinstituțională între BNR,
ASF și Ministerul Finanțelor
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Experiența BNR în domeniul politicii macroprudențiale (2)
Implementarea unor măsuri privind
gradul de îndatorare (DSTI) și raportul
dintre împrumut și garanții (LTV)

Credite noi acordate populației
40

2003 – 2006: procesul de liberalizare a
contului de capital, suprapus cu intrări
semnificative de capital  măsuri DSTI
și LTV, introduse în 2003, complementar
față de măsurile de politică monetară
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2006: extinse și la nivelul sectorlui IFN
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 Comportament prociclic al băncilor

5

Credit nou lei

Credit nou valută

Sursa: BNR, Biroul de Credit
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2007: accesul în UE  BNR a eliminat
măsurile, considerate în epocă cu
caracter administrativ, în favoarea
autoreglementării pieței

Experiența BNR în domeniul politicii macroprudențiale (3)
Implementarea unor măsuri privind gradul de îndatorare (DSTI) și raportul
dintre împrumut și garanții (LTV)
După criza financiară  modificări semnificative în abordarea la nivel internațional
2008 – abordare nouă pe baza evaluării capacității debitorilor de a plăti ratele în
condiții de stres (complementată cu abordarea bazată pe modelele proprii ale
băncilor)
2009 – creditele acordate în cadrul programului Prima Casă au fost exceptate de la
prevederile privind DSTI
2011 – reintroducerea limitelor LTV și DSTI în formule diferențiate, care iau în
considerare tipul debitorului, venitul, riscul de rată a dobânzii și riscul valutar
Studii empirice – demonstrează că acest tip de măsuri (care se adresează cererii
de credite) sunt mai eficiente în temperarea creșterii excesive a creditării decât
cerințele de capital suplimentare
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Experiența BNR în domeniul politicii macroprudențiale (4)
Măsurile de politici  complementate de pozițiile conducerii BNR privind
îndatorarea în valută sau monede exotice (discursuri, conferințe de presă,
rapoarte BNR)
Percepția publicului – recuperarea unui
deceniu de privațiuni și de incapacitatea
de a satisface nevoi elementare de
consum  Exuberanța debitorilor, mai
puternică decât chemarea la prudență

Încrederea în economie
puncte
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Consumatori
Construcții

Servicii
Comerț
Indice ESI

Sursa: Eurostat
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Nu a interzis creditarea în valută (inclusiv
monede exotice – CHF), având în vedere
cerințele UE privind libera circulație a
capitalurilor (încălcarea Tratatului de
funcționare al UE, la câteva luni după
dobândirea calității de membru)
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2007

Ce NU a facut BNR?

Stabilirea cadrului de implementare a politicii macroprudențiale (1)
Ca răspuns la recenta criză financiară  instituții de supraveghere
macroprudențială la nivel internațional

 Financial Stability Board (FSB) în SUA
 European Systemic Risk Board (ESRB sau CERS) în UE

Definirea obiectivelor acestor autorități ↔ identificarea principalelor
vulnerabilități la nivelul întregului sistem financiar
Obiective multiple  complexitatea surselor de riscuri (sistemice)
din cadrul sistemului financiar și contextului macroeconomic
Abordare sistemică  viziune de ansamblu asupra sistemului
financiar, accent pe interacțiunile cu sectorul real (companii,
populație) dar și cu celelalte politici (monetară, fiscală)
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Stabilirea cadrului de implementare a politicii macroprudențiale (2)
Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS, 2011)
 Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar din cadrul UE
 Prevenirea sau diminuarea riscurilor sistemice și funcţionarea eficientă
a pieţei interne → contribuţie sustenabilă a sistemului financiar la
creşterea economică

 Emiterea unor recomandări pentru statele membre pentru eliminarea
unor vulnerabilități identificate la nivel european (mecanism de tip
Comply or Explain)
 2013 - Recomandarea privind obiectivele intermediare şi instrumentele
politicii macroprudenţiale, care contribuie la operaţionalizarea cadrului de
supraveghere macroprudenţială
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Stabilirea cadrului de implementare a politicii macroprudențiale (3)

În linii mari, principalele obiective identificate la nivel internațional se referă la:
Creșterea
excesivă a
creditării

Lipsa de
lichiditate

Instituțiile “too big
to fail” (importanță
sistemică)

Concentrarea

Reziliența
instituțiilor

Printre instrumentele utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor se regăsesc:

Amortizor
anticiclic de
capital

Indicatori de
lichiditate

Amortizor de
capital pentru
instituții sistemice

Limite privind
expunerile

Amortizor de
capital pentru
risc sistemic
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Obiectivele și instrumentele politicii macroprudențiale
Obiectiv

Creșterea excesivă a
creditării și îndatorării

Instrument

Efecte

Amortizor anticiclic de capital

Cerințe de capital suplimentare
impuse în perioade de creștere
semnificativă a creditării

Limite privind gradul de îndatorare (DSTI)
Limite privind raportul dintre credit și garanții (LTV)

Lipsa de lichiditate

Indicatori de acoperire a necesarului de lichiditate
(LCR) și de finanțare stabilă netă (NSFR)

Concentrarea

Limite privind expunerile

Diminuarea îndatorării excesive a
debitorilor, creditare sustenabilă
Diminuarea îndatorării excesive a
debitorilor, creditare sustenabilă
Asigurarea unei lichidități adecvate a
instituției pe termen scurt și lung
Asigurarea diversificării portofoliilor
instituțiilor financiare

Instituțiile de importanță Amortizor de capital pentru instituții de importanță
sistemică
sistemică

Cerințe de capital adiționale care
acoperă riscurile privind dimensiunea
instituției și limitarea probabilității de
apariție și a impactului crizelor
financiare

Consolidarea rezilienței
infrastructurilor
financiare

Acoperirea oricăror alte
vulnerabilități cu potențial sistemic,
cu potențial impact negativ asupra
economiei reale

Amortizorul de capital pentru risc sistemic
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Rolul BNR în implementarea politicii macroprudențiale
BNR – implementează amortizoarele de capital la nivelul rectorului
bancar (la recomandarea CNSF)
• Amortizorul anticiclic de capital – 0% din expunerea totală la risc
(10 martie 2017)

• Amortizorul de conservare a capitalului – 1,25% din expunerea
totală la risc (1 ianuarie 2017)
• Amortizorul pentru instituții de importanță sistemică – 1% din
expunerea totală la risc pentru 11 instituții identificate (1 martie 2017)
• Amortizorul pentru risc sistemic – dezactivat începând cu 1 martie
2017, ca urmare a diminuării riscului de contagiune externă

25

Înființarea Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM)
Recomandarea CERS privind mandatele macroprudenţiale ale autorităţilor
naţionale (CERS/2011/3) → structură de cooperare inter-instituțională (între
BNR, ASF și Ministerul Finanțelor Publice), fără personalitate juridică, cu rolul de
a asigura coordonarea supravegherii macroprudențiale la nivel național

Obiectiv: contribuie la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin
consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista la șocuri și prin
diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând o contribuție sustenabilă a
sistemului financiar la creșterea economică.
Structură: 9 membri – 3 membri BNR (Guvernator, Prim-viceguvernator și un
Viceguvernator), 3 membri ASF (Președinte, Prim-vicepreședinte și un
Vicepreședinte) și 3 membri din Ministerul Finanțelor Publice (desemnați de
Prim-ministru)
Măsuri: emite avertismente și recomandări (soft law) către autoritățile sectoriale
competente (BNR, ASF, MFP), potrivit unui mecanism de tip „acționează sau
explică”
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4. Inițiative legislative cu impact asupra
sistemului financiar

Inițiativele legislative recente cu impact asupra sectorului financiar (1)
Legea dării în plată și legea conversiei creditelor - De ce au fost o greșeală?
Scopul inițiativelor  NU erau circumscrise apărării celor care nu puteau să
plătească (puteau fi acoperiți și cei care nu voiau să plătească)
Modul de aplicare  poate induce hazard moral și poate promova indisciplina
la plată
Aplicarea legilor în forma inițială  răsturnare a sistemului de valori al
economiei de piață

Precedent periculos  intervenția legiuitorului în modificarea clauzelor
contractuale, prin efectul legii
Incertitudinea legislativă  ingerință a legiuitorului în contractele private,
stabilind un “câștigător” și un “pierzător”, fără o justificare economică, socială
sau morală

Impact negativ semnificativ asupra investițiilor în economie
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Inițiativele legislative recente cu impact asupra sectorului financiar (2)
Legea dării în plată și legea conversiei creditelor – Rezolvarea problemei
 Cele două legi ar fi șubrezit semnificativ sistemul financiar din România 
contradicție cu tendința generală de stabilizare și sprijinire de către autoritățile
publice

 Față de forma inițială – au fost atenuate prevederile care favorizau pe cei care nu
vor să plătească (includerea terenurilor) și a fost introdus un plafon de 250.000
euro (față de o medie a creditului imobiliar de 36.000 euro)
 Includerea programului Prima Casă – avantaje marginale (rata de neperformanță
foarte redusă a produsului) ↔ blocarea programului
 Deciziile CCR – au validat pozițiile BNR și au reașezat legile în matca lor
firească (respectarea principiului impreviziunii)

BNR nu a apărat băncile comerciale
BNR a apărat stabilitatea economiei, pe termen lung
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Concluzii

Concluzii
Criza financiară  nevoia unei supravegheri macroprudențiale a
sistemului financiar
Costul crizelor financiare  crearea unor mecanisme și instrumente de
limitare a probabilității de apariție și a impactului acestora
Conturarea cadrului european de operaționalizare a politicii
macroprudențiale  definirea obiectivelor și instrumentelor la nivel
european
Experiența bogată a BNR în domeniul politicii macroprudențiale 
conduită prudentă, complementară mix-ului de politici tradiționale
Politica macroprudențială în România  respectarea tuturor
recomandărilor și cerințelor europene în domeniu
Inițiativele legislative  rolul BNR în menținerea stabilității financiare și,
implicit, a echilibrelor macro-financiare, pe termen lung
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Mulțumesc pentru atenție!

