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SUMMARY

 Basel III is a fundamental overhaul of the regulatory framework and supervision of the banking industry in the future, 

so as to strengthen the inancial system. The purpose of this paper is to analyze the impact of introducing Basel III on the 

banking system in Europe and, respectively, in the Moldova banking system.

Basel III reprezintă o revizuire fundamentală a cadrului de reglementare şi supraveghere a industriei bancare pe 
viitor, obiectivul iind consolidarea stabilităţii sistemului inanciar. Structurat pe două părţi, în cadrul acestui articol 
analizăm impactul introducerii Basel III asupra sistemului bancar la nivel european şi, respectiv, asupra sistemului 
bancar din Republica Moldova. Motivaţia introducerii Basel III se bazează pe următoarele considerente: [1, pp. 1-2]

- efectele negative ale crizelor bancare. Literatura economică arată că rezultatul crizelor bancare se materializează 
în pierderi ale producţiei economice egale cu aproximativ 60% din PIB, în perioada de precriză;

- frecvenţa crizelor bancare. Din 1985, au existat peste 30 de crize bancare în statele-membre ale Comitetului de 
la Basel;

- beneiciile Basel III depăşesc costurile implementării, deoarece un sistem bancar stabil este piatra de temelie a 
dezvoltării durabile, cu efecte beneice pe termen lung.

Noul Acord Basel III are drept obiectiv consolidarea stabilităţii sistemului bancar, prin aplicarea unor standarde 
exigente menite a îmbunătăţi capacitatea acestuia de a absorbi şocurile din sectorul economic şi inanciar, precum 
şi de reducere a riscului de contagiune dinspre sectorul inanciar spre economia reală. [3, pp.11-15] Măsurile impun 
standarde mai exigente pentru bănci referitoare la adecvarea capitalului, cerinţele de lichiditate şi efectul de pârghie, 
principalul scop iind diminuarea efectelor negative ale crizelor inanciare. Îmbunătăţirea calităţii bazei de capital şi 
noi standarde în managementul lichidităţii sunt destinate a întări capacitatea băncilor de a absorbi şocurile, evitând 
utilizarea fondurilor publice pentru recapitalizare, efectele beneice îndreptându-se implicit spre consumatori, inves-
titori sau guverne. Impactul Basel III asupra principalelor segmente de retail–banking, precum şi cea de corporate 
sunt afectate, în principal, de acele prevederi ale Basel III care afectează întreaga bancă, în special, cerinţele superi-
oare de capital şi lichiditate. 
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Tabelul 1

Sinteza măsurilor la nivelul UE (Basel III)

Deicienţe evidenţiate de 
actuala criză

Măsuri propuse de Basel III Obiectivele masurilor

Cerinţe de 
capital

Baza de capital insuicientă 
pentru acoperirea pierderilor, 
ceea ce a dus la utilizarea fon-
durilor publice.

Îmbunătăţirea calităţii bazei de capital prin:
- includerea în capitaluri proprii (fonduri 
proprii de nivel 1 de bază), pe lângă rezul-
tatul reportat şi rezerve, a acţiunilor ordina-
re, iind excluse acţiunile preferenţiale;
- eliminarea elementelor incluse în fon-
durile proprii de nivel 1 suplimentar care 
nu au suicientă capacitate de absorbţie a 
pierderilor;
- majorarea cerinţelor minime de fonduri 
proprii de nivel 1 de la 4 % la 6 % şi a cerin-
ţei minime de capitaluri proprii (fondurilor 
proprii de nivel 1 de bază), de la 2 % la 4,5 
%;
- introducerea amortizorului de capital an-
ticiclic şi a amortizorului ix de conservare 
a capitalului (2,5 %), ambele iind asigurate 
din elemente de capital propriu.

Limitarea expunerii la riscuri; 
consolidarea stabilităţii inan-
ciare.

Transparenţa insuicientă a 
structurii capitalului.

Creşterea exigenţelor privind transparenţa 
capitalului de reglementare.

Creşterea cerinţelor de trans-
parenţă.

Efectul de 
pârghie

Risc sporit de faliment. Introducerea efectului de pârghie ca măsu-
ră adiţională.

Reducerea probabilităţii ma-
nifestării riscului sistemic şi 
creşterea rezistenţei la situaţii 
de criză.

Standarde de 
lichiditate

Ponderea ridicată a resurselor 
pe termen scurt, inanţarea 
activelor pe termen lung.

Introducerea unor standarde internaţiona-
le minime pentru riscul de lichiditate.

Reducerea probabilităţii ma-
nifestării riscului sistemic şi 
creşterea rezistenţei la situaţii 
de criză.

O supraapreciere a lichidităţii 
pe piaţă.

Băncile de 
importanţă

sistemică

Recapitalizarea instituţiilor 
în vederea limitării riscului 
sistemic a angajat fonduri pu-
blice considerabile, ceea ce a 
condus la creşterea datoriilor 
suverane.

Cerinţe adiţionale impuse băncilor de im-
portanţă sistemică.

Consolidarea stabilităţii inan-
ciare; creşterea transparenţei; 
evitarea utilizării fondurilor 
publice în salvarea instituţiilor 
de credit.

Lipsa unui cadru adecvat de 
reglementare privind restruc-
turarea şi falimentul băncilor.

Conturarea unui nou cadru de manage-
ment al crizelor.

Sursa: http://www.bis.org/publ/bcbs/b3prog_rep_table.htm

Unele instituţii de retail vor i, de asemenea, afectate de măsurile care privesc calitatea bazei de capital (deduce-
rea participaţiilor tacite în Germania). 

Produsele cu pondere de risc relativ ridicată (inanţarea structurată sau împrumuturi negarantate) vor i afectate 
substanţial. Dintre cele trei segmente, cel de investment banking şi, în special, pieţele de capital suportă cele mai 
multe modiicări, sub impactul noilor raporturi de capital. Activitatea de pe piaţa instrumente derivate OTC va i 
afectată de faptul că băncile sunt nevoite să deţină un nivel superior de capital pentru acoperirea riscului de piaţă şi 
a riscului de credit al contrapartidei.



228 Teoria şi practica administrării publice

Ţara Basel 
III

Etapele următoare - planuri de punere în aplicare

Belgia, Franţa,  
Germania,  Italia, 

Luxemburg, Olan-
da, Spania, Suedia,

2 Urmează procesul stabilit la nivelul UE - propunerea UE a fost publicată la 20 iulie 2011.

Elveţia 1 Proiectul regulamentului privind Basel III urmează să ie publicat spre consultare la 17 octom-
brie 2011 - regulamentul SIFI deinitiv (nivel: Legea bancară) va i adoptat de către Parlament 
la 30 septembrie 2011 - Proiect de lege SIFI urmează să ie publicat în Q4 2011.

SUA 1 Proiectul regulamentului este planiicat pentru consultare în cursul anului 2011. Măsurile Ba-
sel 2.5 şi Basel III trebuie să ie puse în aplicare într-o manieră coordonată cu reforma legisla-
tivă Dodd-Frank.

Japonia 1 Consultare publică planiicată la începutul anului 2012. Publicarea inală la sfârşitul lunii mar-
tie 2012. Punerea în aplicare la sfârşitul lunii martie 2013. În Japonia, anul iscal pentru banci 
începe în aprilie şi se încheie în martie.

Sursa: http://www.bis.org/publ/bcbs/b3prog_rep_table.htm

Impactul introducerii noilor cerinţe de capital Basel III asupra sistemului bancar din Republica Moldova se con-
sideră a i limitat. La jumătatea anului 2011, la nivelul sistemului bancar din Republica Moldova, fondurile proprii de 
nivel 1 deţin 80 % din fondurile proprii totale, iar instrumentele hibride de capital lipsesc. Această structură a fondu-
rilor proprii atenuează eventualul impact al implementării cerinţelor de capital Basel III. 

Impactul Basel III asupra sistemului bancar din Republica Moldova se consideră a i limitat, propunem o serie de 
măsuri:

a) ajustarea modelului de business. Băncile îşi vor revizui indicatorii de proitabilitate în contextul unui mediu su-
perior de reglementare. De asemenea, unele segmente de business vor i evaluate pe criterii de „accesibilitate”, având 
în vedere deicitul de inanţare şi de capital în viitor. Ajustarea gamei de produse se poate realiza în mai multe direcţii:

- băncile se pot orienta spre produse care să satisfacă nevoile clienţilor, dar care angajează cerinţele de capital 
mai scăzute;

- lansarea pachetelor de produse care combină etapa de inanţare cu cea de economisire, băncile având posibili-
tatea de a atrage fonduri sub formă de depozite de la populaţie şi, respectiv, întreprinderile mici şi mijlocii;

- băncile pot creşte ponderea creditelor acordate pe termen scurt pentru a reduce costurile de inanţare (de 
exemplu, orientarea spre credite de tip revolving în detrimentul celor ipotecare); 

b) restructurarea bilanţurilor bancare. Basel III se bazează pe managementul integrat al activelor, capitalului şi al 
inanţării, instituţiile de credit neavând oportunitatea optimizării activelor şi pasivelor în mod independent. 

Noile norme privind calitatea capitalului se îndepărtează de Basel II şi oferă spaţiu de manevră limitat băncilor, 
deoarece acestea sunt nevoite să deducă: [2, pp. 16]

- capitalul ilialelor de asigurări care depăşesc un prag de 10 procente, reducându-se, astfel, posibilitatea de a 
reutiliza o mare parte din acest capital în activitatea bancară a entităţii consolidate;

- valoarea oricărui beneiciu deinit a activelor fondului de pensii; 
- investiţiile în instituţiile inanciare neconsolidate peste pragul de 10 procente.
În scopul de a atenua impactul adoptării Basel III, instituţiile inanciare: [3, pp. 16]
- pot optimiza domeniul de aplicare a capitalului consolidat prin achiziţionarea participaţiilor minoritare sau prin 

reducerea excesului de capital al ilialelor bancare;
- pot optimiza deţinerile lor în instituţiile inanciare prin reducerea investiţiilor neconsolidate sub pragurile dei-

nite de către autoritatea de reglementare pentru deducerile de capital.
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Tabelul 2

Stadiul adoptării Basel III la sfârşitul lunii septembrie 2011 la nivelul unor state
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SUMMARY

In this publication, the author presents the particularities of inquiry movement in diferent countries (markets).

Este cunoscut faptul că o ţară poate asigura o creştere economică în termen mai scurt atunci, când aceasta îşi va 
orienta producţia spre export, de altfel, aşa cum au procedat Japonia şi Germania după cel de al Doilea Război Mon-
dial, asigurând într-o perioadă de circa 50 de ani o creştere economică, care a mirat întreaga lume. 

Prima problemă în realizarea unui proiect de orientare a producţiei irmei spre export este elaborarea strategiei 
şi formularea scopurilor. În acest caz, trebuie să respectăm principiul, care în engleză se numeşte 5W1H, deoarece 
informaţia necesară se acumulează în formă de răspuns la întrebările when, who, where, what, why, how. 

În activitatea economică externă, din motivul riscului sporit al tranzacţiilor, specialistul irmei comerciale trebuie 
să acţioneze permanent în conformitate cu aceste principii.

Primul pas real în realizarea unei asemenea operaţii de export-import este expedierea cererii comerciale (Inquiry). 
Cererea prezintă dorinţa de a cumpăra un anumit bun (utilaj) necesar utilizatorului. Există 4 căi de recepţionare a 
cererii comercilale (Fig. 1).

În cazul exportului (Fig. 1) partea stângă va prezenta ţara exportatoare, partea dreaptă – ţara importatoare, iar în 
cazul importului – invers. Cererea comercială (Inquiry) se poate mişca în patru direcţii de bază:

a) expedierea cererii clientului străin nemijlocit producătorului din ţara exportatoare (       a);

3. Walter, S., „Basel III and Financial Stability”, Speech at the 5th Biennial Conference on Risk.
4. www.bnm.md

Fig. 1. Mişcarea cererii comerciale.

b) clientul străin expediază cererea în irma comercială din ţara sa, ulterior irma comercială expediază această 
cerere producătorului din ţara exportatoare (      b1      b2);

c) clientul străin expediază cererea în irma comercială din ţara exportatoare, apoi această cerere este transmisă 
de către  irma comercială producătorului din ţara exportatoare (      c1       c2);

d) clientul străin expediază cererea irmei comerciale din ţara sa, aceasta expediază ulterior cererea irmei comer-
ciale din ţara exportatoare care este transmisă ulterior producătorului (     d1       d2       d3).

Trebuie de menţionat faptul că în diferite ţări se utilizează diferite forme de mişcare a cererii comerciale (Inquiry). 
De exemplu, în ţările europene şi în SUA este utilizată mai des forma (a). Aceste ţări însă deseori folosesc şi reprezen-
tanţele comerciale (agenţiile), deoarece producătorii europeni şi americani, de regulă, angajează un număr destul de 
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