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Cuvânt înainte

despre înființarea CPBR, criza financiară globală încă
își mai făcea simțită prezența în România. A fost, întradevăr, o perioadă dificilă în care să planifici crearea
unei noi organizații care avea ca scop rezolvarea mai
multor probleme și, mai ales, creșterea încrederii în
rândul băncilor și a clienților, existenți sau viitori. Pe
măsură ce timpul a trecut și autoritățile au acordat mai
multă atenție organizațiilor patronale prin modificările
legislative aduse în domeniu, am devenit din ce în ce mai
convinși că facem un lucru bun prin înființarea CPBR.
Astazi, la mai puțin de un an de la inființarea CPBR,
considerăm că este momentul oportun să tragem linie și
să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani
cu sectorul bancar din România în tranziția țării către o
economie de piață și de a trage învățăminte din lecțiile
trecutului pe care să le folosim în inițiativele viitoare.

Steven van Groningen
Președinte
Consiliul Patronatelor Bancare din România

Puterea de a înțelege prezentul și curajul de a privi
spre viitor aparțin celor care înțeleg trecutul. Cu alte
cuvinte, pentru a ne putea aventura în viitor trebuie să
cunoaștem trecutul. De la această premisă am pornit
noi, cei de la Consiliul Patronatelor Bancare din România
(CPBR), atunci când am solicitat echipei Deloitte acest
studiu: trebuie să învățăm din lecțiile trecutului, bune
sau rele, pentru a putea construi un viitor mai bun,
pornind de la principii solide.
În era internetului, a aplicațiilor mobile, a plăților online
și a schimbărilor rapide, mulți dintre noi au tendința
de a uita cum s-a ajuns aici. Ajungem în acel punct în
care realizăm că lucrurile se îndreptă într-o direcție sau
alta, care uneori ne este convenabilă, alteori mai puțin
convenabilă – dar de multe ori avem tendința de a uita
care a fost cauza și cum s-a ajuns în diferite situații. În
acest context, am simțit nevoia de a face o radiografie
generală a sectorului bancar din România înainte de a
trage concluziile și de a pune temeliile unor noi modele
şi principii viitoare.

Deseori, unii dintre noi sunt surprinși atunci când li se
reamintește cât de subdezvoltat era sectorul bancar, cât
de redus era nivelul creditării acum 10 ani, în comparație
cu alte țări și cum creditarea a explodat în doar câțiva
ani, luând de multe ori băncile, clienții și autoritățile
prin surprindere. Am încercat cu toții, bănci, clienți și
autorități, să ne adaptăm la fenomenele și experiențele
financiare care au reprezentat la momentul respectiv
o premieră pentru România. Toți am făcut greșeli, unii
mai multe, alții mai puține. A fost un proces de învățare
pentru toți – clienți, autorități și bănci, pentru simplul
motiv că nu mai fuseseră înregistrate situații similare care
să servească drept model.
România are nevoie de o resetare pentru a progresa.
Băncile sunt dispuse să își aducă contribuția la această
schimbare, dar noi nu putem fi singurii implicați în
proces. Și celelalte părți interesate – inclusiv autorități
și legiuitori – trebuie să se implice în acest nou început
pentru un viitor mai bun. Acum este necesar ca tot mai
multe persoane să înțeleagă acest lucru. Este o sarcină
solicitantă care nu poate fi evitată.
Sperăm că veți găsi prezentul studiu util. Lectură plăcută!

Acum câţiva ani, când am vorbit pentru prima dată
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Băncile beneficiază acum,
pentru o perioada de 1 până la
2 ani, de o oportunitate care,
dacă este exploatată – prin
voința politică, eforturi comune
din partea băncilor și suport
legislativ – poate pune bazele
unei creșteri economice
sustenabile. Dar, pentru ca
acest lucru să se întâmple,
băncile trebuie să învețe din
experiențele anterioare, să își
rezolve problemele structurale
și să lucreze împreună cu toate
părțile interesate în vederea
consolidării rolului principal în
finanțarea creșterii economice.
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Introducere

Din trecut în prezent
Studiul de față abordeaza o serie de aspecte insuficient
discutate până în prezent în spațiul public, plecând de la
o analiză sistematică a evoluției și rezultatelor trecute, cu
scopul identificării principalelor lecții învățate de către acest
sector în efortul său de a se adapta la noile realități ale pieței.
În acest sens, în Capitolul 1 studiul analizează și
cuantifică nivelul existent de contribuție al băncilor la
dezvoltarea economică a României, iar Capitolul 2 este
dedicat analizei comparative a performanței sectorului
bancar subliniind particularitățile și prețul plătit pentru
extinderea sa rapidă în contextul aderării la UE și al
adaptării la consecinţele dureroase ale crizei.

Oana Petrescu

Din prezent spre viitor

Partener, Lider al echipei multidisciplinare
dedicate sectorului financiar-bancar,
Deloitte România

Studiul continuă cu o analiză sistematică a perspectivelor
sectorului bancar românesc din următorii ani, în
comparație cu alte țări central-europene (Capitolul 3)
pentru a constitui un punct de plecare pentru acțiunea
comună viitoare a băncilor și pentru politici publice
coerente care să susțină dezvoltarea.

Activitatea bancară este o artă și o știință. Și ca orice
altă artă… cu cât exersezi mai mult, cu atât devii mai
priceput.
Și ca în orice știință… cu cât măsori și testezi mai mult,
cu atât obții rezultate mai previzibile și mai durabile.

Industria bancară din România s-a dezvoltat în mod
impresionant în ultimele două decenii, jucând un rol
central în dezvoltarea țării. Sectorul bancar a făcut față
crizei financiare globale și și-a stabilizat contribuția la PIB
la peste 30%, fiind în prezent pregătit să își consolideze
rolul în următoarea fază de dezvoltare a țării.
Totuși, băncile și instituțiile financiare din România se
confruntă în prezent cu o serie de deficiențe structurale
care diminuează semnificativ capacitatea de atragere a
capitalului și competitivitatea față de omoloagele lor din
Europa de Est cât și de Vest – limitând astfel semnificativ
rolul lor de catalizator al creșterii.

În următorii ani ne așteptăm la o schimbare în sectorul
bancar românesc – totuși, la un nivel mai scăzut
comparativ cu alte piețe central-europene. Băncile
active în România și-au învățat lecțiile și sunt mult mai
bine pregătite decât în trecut să gestioneze la nivel
tehnic problemele legate de accesul la finanțare, de
scală, managementul riscurilor, dezvoltarea relaţiilor cu
clienţii şi selectarea acestora – și totuși sunt incapabile să
abordeze individual problemele structurale ale economiei
roamânești. Deși o bună capitalizare bancară garantează
stabilitatea pe termen scurt, stabilitatea și profitabilitatea
pe termen lung necesită o reformă structurală nu numai
la nivelul individual al fiecărei bănci, ci și la nivelul întregii
economii românești. Capitolul 4 este dedicat provocărilor
externe care au afectat semnificativ capacitatea băncilor
de a evolua eficient – pentru a servi drept bază de
reflecție în luarea deciziilor de către bănci, organe de
reglementare și politicieni deopotrivă.
Acest studiu se diferențiază în principal prin faptul
că a fost fundamentat și validat prin interviuri ample
cu factori de decizie, experți (analiști și cercetători) și
reprezentanți ai altor părți interesate din sectorul bancar.
Sperăm că veți găsi aceste informații utile.
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“Doar puțini găsesc calea, unii nu își
dau seama când o fac – alții… nici
măcar nu vor.”
Lewis Carol - Alice în Țara Minunilor (Pisica de Cheshire)
Macro pe scurt

O oarecare revenire

După 4 ani cu o agendă dedicată creșterii accelerate
și convergenței, bazată pe investiții străine directe,
consum intern și importuri, 2007 și 2008 au fost anii
de aur. După această perioadă, economia României a
cunoscut una dintre cele mai mari contracții a PIB din
Europa (-6,6%), iar tendința de descreștere a continuat
în 2010 (-1,6%). În 2011 economia și-a reluat creșterea
economică cu o rată anuală de 2,3%, iar specialiștii
prezic că acest ritm de creștere va continua.

Datele provizorii Eurostat sugerează rezultate peste
așteptări pentru sfârșitul anului 2014 pentru România.
Comparativ cu perioada similară din anul anterior,
Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,5 la
sută, a cincea mare creștere din Uniunea Europeană.

Cei 5 ani de evoluție, trecând prin ajustări economice
precum și prin adaptări de mentalitate și așteptări, au
determinat persoanele fizice, societățile comerciale și
băncile din România să își reevalueze comportamentul
în materie de cheltuieli, modele de afaceri și de finanțare
pentru a identifica metode adecvate și sustenabile.
Deși au existat semne modeste de redresare în ultimii ani,
datorate în principal exporturilor și producției industriale,
economia nu a reușit să se alinieze la nivelul de dinainte
de criză. Atât consumul public, cât și cel privat au rămas
la niveluri inferioare celor de dinainte de criză și au
contribuit marginal la creșterea economică. În consecință,
ritmul de creștere a fost sub potențial și a devenit chiar și
mai polarizat între sectoare și regiuni geografice.

Mai mulți factori au contribuit la acest rezultat, inclusiv
o ameliorare globală a încrederii, creșterea consumului
privat, o puternică evoluție a exporturilor, un an agricol
bun, un cadru politic favorabil și o mai bună absorbție a
fondurilor UE. Mai mult, șomajul a scăzut ușor, salariile
medii au avansat într-un ritm mai rapid decât PIB-ul,
iar cursul de schimb pentru EUR și USD a rămas relativ
constant. Mai mult, inflația s-a menținut la niveluri
scăzute.
În 2015, se estimează o creștere economică cu 2,6% și
cu încă 2,9% în 2016, în timp ce creșterea economică
pe termen lung se va menține, probabil, în intervalul
3% - 4%. O ameliorare a consumului privat va înlocui
probabil exporturile ca principal factor generator al
creșterii PIB în următorii ani.

Prudent, stabil și apoi prudent din nou...

Și este axat în prezent pe redresare

La nivel microeconomic, consumatorii români devin
din ce în ce mai înțelepți în ceea ce privește cheltuirea
bugetelor familiei. Puterea de cumpărare continuă să
înregistreze fluctuații considerabile, dar prezintă, de
asemenea, și o ușoară tendință de creștere.

Băncile sunt din ce în ce mai mult axate pe creșterea
veniturilor cu ajutorul mai multor strategii, inclusiv
comisioane și praguri noi pentru conturile curente,
stabilirea unor tarife noi pentru serviciile premium,
susținerea eforturilor de vânzări încrucișate și o mai mare
concentrare pe activitățile pe bază de comision precum
administrarea activelor.

Consumatorii sunt mai sceptici, mai pretențioși și au tendința
să facă mai des calcule și să evalueze impactul asupra
bugetului familiei. Devin astfel consumatori mai buni pentru
următorul ciclu de creștere economică. O creștere stabilă
pe termen lung este mai bună decât bulele de cumpărare
alimentate de inflație și de o economie a „PREZENTULUI”
fără extinderea veniturilor viitoare în prezent.
Sectorul bancar românesc a dovedit că este capabil
să se adapteze și să reziste în pofida condițiilor
nesigure, fără niciun cost pentru contribuabili
Sectorul bancar românesc – format din 40 de bănci
la sfârșitul lui 2014 – finanțează economia României,
asigurând aproximativ 91% din finanțarea totală acordată
de sistemul financiar român. Sistemul bancar a dovedit că
este rezistent pe perioada crizei, continuând să finanțeze
economia României. Activele sectorului bancar s-au
menținut la 364 miliarde RON, ponderea acestora în
Produsul Intern Brut (PIB) ridicându-se la 60%.

Întrucât băncile încep să se gândească la creștere,
provocarea lor va fi să rămână relevante pentru clienți,
să își realinieze modele de afaceri, să se adapteze la
reglementările legislative recente și să încerce să inoveze
pentru dezvoltare. Băncile vor continua, de asemenea, să
adopte decizii strategice, determinate de constrângerile
de capital și necesitatea îmbunătăţirii rentabilităţii
financiare, eliminând sau făcând achiziții în domenii în
care consideră că pot concura și câștiga.
Per total, băncile vor trebui să fie mai agile în operațiuni
pentru a exploata nesiguranța existentă de pe piață,
mai degrabă decât să aștepte pur și simplu apariția unor
condiții mai bune.

Sector bancar român – cifre-cheie
Al paisprezecelea mare
angajator din România

Sector bancar
robust şi sigur

Principalul partener pentru
finanţare din România

Sectorul serviciilor financiare este al
paisprezecelea mare angajator din
economie cu 118 mii de angajați, în
sectorul bancar existând aproximativ
50% dintre aceşti angajaţi.

Sectorul bancar românesc a dovedit că
este capabil să se adapteze și să reziste
în pofida condițiilor nesigure – și fără a
implica vreun cost pentru contribuabil.

Sectorul bancar finanțează în principal
economia României, furnizând
aproximativ 91% din finanțarea totală
acordată de sistemul financiar român.

Băncile românești le oferă clienților
o gamă completă de soluții de plată,
precum și conturi de economii și credite.

Sectorul bancar a susținut îmbunătățirea
calității vieții și a standardelor de viață
ale românilor – aproximativ 290.000 de
credite ipotecare în stoc.

Băncile românești inovează în
permanență în ceea ce privește soluțiile
de plată, securitatea tranzacțiilor, plățile
de tip contactless, pentru a asigura
finalizarea cu succes a numărului din
ce în ce mai mare de tranzacții zilnice
efectuate de către clienții băncilor.

290.000 de credite
ipotecare în stoc

Inovare constantă
a Serviciilor

Aceste servicii pot fi adaptate la situația
fiecărei persoane, inclusiv a celor cu un
buget limitat.

Furnizorul unei game
extinse de produse și
servicii
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Contribuția băncilor românești la dezvoltarea
economică a României
Băncile joacă un rol important în economia României
asigurând servicii financiare esențiale pentru gospodării
și întreprinderi – toate esențiale pentru o funcționare
corespunzătoare a unei economii moderne de piață,
precum:
1. produse bancare curente pentru persoane fizice
(servicii de plată, credite și depozite) – influențând
astfel calitatea vieții și standardele de viață;
2. instrumente de împrumut și instrumente financiare
pentru întreprinderi mari și IMM-uri – determinând
crearea locurilor de muncă și creșterea PIB;
De asemenea, pentru a acoperi nevoile clienților și ale
economiei, băncile își asumă riscuri și le gestionează
(eliminarea riscului respectiv de la bănci implică fie
eliminare din economie, fie plasarea lui în afara

sistemului bancar reglementat) și își asumă rolul de
intermediari naturali echilibrând cererea și oferta de
fonduri prin import / export de capital (astfel țările cu
excedent sunt împiedicate să dezvolte o bulă, iar țările
care înregistrează deficit evită criza creditelor);
În ultimii ani, capacitatea băncilor românești de alocare
de capital unor proiecte generatoare de valoare adăugată
și sectoarelor economice s-a ameliorat, în special în
cazul sectorului de servicii a cărui contribuție la PIB este
substanțială în România. Mai mult, capacitatea sectorului
bancar de realocare a capitalului a asigurat baza
restructurării permanente a economiei. În acest sens, pe
baza analizei modelului intrări-ieșiri (Leontief), estimăm că
impactul cumulat al creditelor bancare asupra veniturilor
brute globale în România se ridică la 1.079.974 milioane
RON (aproximativ echivalentul a 240.000 milioane EUR)
pentru perioada 2007-2011, reprezentând în medie
34,8% din PIB pentru perioada analizată.

Contribuția băncilor româneşti la dezvoltarea
economică a României

AJUTĂ LA
TRANSFORMAREA
SCANDENŢELOR
(finanţare pe termen
scurt vs. creditare pe
termen lung)

ECHILIBREAZĂ
CEREREA ŞI
OFERTA DE
FONDURI

FURNIZEAZĂ SERVICII
BANCARE CURENTE

Contribuţia
băncilor

FURNIZEAZĂ
INSTRUMENTE
DE CREDIT ŞI DE
FINANŢARE A
COMERŢULUI

la dezvoltarea
economică
a României
AJUTĂ SOCIETĂŢILE
ÎN ACOPERIREA
RISCULUI RATEI
DOBÂNZII

ÎŞI ASUMĂ &
GESTIONEAZĂ
RISCURILE

FINANŢEAZĂ BUGETE
DE STAT ŞI LOCALE
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CONTRIBUIE
LA FINANŢAREA
PROIECTELOR MARI DE
INFRASTRUCTURĂ

Băncile au înscris această realizare în registre
redirecționând fondurile către sectoarele (industrie
și servicii) care prezintă în mod tradițional două
caracteristici: prima – o creștere a productivității și a
doua – factorul inovație este superior.

10 lecţii învățate din
experiență în 10 ani
Băncile active în România și-au învățat lecția, iar în
ultimii 5 ani și-au corectat majoritatea deficiențelor
structurale.
Drept urmare, putem prezenta pe scurt 10 lecții pe care
băncile din România le-au învățat pe calea cea grea:

Lecția 1. Transparența ajută
Transparența nu este o amenințare competitivă
ci o condiție obligatorie pentru încredere și
profitabilitate.
Transparența insuficientă a marjelor de dinainte de 2010
a dat naștere unei presiuni asupra băncilor, din partea
autorităților de reglementare și a clienților, pentru a
reduce marjele – ducând la o corecție globală a marjelor
aplicabile portofoliului existent cu peste 15% ca medie
la nivelul sectorului. Reacționând la reglementarea
pieței și la cererile clienților, băncile au accelerat
revizuirea aranjamentelor contractuale cu clienții pentru
a se asigura de respectarea prevederilor Directivelor
Europene referitoare la informare și transparență și
au implementat programe de perfecționare pentru
personalul “front office” astfel încât acesta să fie pregătit
să le ofere clienților informații clare și ușor de înțeles
despre produsele și serviciile lor.

Lecția 2. ”Măsura universală” nu este potrivită
pentru toți
Riscul și potențialul variază în mare măsură între
sectoare, regiuni și categorii socio-demografice.
Dezvoltarea și bunăstarea în România sunt foarte inegale
pe segmente - clienți și regiuni - doar 12 centre urbane
generând creștere economică și 50% din populație
aflându-se încă sub limita de subzistenţă. În faza de
expansiune, băncile din România au supraestimat viteza
convergenței și au subestimat disparitățile structurale
sociale și economice existente în România, ducând la
investiții și alocări de fonduri disproporționate raportat
la potențialul economic pe regiuni, sectoare și categorii
sociale.
Drept urmare în ultimii cinci ani, băncile și-au ajustat
semnificativ portofoliile, rețele de sucursale și modelele
de afaceri și servicii pentru a aborda eficient diferența
dintre nevoile și așteptările clienților, având în vedere
considerente geografice, socio-demografice și
economice.

Lecția 3. Forma nu creează substanță – nu imediat
Existența legilor, regulamentelor și instituțiilor
armonizate formal nu garantează o infrastructură
de afaceri eficientă. Ineficiențele structurale la
nivel național limitează eficacitatea inițiativelor
individuale.
În ultimii 5 ani, toate băncile din România s-au
concentrat masiv, cu diferite niveluri de succes în funcție
de scală și structura de distribuție, pe remedierea
majorității ineficiențelor individuale rezultate din investiții
supradimensionate până în 2008. Spre surprinderea
lor, acest lucru nu a fost suficient – infrastructura
macroeconomică subdezvoltată fiind capabilă să
încetinească eforturile individuale de restructurare.
Drept urmare, pentru a-și asigura rolul economic de
alocare a resurselor către activități generatoare de
valoare în România, băncile trebuie să acopere, în
prezent, pe propria lor cheltuială, lipsa de maturitate a

Băncile și Creșterea Economică: Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun

9

pieței și slaba infrastructură publică în ceea ce privește
datele și studiile sectoriale, analizele și prognozele,
digitalizarea informațiilor publice – esențiale pentru a
asigura o alocare eficientă a finanțării și o elaborare
adecvată a politicilor și intervențiilor publice. În plus, pentru
a deservi din nou piețele în mod corect, băncile trebuie
să se ocupe de o serie de ineficiențe structurale la nivel
național care, pentru a fi soluționate, necesită acțiunea
convergentă a tuturor părților interesate, precum:
–– absența unei scale mari a pieței (din cauza
bancarizării scăzute, concentrării ridicate a creșterii
și bunăstării și prevalenței economiei subterane);
–– abuzuri în cazul corporațiilor cu privire la cazurile
de insolvență și absența legilor privind insolvența
persoanelor private;
–– povara administrativă excesivă, și
–– un nivel scăzut de coerență și predictibilitate fiscală
și legală.

Lecția 4. Consolidarea este cheia sustenabilității
În absența scalei și a creșterii, consolidarea și
reducerea investițiilor sunt esențiale pentru a
asigura profitabilitatea și o alocare eficientă a
capitalului.
Situația globală a pieței este dificilă întrucât băncile
au ajuns la limită în ceea ce privește reducerea
infrastructurii fără să le fie afectate operațiunile
principale. În acest context, pentru a crea forma și
mărimea necesare pentru supraviețuire, alocarea
eficientă a capitalului și profitabilitatea adecvată, băncile
trebuie să ia decizii drastice cu privire la segmentele
de clienți și produsele care sunt sau nu esențiale în
modelul lor de afaceri. Acest lucru duce la reducerea
investițiilor în activitățile secundare a căror finanțare
este costisitoare și la consolidarea piețelor și produselor
identificate ca fiind esențiale.
În consecință, în concentrarea lor pe mai multe niveluri
și pe o alocare mai eficientă a capitalului, actorii de
pe piață fie urmăresc în mod agresiv oportunitățile
de achiziție pentru a-și consolida poziția și a crea alte
economii de scală și a favoriza eficiența, fie adoptă
strategii de reducere sistematică a gradului de îndatorare
implicând vânzarea portofoliilor neperformante sau a
celor secundare.
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Lecția 5. Restructurarea și recuperarea rapidă a
datoriilor sunt condiții preliminare pentru dezvoltare
și profitabilitate
În absența unei creșteri solide și a unor mecanisme
eficiente de recuperare a datoriilor, soluționarea
cu întârziere a problemelor legate de creditele
neperformante reprezintă o barieră nu numai
împotriva profitabilității imediate, ci și a creșterii
ulterioare.
Ultimii ani au subliniat în mod clar efectul negativ al
deteriorării calității activelor, care reprezintă principala
povară asupra profitabilității. Din nefericire, în aceeași
perioadă s-a observat și o deteriorare mai accelerată
a disciplinei de plată a societăților, iar deteriorarea
din acest domeniu a generat o vulnerabilitate a
stabilității financiare pentru toate segmentele. În ceea
ce privește băncile, „soluționarea problemei creditelor
neperformante tinde să aibă loc mai lent decât se
dorește din cauza factorilor macroeconomici externi
și a efectelor reputaţionale” (Inițiativa Viena, 2012),
diminuând astfel capacitatea băncilor de a atrage
capitalul de care au nevoie pentru a relua creșterea
și pentru a putea să se ocupe în mod eficient de
expunerea înrăutățită.
După mai mulți ani de așteptare, fără succes,
a redresării creșterii economice și a ameliorării
eficienței instituționale, analiștii, băncile, autoritățile
de reglementare și guvernul au ajuns la concluzia
comună că nivelul curent al creditelor neperformante
(NPL) din România este principalul obstacol împotriva
relansării creditării, luând în consecință măsuri ferme
pentru o soluționare mai rapidă – atât în ceea ce
privește eliminarea din bilanțurile băncilor cât și
eforturile legislative și administrative de ameliorare a
recuperării datoriilor și a eficienței instituționale. În
urma recomandării băncii centrale și a rezultatelor
analizelor calitative ale activelor băncilor mamă, băncile
din România au trecut la eliminări masive din bilanț ale
NPL mai vechi, reducând astfel cea mai ridicată rată a
NPL din EC de la 21,9% în 2013 la aproximativ 14% la
sfârșitul lui 2014 – deschizând astfel calea spre creștere
economică – cu condiția ca apetitul pentru risc al
indivizilor și interesele de participare rezultate ale fiecărei
bănci să permită acest lucru.

Lecția 6. Creditează afacerea, nu garanția
Garanțiile colaterale nu sunt un înlocuitor pentru
planurile solide de afaceri. Valoarea bunurilor nu
înlocuiește veniturile stabile.
Această lecție dureroasă a trebuit să fie învățată de
către bănci în urma unui număr mare de cazuri în care
neregulile în evaluarea capacității de rambursare a
persoanelor sau ineficiența ipotezelor din planurile de
afaceri – și acordarea unei încrederi prea mari garanțiilor
colaterale în detrimentul afacerii și fluxurilor de numerar –
au cauzat probleme grave în ceea ce privește performanța
și recuperarea creditelor. Din nefericire, aceasta este o
lecție la fel de dureroasă atât pentru persoanele fizice, cât
și pentru cele juridice, care asistă la înjumătățirea valorii
bunurilor lor și la deteriorarea poziției financiare globale
întrucât nu pot menține evoluția câștigurilor personale sau
comerciale la un nivel mai ridicat comparativ cu evoluția
cheltuielilor aferente datoriilor.

Lecția 7. Odată intrat în horă, trebuie să joci
Practicile bancare solide pot îmbunătăți alocarea
fondurilor către partea generatoare de valoare a
economiei, dar finanțarea băncilor nu poate înlocui
lipsa formării de capital intern.
Dat fiind măsurile de restricționare a capitalului băncilor
românești dispuse de banca centrală în ultimii ani, băncile
active din România beneficiază de o poziție patrimonială
solidă, putând astfel să continue să finanțeze economia,
deși la nivel mai scăzut, și statul. Ca urmare a efectului
combinației dintre numărul mai scăzut de proiecte viabile
și evaluările mai bune ale proiectelor, eficiența procesului
de alocare a fondurilor s-a ameliorat semnificativ,
având drept efect direct creșterea susținerii sectoarelor
cu perspective de creștere mai mari. Totuși, proiectele
eligibile sunt rare și factorii de multiplicare sunt încă
scăzuți, băncile continuând să fie obligate să finanțeze
proiectele cu performanţe slabe din portofoliile lor în
cadrul strategiei de reducere a riscurilor.
În ultimii ani băncile și-au îmbunătățit semnificativ
abilitățile și instrumentele de management – fiind în
prezent capabile să adopte decizii eficiente privind
alocările de capital, bazate pe riscuri și gestionarea
profitabilității (pe client, segment, produs, canal, etc.),

pe care nu erau capabile să le susțină întotdeauna
în trecut. Totuși, dată fiind formarea insuficientă de
capital intern, nivelul scăzut de concurență din diferite
sectoare și investițiile directe străine încă prudente,
economia privată și piețele de capital nu au forța să
asigure componenta de capital necesară pentru lansarea
unei creșteri sustenabile, limitând astfel serios cererea
eligibilă și accesul la finanțarea băncii. Întrucât sistemul
bancar din România dispune de un volum considerabil
de lichidități, stabilirea unor instrumente de garantare, a
unor instrumente de partajare a riscurilor și unor datorii
de tip mezanin bine concepute în cadrul fondurilor
structurale și de coeziune UE ar putea asigura legătura
atât de necesară între finanțarea de către bănci și
proiectele viabile (dar insuficient capitalizate).

”Măsura universală”
nu e potrivită
pentru toţi.

Consolidarea
este cheia
sustenabilităţii.

1
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TRANSPARENŢA
ajută.
Forma nu creează
substanţă.
(cel puţin nu imediat)
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Recuperarea şi soluţionarea
rapidă a datoriilor sunt
condiţii preliminare pentru
dezvoltare şi profitabilitate.
Creditează afacerea,
nu garanția.

Odată intrat în horă,
trebuie să joci.

Raportul
credite – depozite:
mai puţin înseamnă
mai ... sustenabil.

Finanţare externă:
accelerează creșterea,
dar crează dependență.
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Credite în valută –
ne păstrăm calmul
și continuăm?
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Lecția 8. Finanțare externă: Accelerează creșterea,
dar creează dependentă
Deși esențială pentru creștere, în absența unor
economii interne și a unei formări de capital
suficient, dependența excesivă de finanțarea
externă creează un dezechilibru local semnificativ și
o dependență excesivă de piețele străine.
Creșterea economică a României în perioada anterioară
aderării a fost cel mai puțin dependentă din regiune în ceea
ce priveşte finanțarea depozitelor, acest lucru fiind ilustrat
de ponderea scăzută a pasivelor reprezentată de finanțarea
depozitelor (încă sub 60%, în pofida corecției majore din
următorii ani). Este un fapt extrem de îngrijorător, întrucât
de la colapsul Lehman Brothers', lichiditatea și stabilitatea
au fost gardienii fiecărei bănci, de la cel mai mic actor local
până la instituția financiară globală.
Drept urmare, băncile românești au întreprins un proces
semnificativ de reducere a gradului de îndatorare,
reducând astfel dependența de finanțarea externă de la
22,1 miliarde EUR în 2008 la 14,9 miliarde EUR în 2014,
ceea ce le-a obligat să facă o serie de alegeri dificile în
legătură cu clienții și expunerile care nu corespundeau
riscului rezultat sau profilurilor de finanțare. Deși efectele
asupra economiei au fost diminuate semnificativ de
numărul aproape triplu de depozite din acea perioadă (ca
urmare a modificărilor de comportament și a diferitelor
eforturi ale băncilor de a stimula economiile), întrucât
economiile persoanelor fizice continuă să fie sub presiune,
obţinerea de noi depozite continuă să fie dificilă. În pofida
reducerii semnificative a gradului de îndatorare din ultimii
ani, date fiind circumstanțele, problema dependenței
excesive de finanțarea externă este parțial nesoluționată.

Lecția 9. Raportul credite - depozite: mai puțin
înseamnă mai ... sustenabil
Creșterea dezechilibrată a creditelor comparativ cu
economisirea internă limitează și mai mult creșterea
economică.
Înainte de 2007, sectorul dispunea de lichidități însemnate și
băncile mamă acordau finanțări fără limite pentru a susține
nevoile de convergență ale țării. Această situație favorabilă
a făcut posibilă creșterea creditelor înregistrate într-un ritm
mai rapid decât cel al depozitelor, iar turbulența financiară
resimțită în 2008 a accelerat și mai mult această tendință
astfel încât raportul credite/depozite a atins cel mai înalt nivel
de 122% (date BCE), printre cele mai ridicate din regiune.
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Necesitatea unei ajustări în materie de finanțare,
combinată cu reducerea accelerată a gradului de
îndatorare din 2012 a determinat o corecție dramatică
în ultimii ani; totuși, creșterea lentă a influențat în mod
semnificativ creșterea creditării, care continuă să fie mai
lentă comparativ cu restul regiunii.

Lecția 10. Credite în valută – Ne păstrăm calmul și
continuăm?
Supraexpunerea la credite în valută este unul dintre
factorii generatori de niveluri ridicate ale creditelor
neperformante și turbulențe de piață.
După cinci ani de creștere accelerată și de eforturi pentru
susţinerea convergenței până în 2008, având preponderent
la bază investiții directe străine care au alimentat consumul
intern și importurile, cei cinci ani de ajustare și stabilizare
economică care au urmat, au forțat persoanele fizice,
societățile și băncile active din România să își reevalueze
practicile de cheltuieli, modelele de afaceri și de finanțare
și să identifice opțiuni mai sănătoase și mai sustenabile pe
termen lung. Pentru a face față acestui mediu în schimbare,
băncile și clienții acestora au trebuit să se restructureze,
să se redimensioneze și să se repoziționeze conform
noilor niveluri de activitate economică și al disponibilității
semnificativ mai scăzute a fondurilor și capitalului la nivel
internațional.
Totuși, dependența puternică de finanțarea externă
în anii de creștere rămâne o moștenire cu consecințe
negative pe termen lung atât pentru bănci, cât și
pentru clienții acestora. Creditele în valută continuă
să reprezinte aproximativ 45% din totalul creditelor
înregistrate în România, iar o tranziție necontrolată a
expunerii de la valută la RON ar putea avea consecințe
nedorite dramatice asupra situației valutei străine a țării
și asupra stabilității sectorului bancar.
Volatilitatea cursurilor de schimb, combinată cu impactul
reducerii continue a forței de muncă din România și cu
supraîndatorarea unei părți semnificative a populației,
contribuie la creșterea surselor de îngrijorare ale clienților
și la tulburarea pieței, generând o presiune legislativă
și administrativă suplimentară asupra băncilor. Pentru
a remedia situația, în ultimii 2 ani majoritatea băncilor
românești au întreprins noi eforturi de educare financiară
și și-au schimbat în mare măsură poziția principală la
RON, susținute, de asemenea, de noile reglementări

ale băncii centrale din acest domeniu și de trecerea
programului guvernamental „Prima Casă”, de asemenea,
pe RON. În urma acestui impuls puternic din partea
băncilor de a trece creditarea în RON, limitele curente în
valuta locală pentru noile credite sunt la cel mai scăzut
nivel în rândul țărilor omoloage din Europa Centrală.
Deși situația a fost adaptată pentru noile credite, acest
lucru nu rezolvă problema portofoliului atât timp cât
opțiunile de refinanțare sunt limitate eficient de corecția
serioasă a valorilor imobiliare după 2009.

Provocarile
continuă...
Ultimii ani au subliniat clar efectul negativ al creditelor
neperformante, care constituie principala barieră
împotriva profitabilității. În ultimii cinci ani, profitul net
al sistemului bancar român s-a diminuat ajungând la
o CAGR [rată compusă de creștere anuală] masivă de
38%. În consecință, în timp ce în 2013, rentabilitatea
econonomică (ROA) şi rentabilitatea financiară (ROE)
din sectorul bancar românesc s-au redresat modest
atingând 0,01% și respectiv 0,13%, în pofida eforturilor
semnificative ale băncilor de a corecta dezechilibrele
structurale, în 2014 au făcut obiectul unei corecții
suplimentare rezultând din nou o ROE negativă estimată
de -12%.

1. Recuperarea datoriilor:
Eficacitatea scăzută a procesului de recuperare
a datorilor nu facilitează rezolvarea problemelor
generate de acumularea acestora.
Anii post criză au fost deosebit de dificili pentru băncile
românești, în principal din cauza înmulțirii rapide a
creditelor neperformante – generând cheltuieli bruște
cu deprecierea aferente pierderilor din credite, care au
scăzut profitabilitatea.

Deși datele privind cazurile de executare a creditelor din
România sunt neuniforme, dovezile colectate de bănci
sugerează că legislația curentă și aplicarea acesteia nu
sunt adecvate pentru a facilita sau chiar a împiedica
soluționarea eficientă a datoriilor și sunt principala
cauză pentru mai mult de o treime din creditele
neperformante ale societăților din România.

2. Creșterea economică sustenabilă:
Dezechilibrele socio-demografice actuale și
capacitatea limitată de formare a capitalului intern
restricționează nivelul de bancarizare și reduce
posibilitatea sectorului bancar de a contribui la
creșterea economică a României.
Veniturile a băncilor românești au fost în ultimii ani
sub presiune serioasă. Profitul total a scăzut cu 3,6%
anual, ajungând la numai 4,32 miliarde EUR, cu mult
sub valoarea maximă de 5,1 miliarde EUR înregistrată
în 2008 (reprezentând o corecție de peste 15%). Deși
capitalizarea sistemului bancar și accesul la finanțare
sunt solide, capacitatea de generare venituri a băncilor
active din România este semnificativ limitată de nivelul
scăzut de bancarizare a economiei, dezechilibrele
demografice etalate și formarea limitată de capitaluri
interne.

3. Eficiența operațională:
Povara administrativă, nivelul redus de digitalizare
din instituțiile publice și infrastructura bancară
existentă restricționează eficiența.
În cel mai bun caz, rezultatele eforturilor de reducere a
costurilor și de eficientizare rămân a fi determinate - în
principal din cauza dispersiei sectorului și a numărului
scăzut de tranzacții raportat la arhitectura infrastructurii
sectorului bancar. În pofida ameliorărilor rezultate din
revizuirea costurilor, declinul veniturilor nu a permis
îmbunătățiri semnificative ale eficienței. După câteva
câștiguri inițiale, veniturile în scădere au împins raportul
cost - venit până la 57%.
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4. Reglementare și conformitate:
Punerea în aplicare a reglementărilor existente
la nivel european și național adaugă un grad de
complexitate contextului general și necesită abilități
de adaptare îmbunățite.
Conformarea în ceea ce privește reglementările și
relațiile cu instituțiile de reglementare și supraveghere
necesită o atenție sporită în rândul băncilor. Conform
unui studiu Deloitte recent1, majoritatea băncilor
menționează fie costurile conformității, fie impactul
asupra produselor specifice drept obstacole principale
împotriva dezvoltării. Au trecut cinci ani de la instalarea
crizei financiare și răspunsul legislativ (atât cel naţional
cât și internațional) nu este în niciun caz complet;
adăugarile recente din 2014 au inclus:
–– Înființarea Uniunii Bancare și desfășurarea unei
activități intense de pregătire a mecanismului unic
de supraveghere (MUS) – evaluarea modelelor
de afaceri, evaluarea calității activelor (AQR)
și efectuarea testelor de stres, plus analize
aprofundate, evaluarea impactului și planificarea de
scenarii;
–– Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară
a planificat două revizuiri complete – o actualizare a
cerințelor de capital relevante și o analiză intra grup
privind implementarea principiilor referitoare la riscul
operațional;
–– Reglementările europene privind protecția
consumatorului votate recent, au un impact
semnificativ asupra veniturilor, costurilor și
modelelor de furnizare a serviciilor de către bancă în
domenii precum: Regulamentul privind comisioanele
interbancare pentru titularii de carduri și utilizarea
cardurilor, A 4-a Directivă privind combaterea

1
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spălării banilor, Directiva privind creditele ipotecare,
Directiva privind contul de plăți introducând accesul
la conturile de bază de plăți etc;
–– Schimbării neașteptate survenite pe plan local
care afectează sectorul bancar; iată câteva
exemple recente: limita pentru tranzacțiile în
numerar, „Electorata”, inițiativa legislativă pentru
instituirea administrativă a cursurilor de schimb
și reducerea marjei pentru creditele acordate în
franci elvețieni, etc.
În 2015, consecinţele pentru sectorul financiar vor se vor
concretiza astfel:
–– o nouă echipa la conducerea Comisiei Europene
și Parlamentul European, pentru prima dată de la
debutul crizei financiare, poate dedica o atenţie
mai mare din agenda serviciilor financiare în sensul
promovării iniţiativelor de creştere prin alternative la
finanțarea bancară în detrimentul considerentelor de
„siguranță și robustețe” care au dominat activitatea
predecesorilor lor;
–– apetitul autorităţilor de reglementare pentru date cu
un nivel din ce în ce mai mare de detaliu a crescut
de la debutul crizei financiare, dar în anul următor
se vor cristaliza mai multe inițiative concentrate pe
calitatea datelor și a raportărilor devenind un subiect
din ce în ce mai important pentru bănci.
Cultura și deservirea clienților vor continua să
fie pe primul loc în dezbaterile privind serviciile
financiare. Activitățile bancare sunt vizate ca urmare
a transgresiunilor bine promovate în media. Atât
autoritățile de reglementare cât și legiuitorul au
încurajat băncile să își sporească eforturile orientate
către transparență, educație financiară și protecția
consumatorului.

Elements for successful growth in financial services — Poised for opportunities, Deloitte 2013.

Capitolul I.
Băncile româneşti continuă
să susțină economia
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„Era primăvara speranței, era iarna
disperării”...
Charles Dickens – Poveste despre două orașe
Așa își începe Charles Dickens Povestea despre două
orașe. Deși instituțiile mai au multe de făcut, ceea ce
poate face ca acest citat să nu fie adevărat în sens literal,
liderii industriei sunt nerabdatori sa vada o ameliorare a
performanței sectorului bancar.
Sectorul bancar servește cea mai mare parte a
economiei eligibile a României
Băncile românești oferă clienților corporate și
persoanelor fizice o gamă completă de servicii: servicii
bancare convenționale, o varietate de instrumente de
investiții, soluții de finanțare specializate etc.
În ceea ce privește serviciile bancare pentru persoane
fizice, o caracteristică definitorie a băncilor românești

5.600 SUCURSALE DESERVIND…

~ 50% POPULAŢIE BANCARIZATĂ DIN
POPULAȚIA TOTALĂ

este apropierea lor de clienți datorită densității ridicate
a sucursalelor în orașele din întreaga țară.
Sectorul bancar și-a dovedit capacitatea de a se adapta
și de a rezista, în pofida condițiilor nesigure, fără
niciun cost pentru contribuabili. Acest lucru se întâmplă
în pofida schimbării bruște a ritmului de creștere, creștere
rapid demarată în anii de dinaintea crizei (o rată anuală
medie de creştere de 41% în perioada 2003-2008),
fiind totuși insuficientă pentru a construi scala necesară
de operațiuni – care să poată susține eficiența activității
bancare.
În pofida proceselor de reducere semnificativă a
gradului de îndatorare din ultimii ani băncile sunt bine
capitalizate și pregătite pentru creștere.

... ÎN TOTAL

4,5 mil. ROMÂNI CARE AU AVUT...

201 mil. RON
ÎN DEPOZITE
NUMAI ÎN ANUL 2013
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• 10 bănci comerciale
autorizate în 1990;
• 4 bănci comerciale
autorizate în 1991;
• 2 bănci comerciale
autorizate în 1992;
• Primul ATM a fost instalat
în 1995

• 5 achiziții majore de la bănci
străine (Finansbank, RZB,
Piraeus, Alfa) și o fuziune
renumită (Bancorex cu
BCR) au fost evenimentele
marcante ale perioadei;
• BRD și Bancpost au fost
privatizate;
• Primul credit ipotecar a fost
accesat în 2002;
• A fost instalat primul POS

• A fost înființată Agenția
de Valorificare a Activelor
Bancare pentru a crește
solvabilitatea și pentru a
recupera datoria rămasă.

• Fuziunea HVB - Tiriac
- Unicredit;
• Achiziții ulterioare şi noi
intrări pe piață (Fortis, La
Caixa, Credit Europe);
• Au fost înființate băncile
Bausparkassen;
• Serviciul Internet banking a
fost folosit pentru prima dată
în 2006;

2009 - 2013

Aliniere

1999 - 2003

Consolidare

1990 - 1998

Înfiinţare

Următorul tabel conține o prezentare succintă a
sectorului bancar în România din 1990 până în 2013:

În scopul acestui raport, am analizat evoluția băncilor
românești în ultimii 10 ani, pe care îi considerăm
esențiali pentru constituirea unui sistem bancar modern
în România. Privind în urmă, anul 2004, în care România
a fost declarată „economie de piață funcțională” de
către Comisia Europeană, a constituit punctul major

2004 - 2008

Industria bancară din România s-a dezvoltat în mod
impresionant în ultimele două decenii, jucând un rol
esențial în dezvoltarea țării. Industria a făcut față furtunii
crizei financiare globale și este pregătită să joace un rol
la fel de important în următoarea fază de creștere.

Evoluția sectorului bancar în contextul dezvoltării
economice a României din 2004 până în prezent:
un deceniu de extindere și ajustare

Extindere

1.1. Evoluția sectorului bancar românesc –
prezentare succintă

• Au fost lansate 2 bănci
româneşti și două bănci
străine erau deja în piață;
• Înființarea SPV-urilor de
majoritatea băncilor pentru
a optimiza tranzacțiile și
pentru a gestiona creditele
neprformante (NPL);
• A fost finalizată alinierea
rețelei de sucursale la
potențialul economic.

• ERSTE a achiziționat BCR.

• BNR a stabilit principiile
de emitere și utilizare a
instrumentelor electronice de
plată în 2002;

• Modernizarea sistemelor de
plăți și decontări (Decontări
brute în timp real, Casa de
Compensație Automată etc.);

• IFRS devine singurul standard
contabil folosit pentru
raportare a rezultatelor
financiare;

• A fost introdus sistemul de
rating bancar și avertizare
timpurie CAMPL

• Au fost adoptate treptat
condițiile acordului Basel II
(2006, 2007).

• Revizuirea sistemului de
reglementare și supraveghere
la nivel global;

• A fost înființată Societatea
de Transfer de Fonduri și
Decontări (TRANSFOND).

• Inițierea armonizării la
nivel european a protecției
clienților.
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de modelare pentru România și sistemul său bancar,
direcționându-le către extindere rapidă și convergență
europeană.

decadă (2004 este primul an în care această tendință
începe să se vadă: deși au fost create numai 65.000 noi
locuri de muncă în 2004, 101.000 persoane au rămas
în șomaj).

În mod specific realizările majore din 2004, precum
(1) stabilizarea ratei inflației sub 10% (la 9,3%), pentru
prima dată după 1990, dând credibilitate obiectivului
pe termen lung de obținere graduală a convergenței
nominale și reale a economiei României cu Uniunea
Europeană, (2) finalizarea negocierilor de aderare la
Uniunea Europeană (decembrie 2004), drept condiție
prealabilă pentru Tratatul formal de aderare din aprilie
2005, (3) integrarea României în NATO (aprilie 2004)
și (4) semnarea, pentru prima dată a unui acord
stand-by cu FMI, de natură preventivă (iulie 2004),
au crescut semnificativ atractivitatea României pentru
investitorii străini, determinând accelerarea ritmului
reformei structurale și privatizării mai multor societăți
principale deținute de stat în favoarea unor mari actori
internaționali, precum OMW Petrom, E.On, Gas de
France, Enel, precum și a unor societăți mari și mijlocii
deținute de stat.

Pe frontul pieței bancare, adoptarea Legii nr. 312/2004
(Statutul BNR) și a Legii nr. 443/2004 (privind activitatea
bancară) a marcat, de asemenea, integrarea acquis-ului
european în legătură cu operațiunile Băncii Naționale
și ale altor bănci active pe piața românească. În
mod specific, Legea 312/2004 care prevede clar (i)
unicitatea obiectivului fundamental al BNR de a menține
stabilitatea prețurilor, (ii) consolidarea independenței
instituționale, personale și financiare a BNR, (iii)
interzicerea oricărei finanțări directe de către Banca
Centrală a instituțiilor publice și (iv) eliminarea accesului
privilegiat al instituțiilor publice la resursele instituțiilor
financiare, a permis BNR să își asume activ rolul de
garant al stabilității financiare în România și să devină
pilonul de încredere în construirea instituțională a țării.
PIB-ul nominal al României s-a dublat din 2004
până în 2008 și ponderea activelor bancare în PIB
a crescut de la 37% la 65%. În aceeași perioadă,
creditele au înregistrat o creștere de aproape 5 ori
comparativ cu 2004, iar economiile de aproape 3 ori
(Fig.1).

În plus, în același an comportamentul în materie de
cheltuieli al populației s-a modificat semnificativ ca
urmare a politicii monetare prudente, economiile
domestice reale crescând astfel de la -1,8% în decembrie
2003 la +25,1% în decembrie 2004. Tot acest an a fost
și martorul amplificării migrației externe și al persistenței
economiei informale și economiei de subzistență în
zona rurală drept principale dezvoltări ce vor contribui la
creșterea dezechilibrelor socio-demografice din întreaga

În pofida stabilizării creditării din anii de după
criză (CAGR 4,9% în perioada 2009-2013), rata
de economisire a continuat să crească constant cu
aproximativ 6,5% pe an (Fig.1).

Figura 1. Evoluţia PIB-ului şi a activelor bancare
Sursa: BNR, NFC
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Un deceniu de creștere secvențială: cantitativă și
calitativă
Activitatea bancară din România a fost afectată de un
număr semnificativ de modificări în ultimul deceniu,
incluzând penetrarea crescută, internalizarea, creșterea
complexităţii și intensificarea concurenței. Aceste
modificări au avut drept consecințe principale: creșterea
contribuției la dezvoltarea economică a României – mai
întâi din punct de vedere cantitativ (2004-2008), apoi
la nivel calitativ (2009-2014) și accelerarea alinierii la
practicile și regulamentele bancare europene (Fig.2).
Aceste două consecințe generale s-au materializat în
creșterea majoră a rolului băncilor la nivel național,
influențând în principal dezvoltarea mediului corporativ
și finanțarea statului, dar și standardele de viață ale
populației române care beneficiază de servicii bancare.
În schimb, implementarea reformelor europene de bază,
în ultimii ani, a modificat substanțial toate activitățile
băncilor active în România și parteneriatele acestora cu
clienții și cu toate părțile interesate și a crescut în același
timp capacitatea strategică și profesionalismul acestora.

În perioada 2009-2010 economia României a trecut
printr-o reajustare drastică cu corecții semnificative
ale cererii interne – cheltuiala pentru consumul final
fiind contractată cu 15% în 2009. Deși redresarea
și-a făcut sporadic simțită prezența în anul următor,
a fost determinată de exporturi, celelalte sectoare ale
economiei rămânând în continuare sub presiune. Nici
măcar în anul excepțional 2013 nu am reușit să revenim
la nivelul de dinainte de criză. Atât consumul privat cât
și cel public au rămas sub nivelul de dinainte de criză
și au contribuit marginal la creșterea economică. În
consecință, ritmul de creștere s-a menținut sub potențial
și a fost distribuit neregulat între sectoare.
După cinci ani de creștere și convergență accelerate
până în 2008, având preponderent la bază investiţii
străine directe care au alimentat consumul intern
și importurile, cei cinci ani de ajustare și stabilizare
economică care au urmat au forțat persoanele fizice,
societățile și băncile active din România să își reevalueze
practicile de cheltuieli, modelele de afaceri și de
finanțare și să identifice opțiuni mai sănătoase și mai
sustenabile pe termen lung.

Figura 2. Indicatori macroeconomici
Sursa: INS
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Pentru a face față acestui mediu în schimbare, băncile
și clienții acestora au trebuit să se restructureze, să
se redimensioneze și să se repoziționeze conform
noilor niveluri de activitate economică și disponibilității
semnificativ mai scăzute a fondurilor și capitalului la nivel
internațional.
În condițiile în care alte modificări demografice, politice
și economice sunt în lucru la nivel național, procesul de
reducere a efectului de levier și de aliniere legislativă la nivel
european vin totuși să completeze o agendă deja plină.
Aceste modificări sunt profunde și semnificative,
impunând adesea schimbări de atitudine și valori și
necesitând întotdeauna un leadership instituțional
eficient. Este necesară o alocare de resurse și timp atât
din partea conducerii și a personalului băncii, cât și
din partea clienților. Explicarea amplorii modificării și
a necesității reformelor și convingerea atât a clienților
băncii cât și a personalului acesteia de beneficii rămâne

o provocare majoră și este crucială pentru ameliorarea
contribuției băncii la creșterea economică și a
standardelor de viață din România.

Consolidare macroeconomică bazată
pe ajustare structurală
Economia a făcut obiectul unei consolidări economice
bazate pe o ajustare structurală solidă, în care serviciile
și consumul au reprezentant principalele motoare de
creștere, fiind înlocuite de ameliorarea semnificativă a
producției industriale în ultimii 5 ani (vezi Fig. 3).
Drept urmare, după o perioadă de stagnare la un
nivel de aproximativ 25% din PIB în 2004-2009,
după 2010 producția industrială a devenit cel mai
important factor generator de creștere economică,
crescând la 33% până la sfârșitul lui 2013 – susținută,
de asemenea, de un context internațional favorabil.

Figura 3. Valoarea Adaugată Brută pe sectoare ale economiei
Sursa: INS
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livrări de bunuri din România spre străinătate din istoria
comerțului exterior al acestei țări, care a fost pentru
prima dată aproape egal cu importurile – confirmând
o modificare structurală majoră a economiei României.
Rezultatele Eurostat provizorii de la sfârșitul lunii
noiembrie 2014 confirmă această tendință de schimbare
și indică, de asemenea, că exporturile au continuat să
înregistreze în 2014 o creștere susținută. Exporturile au
crescut cu aproximativ 7% de la un an la altul, în timp ce
importurile au crescut cu 6% anual pentru volumele din
ianuarie-noiembrie.

În absența afluxului de capital din partea UE (a se vedea
Fig. 4), economia României ar fi trebuit să fii învățat
să supraviețuiască până acum în condiții chiar și mai
vitrege decât cele din 2009 – de ex. mediul extern supus
presiunii care s-a suprapus dezvoltărilor interne asociate
cu alegerile din a doua jumătate a anului 2012.
În acest context, comerțul României în 2013 a ajuns la
104,9 miliarde EUR, un volum record pentru comerțul
extern român (a se vedea Fig.5). Creșterea se datorează
în principal evoluției exporturilor care au înregistrat
un volum de 50 miliarde EUR, cel mai ridicat flux de
Figura 4. Evoluţia şi structura fluxurilor nete de capital din România
Sursa: BNR
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Figura 5. Evoluția exporturilor și importurilor în România
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În pofida stabilizării macroeconomice, anii de
după criză au fost deosebit de grei pentru băncile
românești.

O creştere economică bazată pe bunăvoinţă şi
condiţii meteorologice bune
O țară care datorează creşterea economică bunelor
condiții meteorologice și bunăvoinței politicienilor
nu este tocmai un candidat eligibil pentru creștere
sustenabilă și nici pentru stabilitate. Totuși, aparent,
aceste două lucruri au fost foarte subestimate după cum
reiese din evoluția finală a PIB.

Deși băncile active în România au reușit să depășească
în siguranță deficitele de lichidități și fonduri din 20092010, s-au confruntat cu existența unui consum intern
scăzut și cu o economie extrem de dependentă de
condițiile meteorologice, de bunăvoința politicienilor
și de evoluți externă. Înmulțirea rapidă a numărului
creditelor neperformante este principalul vinovat.
Aceasta determină la rândul său o creștere rapidă a
creanțelor incerte ale clienților care au împrumutat
fie pentru a susține planurile de extindere în anii de
dezvoltare, fie pentru a supraviețui în perioada care
a fost considerată la început o perioadă de ajustare
temporară, generând cheltuieli bruște cu deprecierea
care au scăzut profitabilitatea. Deși au fost luate
măsuri drastice de austeritate care au dus la reduceri
semnificative de cheltuieli, acest unic factor nu a permis
repararea prejudiciului rezultat din deteriorarea calității
activelor. Totuși, a limitat previziunile de creștere pentru
un sector care este încă relativ mic, activele din sectorul
bancar reprezentând numai 60% din PIB (activitatea de
creditare singură contribuind cu 44% la sfârșitul anului
2014 - a se vedea Fig.1).

Privind în urmă, după 5 ani de creștere treptată a PIB
(2004-2008), PIB real redus cu 6,6% în 2009 și a cărui
scădere a continuat în 2010 cu încă 1,1% reflectând
impactul negativ asupra consumului determinat de
programul guvernamental de austeritate bazat pe
creșterea TVA și reducerea salariilor cu 25% pentru
angajații de la stat, anul 2014 este al treilea an
consecutiv de creștere inegală, după +2,2% în 2010,
+0,7 % în 2012 și +3,5% în 2013 – pe baza unei creșteri
nesemnificative a producției industriale și a exporturilor
aferente și a unui an agricol bun. (a se vedea Fig.6)
Întrucât nimeni nu pare să își asume responsabilitatea
susținerii performanței exporturilor și a agriculturii,
analiștii limitează în prezent estimările PIB la 2,6%
pentru 2015 și 2,9% pentru 2016, cu întărirea cererii
interne pe baza unui cadru politic de susținere, a unei
mai bune absorbții a fondurilor UE și a unei creșteri a
încrederii. (a se vedea Fig.6)

Figura 6. Evoluție și previziune a PIB-ului
Sursa: FMI
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Sectorul bancar românesc a dovedit că este
capabil să se adapteze, să reziste și să se
consolideze în pofida condițiilor nesigure, fără
niciun cost pentru contribuabili, dar pe cheltuiala
acționarilor săi
Aceasta, în pofida creșterii rapide demarate în anii
de dinaintea crizei (o CAGR puternică de 37% în anii
2003-2008), totuși insuficientă pentru a construi
scala necesară de operațiuni – care susține eficiența.
Criza a scăzut foarte mult ritmul de creștere, creșterea
anuală până în 2012 a fost de numai 2%, urmată de
o scădere semnificativă cauzată de corecția datoriilor
neperformante.
Totuși, în pofida creșterii inexistente și datorită
procesului de reducere semnificativă a efectului de
levier din ultimii ani asumat de bancile mamă, băncile
românești sunt bine capitalizate și pregătite pentru
creștere. (Fig.7)

1.2. Contribuția sectorului bancar
Modelul intrări-ieșiri – Analiza impactului sectorului
bancar asupra economiei – Prezentarea modelului
Modelul intrări-ieșiri (Input-Output – IO) a fost elaborat
de Wassily Leontief în 1966. Acesta a câștigat Premiul
Nobel pentru Economie în 1973. Conform teoriei
sale, modelul IO se poate aplica la nivelul fiecărei
structuri economice, de la nivelul unei companii până
la nivelul economiei globale. Obiectivul modelului a
fost construirea unor coeficienți care să cuantifice
relația dintre intrările pe care le absoarbe o structură și
ieșirile efectuate și utilizarea acestor coeficienți pentru a
cuantifica veniturile sau pierderile brute generate de o
modificare a cererii finale.
Am utilizat acest model pentru a calcula coeficientul de
multiplicare caracteristic economiei României (la nivelul
fiecărui sector economic există un coeficient aferent)
și am folosit apoi rezultatele în sectorul bancar pentru
a sublinia contribuția acestuia la venitul brut al fiecărui
sector economic. Pentru a simplifica și mai mult modelul,
am analizat numai creditele acordate companiilor și nu şi
pe cele destinate persoanelor fizice.

Figura 7. Performanța sistemului bancar și creșterea economică
Sursa: BNR, FMI
mld. RON
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Astfel, modelul descrie un flux de bunuri şi servicii de la intrări până la ieşiri şi interdependenţele generate:
a) Fără bănci, creşterea economică are un ritm lent…

Fără
bănci…

Societăţile
investesc
fondurile proprii

Produc
bunuri
(şi servicii)…

Pe care le vând
şi înregistrează
veniturile
aferente

b) în timp ce, cu sprijinul unui sector bancar profitabil, creşterea economică poate demara productivitatea, o
creştere competitivă şi în cele din urmă poate genera o creştere economică mai stabilă într-un ritm mai rapid.

Cu bănci…

Societăţile
îşi pot păstra
şi majora
capitalul

Producând mai
multe bunuri cu o
valoare adăugată
superioară

Pe care le pot
vinde şi pot
înregistra
venituri
mai mari

Modelul subliniază de asemenea impactul sectorului bancar asupra economiei României prin simpla menţiune
că fără sistemul bancar societăţile româneşti ar deţine mai puţine resurse financiare, şi ar genera niveluri mai
scăzute ale producţiei.
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Sistemul bancar a
reprezentat principala
sursă de dezvoltare
pentru societățile
româneşti înainte, în
timpul și după criză

1. Intrările provenite din activități de producție la nivelul
fiecărui sector principal al economiei (ex. agricultură,
industrie, etc.)
2. Valoarea adăugată a fiecărui sector economic pentru
producția fiecărei categorii de produse (contribuie la
cuantificarea ofertei din economie)
3. Consumul intermediar, și
4. Utilizările finale ale produselor (utilizate pentru consumul
privat, exporturi, formarea brută a capitalului fix, etc.)
Bazele de date relevante au fost obținute de la
Institutul Național de Statistică din România (CON105A,
CON105D și CON111D), pentru raportări anuale între
2007 și 2012 (ultimele date disponibile) și au fost
cumulate pentru a corespunde principalelor sectoare
economice (ex. agricultură, industrie, construcții etc.)

Metodologie3
Structura modelului
Am utilizat sectoarele economice aşa cum sunt prezentate
în statistica INS obișnuită și tabelele de intrări-ieșiri2 din
2007 până în 2012. Aceste tabele IO prezintă fluxul
de bunuri și servicii din diferite sectoare economice ale
economiei. Tabelul IO furnizează în principal informații
privind cererea și oferta din economie, subliniind:

Pasul 1 – Calcularea matricei de coeficienți IO [A]
împărțind intrările la nivelul fiecărui sector al economiei
la ieșirile totale.
Pasul 2 – Calcularea matricei Leontief [L] scăzând [A] din
Matricea Unitate [I]
Pasul 3 – Calcularea inversei matricei Leontief pentru a
obține coeficientul multiplicator. Acest multiplicator este
utilizat apoi pentru a stabili valoarea veniturilor brute
generate de creditele acordate în economie.

Sector public

Comerț

Imobiliar

Cercetare

Cultural

Valoarea
medie a
multiplicatorilor
Leontief

3.193

2.478

2.371

2.926

2.694

1.848

3.129

2.569

2.726

2008

2.284

2.739

2.312

2.049

2.064

2.083

1.899

2.027

2.384

2.319

2.216

2009

2.240

2.705

2.310

1.921

2.148

2.090

1.898

2.010

2.326

2.433

2.208

2010

2.227

2.415

2.534

1.832

1.721

2.482

2.227

1.391

2.180

2.002

2.101

2011

2.124

2.495

2.626

1.831

1.826

2.639

2.253

1.452

2.247

1.928

2.142

2012

2.242

2.597

2.662

1.722

1.786

2.524

2.202

1.480

2.222

1.979

2.142

Comunicaţii

Construcţii

3.277

IT &

Industrie

2.773

financiare

Agricultură

2007

Servicii

An4

Inversa matricei Leontief

www.statistici.insse.ro/shop/ - B. Statistica economică, B1.Conturi Naționale, 3. Tabelul intrări - ieșiri
Ax + y = x;
x – Ax = y;
(I – A) x = y;
x = (I – A)-1y
4
Date intrări-ieșiri detaliate de la INS pentru 2013 estimate a fi publicate în T4 2015.
2
3
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Impactul sectorului bancar asupra veniturilor brute
Pentru a evalua valoarea veniturilor brute pe care finanțarea bancară le-a generat pentru fiecare sector de activitate
economică, am utilizat rezultatele inversei matricei Leontief și am înmulțit coeficienții cu cererea de creditare generată
de fiecare sector (a se vedea tabelul de mai jos).

Volumul creditelor noi în diferite sectoare de activitate economică
An \ (mil. RON)

Agricultură

Industrie

Construcții

Servicii
financiare

Sectorul
public

Servicii

Total

2007

2,281

19,132

6,394

3,324

4,521

37,480

73,133

2008

3,278

22,686

7,902

3,751

4,619

31,878

84,114

2009

3,224

16,140

11,155

3,649

5,743

24,528

64,439

2010

3,278

19,920

12,785

2,064

6,246

29,439

73,732

2011

4,821

23,199

9,849

1,706

6,226

32,860

78,661

2012

4,823

21,102

10,761

2,319

7,332

30,017

76,352

21,705

122,180

68,845

16,814

34,687

186,202

450,432

Total (mil. RON)

Notă: sunt incluse numai creditele corporate
Sursa: Analiza Deloitte bazată pe datele BNR din tabelele IFMCL

De exemplu, am considerat coeficientul Leontief pentru agricultură din 2007 (și anume 2,773) coroborat cu
creșterea creditării pentru același sector din 2007 (și anume 2.281 milioane RON) pentru a afla că datorită creșterii
ieșirilor în materie de credite (cerere = producție nouă) din agricultură veniturile brute din agricultură au crescut la
nivelul sectorului cu 6.327 milioane RON (tabelul de mai jos).

Impactul volumului creditelor noi în diferite sectoare de activitate economică

Agricultură

Industrie

Construcții

2007

6,327

62,689

20,414

8,238

2008

7,488

62,125

41,383

7,684

9,537

68,292

196,508

514,700

38.2%

2009

7,223

43,662

25,767

7,010

12,334

52,765

148,761

501,139

29.7%

2010

7,301

48,105

32,402

3,782

10,749

60,537

162,877

523,693

31.1%

3,124

11,369

69,131

177,603

557,378

31.9%

75,766

187,141

586,750

31.9%

3,099,668

34.8%

An

Sector
public

Servicii

Total

10,720

98,694

207,084

416,007

49.8%

2011

10,242

57,875

25,863

2012

10,816

54,818

28,651

3,993

13,097

174,480

33,832

67,806

Total
(mil. RON)
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Ponderea
PIB
impactului
în PIB
(mil. RON)

Servicii
financiare

49,396

329,275

425,185 1,079,974

Eficiența alocării de credite noi în diferite sectoare de activitate economică
Agricultură
Industrie
Construcții
								

Servicii
financiare

Sector
public

Servicii

∆2009-2012% Credite noi

50%

31%

-4%

-36%

28%

22%

∆2009-2012% Valoare adăugată

50%

26%

11%

-43%

6%

44%

Sursa: Analiza Deloitte bazată pe datele BNR din tabelele IFMCL

impact proporțional asupra PIB-ului, rămânând încă
spaţiu de îmbunătăţire în ceea ce priveşte modul de
alocare al resurselor financiare la nivelul acestui sector.

În ultimii 5 ani, băncile și-au sporit abilitatea de a aloca
resurse sectoarelor generatoare de valoare adăugată
pentru economie – o abilitate cu atât mai relevantă cu
cât piața de capital nu este suficient de dezvoltată în
ţara noastră (a se vedea Fig. 8 pentru detalii la nivelul
fiecărui sector de activitate economică).

Industria (mineritul și exploatarea în carieră; producția;
energia electrică, gazele, producția și furnizarea de abur
și aer condiționat; alimentarea cu apă; gestionarea
deșeurilor și activitățile de decontaminare), sectorul
construcțiilor și serviciile (comerț en gros și en detail;
reparații de automobile și motociclete; transport și
depozitare; hoteluri și restaurante, activități imobiliare,
activități profesionale, științifice și tehnice; servicii
administrative și servicii suport, spectacole, cultură și
activități de recreere; repararea bunurilor de uz casnic
și alte servicii) au urmat o tendință similară în care a fost
reluată creșterea după corecțiile abrupte din 2008-2009,
dar în acest caz creșterea activităților de creditare a
determinat și un impact proporțional asupra PIB-ului.

Adecvarea eficientă a fondurilor la nevoile diverse și în
continuă schimbare ale economiei, a permis băncilor
să aloce resurse în mod mai eficient la nivelul anumitor
sectoare ale economiei, contribuind astfel la procesul de
redresare economică – inițiat în 2010.
Creşterea cererii de credite în sectorul agricol a ajutat
la creşterea veniturilor brute din acest sector de la un
minim al perioadei de 6.327 milioane RON în 2007 la
suma remarcabilă de 10.816 milioane RON în 2012.
Această creștere nu a părut totuși să se traducă într-un

Figura 8. Impactul creditelor
noi asupra veniturilor brute și
ponderea în PIB
Sursa: Analiză Deloitte
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Capacitatea sistemului bancar de realocare a capitalului
a asigurat baza restructurării economiei – o caracteristică
foarte necesară pentru a susține creșterea economică.
În acest sens, am observat că băncile și-au redirecționat
fondurile către industrii care prezintă în mod tradițional
două caracteristici:
–– Dezvoltarea financiară pe baza creșterii productivității
ce susține repoziţionarea pe frontiera productivității
(Aghion et al., 2005; Thorsten Beck, 2012);
–– Componenta de cercetare și dezvoltare (sau factorul
„inovație”) este în general mai ridicată.

Figura 9a. Evoluția impactului a volumului creditelor noi
asupra PIB
Sursa: Analiză Deloitte
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Finanțarea provenită din sectorul bancar
influențează puternic productivitatea și
competitivitatea în industrie, construcții și
agricultură.

Servicii

Figura 9b. Evoluția volumui creditelor noi
Sursa: Analiză Deloitte

Pentru a identifica gradul în care creditarea bancară
influențează creșterea productivităţii și a competitivităţii
sectoarelor finanțate, am utilizat calcule referitoare la
Valorea Adăugată Brută (en. Gross Value Added) pentru
fiecare sector de activitate economică, ținând cont
de numărul de ore lucrate de angajați și de creditele
existente pentru sectoarele respective. Am considerat
că o corelație de peste 60% reprezintă o corelaţie
puternică între volumul creditelor la nivel de sector și
productivitatea muncii.

mil. RON
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Această analiză indică faptul că primele trei sectoare
care au contribuit la creșterea PIB-ului (industrie Fig.10, construcții - Fig.11 și agricultură - Fig.12) au
beneficiat de:
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Creditele acordate sectorului de servicii au generat un
rezultat deosebit întrucât impactul asupra PIB-ului a
crescut constant începând cu anul 2009, în timp ce
volumul creditelor noi a crescut într-un ritm mai lent și
chiar a scăzut în 2012. Acest aspect indică o creștere a
eficienţei alocării fondurilor și o îmbunătăţire a creditării
în ansamblu către sectorul serviciilor, prezentând
totodată o importanță deosebită având în vedere
ponderea ridicată a acestora în PIB-ul total.

2010

Construcții
Servicii

2011

2012

Servicii financiare

1. susținerea băncii prezentând astfel o productivitate
mai ridicată decât alte sectoare economice.
Aceasta dovedește că în pofida dificultăților și a

crizei economice, băncile s-au concentrat corect
pe sectoarele economice generatoare de creștere
economică în România;

În urma aplicării modelului intrări-ieșiri, am
estimat că impactul cumulat al creditării
bancare asupra veniturilor brute globale în
România se ridică la 1.079.974 milioane RON
(echivalentul a aprox. 245.450 milioane EUR)
reprezentând o medie de 34,8% din PIB
aferent perioadei analizate (2007-2012).

2. creșterea productivității în corelaţie cu creșterea
creditării la nivelul perioadei analizate – nu este şi
cazul serviciilor, pentru care indicele de corelaţie
dintre productivitatea muncii şi nivelul creditelor
acordate este foarte scăzut.

În scopul realizării unei comparaţii,
menţionăm că impactul cumulat al leasingului
financiar de echipamente asupra veniturilor
brute globale în România se ridică la 120.330
milioane RON, reprezentând 3,88% din PIB
total aferent perioadei analizate (2007-2012).

Figura 10. Corelație
dintre creditele acordate și
productivitatea muncii în
sectorul industrial
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Figura 11. Corelație puternică între creditele acordate și
productivitatea muncii în sectorul construcțiilor

Figura 12. Corelație puternică între creditele acordate și
productivitatea muncii în agricultură, silvicultură și pescuit

Sursa: INS și BNR

Sursa: INS și BNR
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Contribuția directă a sectorului bancar român
asupra economiei României

Figura 13. Contribuția directă a sectorului bancar la PIB
Sursa: INS, Rapoarte anuale ale băncilor, analiză Deloitte
%
1.4

În plus faţă de impactul indirect, sectorul bancar a avut
şi un impact direct de 0,5% în 2013, în scădere de la
aproximativ 1,3% din PIB în 2008 (a se vedea Fig.13).
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Sectorul bancar reprezintă unul dintre principalii
angajatori din România, cu 57.732 persoane angajate
la sfârșitul lui 2014 – începând de la 49.702 la sfârșitul
anului 2004. (Fig.14)
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Figura 14. Evoluția numărului de angajați
Sursa: BNR
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Figura 15. Evoluţia contribuțiilor directe ale Sectorului Bancar
la nivelul economiei
Sursa: INS (Investiții Nete) și Rapoarte anuale ale băncilor (salarii,
contribuții sociale, impozit pe profit)
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Pentru a cuantifica contribuția directă a sectorului
bancar românesc la economia României, am analizat
evoluția a patru componente principale ale contribuţiei
directe între anii 2006 și 2013: salarii, contribuții sociale
(pentru asigurarea socială, asigurare de sănătate,
șomaj), impozitul pe profit și investițiile nete. Cele patru
componente au fost apoi însumate pentru a estima
contribuția directă totală a sectorului bancar pe baza
informațiilor disponibile public (situații financiare și
statistici INS pentru componenta de investiții).
Datorită faptului că nu toate cele 40 de bănci active pe
piața din România la 31.12.2014 publică în mod regulat
situațiile financiare, dar și din cauza timpului necesar
pentru pregătirea și publicarea situațiilor financiare,
unele bănci nu au fost incluse în setul nostru de date
(fig.15). Chiar dacă datele incluse reprezintă o parte
semnificativă din cota de piață, întrucât gradul de
disponibilitate a datelor pentru marile bănci este mai
ridicat, rezultatele analizei noastre trebuie interpretate
cu atenție (dat fiind faptul că numărul băncilor analizate
este 28 în 2011, în timp ce în 2013 doar 20 de bănci au
publicat situații financiare).
Contribuția directă a impozitului pe profit trebuie de
asemenea remarcată deoarece aceasta ia valori negative
în anii 2012 și 2013, influențând negativ contribuția
directă totală estimată la nivelul economiei. Acest
lucru este legat în principal de tratamentul contabil
al impozitului pe profit și de pierderile semnificative
înregistrate de sectorul bancar în ultimii ani.

Capitolul II.
Performanța băncilor: din trecut
spre prezent
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„Devii responsabil pentru totdeauna pentru
ceea ce ai îmblânzit”....
A. de Saint Exupery – MICUL PRINȚ
2.1. Analiză comparativă – similar dar nu omogen
Abordare pluridimensională
În această secțiune analizăm performanța pieței bancare
din România în contextul Europei Centrale, incluzând
compararea cu:
• cele mai mari economii din regiune – Polonia,
Republica Cehă, Slovacia și Ungaria
• cele mai mari țări balcanice – Bulgaria, Croația și
Serbia
Analiza include o scrutare amănunțită a pieței prin
diferite seturi de lentile. Folosim o abordare care
este generală și detaliată deopotrivă, în încercarea
de a analiza mai multe aspecte cheie. Astfel, raportul
investighează structura curentă și potențialul de
consolidare și dezvoltare viitoare. Starea economiei
este de asemenea luată în calcul, precum și explorarea
structurilor activelor și pasivelor. Este analizată baza
de finanțare, care este în prezent elementul cheie al
creșterii viitoare. Și testăm tendințele de profitabilitate
pe câteva niveluri ale contului de profit și pierdere,
inclusiv: (i) capacitatea de a genera venituri; (ii) ajustări
de costuri și eficiența operațională; și (iii) tendințe
de calitate a activelor și costul riscului. Astfel vom
contura o imagine pluridimensională a pieței, incluzând
considerente de diferențiere față de țările care fac
obiectul comparației.
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Bineînțeles, pot fi stabilite multe paralele între țări și
sistemele lor bancare. Este de înțeles mai ales pentru că
forțele care prefigurează dezvoltările băncilor private sunt
interconectate, culminând cu: (i) o prezență proeminentă
a investitorilor străini; (ii) consolidarea pieței la nivelurile
remarcate în Europa de Vest; și (iii) creșterea rapidă
înregistrată în perioada anterioară crizei financiare. Cu
toate acestea, există de asemenea discrepanțe notabile în
evoluția sectoarele bancare din CE, precum: (i) momentul
aderării la UE, (ii) dimensiunea variabilă și sofisticarea
intermedierii financiare; (iii) diferite abordări ale finanțării
interbancare, variind de la dependență completă până la
autofinanțare; și (iv) niveluri de creditare în valută străină
care variază de la credite neexistente teoretic până la
dominarea registrului de credite.

2.2. Contextul dezvoltărilor bancare în România
În 2009 și 2010, economia României a făcut obiectul
unei reajustări dureroase cauzate de o corecție severă a
cererii interne. PIB-ul României a scăzut cu 6,6% în 2009
și cu 1,1% în 2010 (Fig.16). Deși în 2013 se întrevedea
o redresare, aceasta a fost determinată de exporturi,
lăsând celelalte sectoare ale economiei tot sub presiune.
Drept urmare, ritmul de creștere a rămas sub potențial
și a fost distribuit inegal între sectoare. Problemele
economice rezultate pot fi resimțite la o scară mai
largă întrucât același tipar de subperformanță poate fi
remarcat și la țările vecine.

Analiza demografică constituie un element diferențiator.
Statisticile referitoare la România au stabilit un număr de
8,5 milioane gospodării, astfel încât piața românească a
fost considerată destul de mare comparativ cu alte țări
din EC, având potențialul de a realiza economii de scală
atractive.
Coeficientul Gini6 s-a menținut la 33,3, cel mai
ridicat nivel în rândul țărilor din EC. Aceasta arată că

există diferențe mari de venituri între segmentele de
clienți, însemnând că băncile trebuie să își adapteze
abordarea la diferitele nevoi ale diferitelor grupe de
clienți.
În plus, deteriorarea tendințelor socio-demografice
restricționează semnificativ potențialul de creștere
economică al țării – în pofida fundamentelor
macroeconomice solide.

Figura 16. Creşterea PIB-ului real în România
Sursa: INS
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Figura 17. Structura populaţiei în România (estimare în milioane persoane)
Sursa: INS
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Indicele Gini determină măsura în care distribuția veniturilor sau cheltuielilor cu consumul între indivizi sau gospodării dintr-o economie derivă
dintr-o distribuție perfect egală. (Banca Mondială)

6

Băncile și Creșterea Economică: Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun

33

Disparitățile demografice care se extind
determină un nivel scăzut al populației acceptate
de către bănci.
Populația României este de 20,1 milioane persoane,
una dintre cele mai mari din regiune. Cu toate acestea,
mai puțin de 25% din populația în vârstă de muncă (4,5
milioane angajați) este implicată în activități economice
care creează active durabile, generând astfel un deficit
permanent pentru fondurile sociale (sănătate, șomaj,
pensii) cu efect negativ asupra investițiilor și creșterii
naționale (Fig.17). Această grupă include o populație
neadultă, însemnând totuși că piața abordabilă totală a
băncilor este de 17 milioane (4,5 mil. + 12,5 mil.) - dar
penetrarea serviciilor bancare este foarte scăzută și
reprezintă doar 45%7 (a se vedea Fig.18 Titulari conturi % vârsta 15+, date pentru România).

Când simți că te scufunzi
Anii de după criză au fost deosebit de dificili pentru
băncile din România, în principal din cauza creșterii
rapide a creditelor neperformante. Aceasta a determinat,
la rândul său, cheltuieli bruște cu deprecierea, scăzând
astfel profitabilitatea. Deși măsurile severe de austeritate
adoptate de bănci au asigurat reduceri semnificative de
costuri, acest factor izolat nu a contrabalansat prejudiciul
cauzat de deteriorarea calității activelor.
Totuși, toate acestea limitează perspectivele de creștere
ale unui sector bancar care este încă mic, ale cărui active
reprezintă numai 65% din PIB. O concluzie similară
ar putea fi trasă prin compararea ratelor de penetrare
ale țărilor EC, între care România ocupă ultimul loc, în
pofida creșterii rapide demarate în anii de dinainte de
criză (a se vedea Fig.19).

Figura 18. Deţinători de cont curent - comparaţie
Sursa: Banca Mondială
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Două probleme-cheie afectează penetrarea bancară în
România. Prima este legată de distribuția geografică
a populației, având în vedere că 44% dintre persoane
sunt angajate oficial într-o formă de activitate
economică sustenabilă. În al doilea rând, întârzierea
relativă a transformării economice a României și
aderarea la UE înseamnă că sectorul bancar român este
într-un stadiu mai timpuriu de dezvoltare comparativ
cu majoritatea celorlalte sisteme, continuând să aibă o
economie subterană semnificativă.

Figura 19. Ponderea Activelor Bancare în PIB (%) - 2013
Sursa: BCE
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Drept urmare, în prezent, sistemul bancar românesc nu
este încă pe deplin pregătit să funcționeze profitabil în
noul context de incertitudine, creștere anevoioasă și
reglementare internă. Din cauza pierderilor suportate în
ultima perioadă, băncile din România nu mai atrag (cel
puțin temporar) capital – ceea ce limitează semnificativ
apetitul și capacitatea de creditare a acestora –
influențând, în egală măsură, creșterea economică și
capacitatea proprie de a genera venituri.
În consecință, este esențial ca băncile românești să
atingă niveluri sănătoase de profitabilitate – în mod
ideal, cel puțin comparativ cu celelalte țări centraleuropene – pentru a atrage din nou investitori și pentru
a beneficia de alocări suficiente de capital din partea
băncilor-mamă, astfel încât să poată finanța proiecte
viabile și să susțină creșterea economică în România.
(Fig.20)

2.3. Condiții privind capitalul
Diferențele dintre băncile individuale din România și
omoloagele lor din regiune s-au accentuat începând
din 2008, deși se estimează că tendințele globale cu
care se confruntă sunt similare. Totuși, există diferențe
majore atât în ceea ce privește magnitudinea cât și
sincronizarea evenimentelor, care sunt ușor de observat
printr-o comparare a economiilor locale. În timp ce
Polonia a supraviețuit crizei cu o creștere substanțială
a PIB-ului (în medie de 2,7% între 2009 și 2013), alte
țări s-au confruntat cu o recesiune puternică (precum
România, Ungaria și Croația), o recesiune moderată
(precum Republica Cehă, Serbia, Bulgaria) sau doar cu
o scădere semnificativă a ratei de creștere (Slovacia a
înregistrat – 1% în aceeași perioadă). Acest contrast se
reflectă în performanța curentă a băncilor și veniturile
viitoare. (Fig.21)

Figura 20. Rata rentabilității financiare medii în țările CE analizate (2010-2014)
Sursa: BCE
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Figura 21. Ponderea creditelor în PIB în 2013 și rata medie de
creştere a creditelor (2013-2016)
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Rata de Adecvare a Capitalului (CAR) este deosebit de
ridicată în rândul băncilor românești, în care datorită
politicii de separare a activelor impuse de BNR a fost
menținută la niveluri variind între 14-15% în ultimii
cinci ani – în pofida nivelurilor scăzute ale rentabilităţii
financiare – întrucât unul dintre obiectivele majore ale
BNR a fost împiedicarea dezintermedierii dezorganizate,
excesive și grăbite. Din nefericire, este singurul avantaj
temporar care ar putea fi erodat în maximum 2-3 ani în
absența unei profitabilități solide a sectorului bancar ca
întreg.
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În majoritatea țărilor europene, băncile se confruntă
cu probleme serioase în ceea ce privește respectarea
condițiilor privind capitalul. Presiunea din partea
sistemului bancar european și a societăților - mamă ale
băncilor din România și din regiune face ca finanțarea
să fie din ce în ce mai costisitoare și mai limitată.
Drept urmare, băncile sunt obligate să caute finanțare
și capital pe piața deschisă și sunt obligate să îl aloce
cu atenție în regiunile geografice și liniile de activitate
despre care se preconizează că vor avea cea mai mare
contribuție la profit atât imediat cât și pe termen lung.
Nivelul rentabilităţii financiare ale unor anumite bănci,
reprezintă elementul diferențiator clar în lupta pentru
finanțare – atât din partea societăților-mamă cât și de
pe piața deschisă.

Date fiind nivelurile negative ale ROE din ultimii ani,
băncile din România au la dispoziție o perioadă de cel
mult 2 ani pentru a atinge niveluri de profitabilitate
comparabile cu cele ale altor țări central-europene – în
vederea atragerii investitorilor și a creării bazelor pentru
creșterea sustenabilă a creditării, depășind nivelurile
curente de generare a profiturilor interne. Deși o bună
capitalizare bancară garantează stabilitatea pe termen
scurt, stabilitatea pe termen lung necesită o reformă
structurală atât la nivelul individual al fiecărei bănci cât și
la nivelul economiei României.

În plus, în pofida poziţiei relativ confortabile în ceea ce
priveşte ratele de reglementare minime de 8% și 12%,
la nivel regional, Polonia se apropie de cel mai scăzut
nivel CAR (13,1%), iar Croația și Serbia sunt mult peste
acesta, atingând 19%. Totuși, multe bănci din regiune
nu au putut îndeplini condițiile Basel III după cum
era necesar. Regulamentul viitor și rezultatele analizei
calitative a activelor realizate de BCE pot impune
băncilor să adopte măsuri suplimentare pentru a crește
nivelurile de adecvare a capitalului. Cerințe privind un
capital minim mai mare încep să fie introduse în prima
parte a anului 2013 și să fie implementate integral până
în 2015.
Pe o piață în care sectorul bancar și-a pierdut
atractivitatea, concurența pentru capital va deveni și
mai dificilă – băncile cel mai bine poziționate pentru a
câștiga această luptă pentru capital vor trebui să aibă
rentabilităţi financiare atractive, un model de afaceri
coerent cu o bază adecvată de clienți, finanțare locală
adecvată și referințe solide de administrare a calității
activelor.

Presiunea la nivelul veniturilor se intensifică
Veniturile au rămas sub presiune severă în ultimii ani.
Veniturile operaționale totale au scăzut cu -3,27%
anual, ajungând la 4,32 miliarde EUR în 2013, ca
urmare a cererii limitate de credite noi, corelată cu
impactul diferitelor cerințe de protecție a consumatorilor
aplicabile la nivelul întregului stoc, impunând astfel
recalcularea accelerată a tarifelor aplicabile portofoliului
existent la nivelurile curente mai scăzute (Fig.23).
Prăbușirea operațiunilor financiare constituie cauza
principală a scăderii veniturilor, deși această tendință
negativă este exacerbată și mai mult prin scăderea
comisioanelor. Per total, există o presiune pronunțată
asupra veniturilor, cu scăderi pronunțate ale acestora
consecutiv de la an la an. Veniturile în scădere au fost
cauza primară a deteriorării raportului costuri / venituri
până în 2011, în timp ce rezultatele portofoliului
principal și restructurarea operațională întreprinsă în
ultimii ani au început să fie vizibile numai în 2012.
Figura 22. Profitul net și cheltuielile cu deprecierea calității
activelor (mld. EUR)

2.4. Rezultatele sistemului bancar – valori,
analize comparative și lecții învățate
Profitabilitatea – cheltuielile cu deprecierea
calității activelor reprezintă principala barieră
În România, ultimii ani au subliniat clar problema
cauzată de deteriorarea activelor, care este principala
barieră împotriva profitabilității. În ultimii cinci ani,
profitul net a scăzut la o CAGR masivă de 38% (Fig.22).
Profitul net de-abia dacă a existat în 2013, iar veniturile
nete s-au ridicat la numai 4,32 miliarde EUR, cu mult
sub valoarea maximă de 5,1 miliarde înregistrată în 2008
(Fig.23). În consecință, procentele de profitabilitate sunt
foarte slabe și continuă să scadă - în 2013, ROA și ROE
în sistemul bancar român au fost de numai 0,01% și
respectiv 0,13% (date BNR).
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În pofida eforturilor comune ale tuturor băncilor de
a-și restructura operațiunile conform noilor realități,
strategiile acestora au fost foarte diferite – în principal
din cauza punctelor de pornire diferite. Dat fiind că
majoritatea băncilor active în România în 2008 au fost
recent achiziționate mai mult sau mai puțin de grupuri
europene (începând cu achiziția BRD și a Băncii Agricole
în 1998 și respectiv 2000 până la achiziția BCR de către
Erste Bank în 2000), acestea s-au aflat în stadii foarte
diferite de investiții și integrare. Din nefericire, din cauza
tumultului creat de volatilitatea pieței și răsturnarea
legislativă, s-a dovedit a fi foarte dificil să se stabilească
strategii coerente, măsurabile și raționale. La început,
presiunile legate de finanțarea stabilă și serviciile pentru
clienți erau în centrul atenției, dar treptat tsunamiul
generat de o multitudine de inițiative din partea
organizațiilor locale, europene și internaționale a dus
la supraîncărcarea administrativă și o creștere vizibilă a
costurilor aferente conformării.
În acest context, majoritatea băncilor din România s-au
adaptat foarte rapid pentru a face față acestor provocări:
au reușit să își adapteze modelele de finanțare la noile
realități, să reducă costurile cu peste 10% per total și să
găsească resurse interne și să înființeze sisteme pentru a
face față noii complexități de reglementare. Din nefericire,
toate aceste soluții – care au fost salutare și ar fi putut
fi chiar suficiente în ipoteza reluării creșterii economice
solide – nu reușesc să compenseze reducerea cu mai mult
de 15% din venitul net și costul mai mult decât dublu
al riscului – consecințe ale unei instabilități economice
prelungite.

Deși limitarea cererii de credite noi este un rezultat
obiectiv al inactivității economice, restabilirea tarifelor
pentru veniturile nete din dobânzi aferente portofoliului
la niveluri mai scăzute conține o componentă
suplimentară de corecție a exuberanței creditării din
perioada 2006-2008. Transparența insuficientă
a marjelor înainte de 2010 a crescut presiunea
de a reduce marjele din portofoliile existente,
reprezentând una dintre cele mai dureroase lecții
învățate de bănci în ultimii ani (Lecția 1).
Drept urmare, băncile din România au devenit mult mai
conștiente de responsabilitățile lor în materia protecției
și educării clienților și au luat măsuri semnificative în
vederea ameliorării condițiilor contractuale și calității
informației – lansând de asemenea, în paralel, mai multe
campanii de educare destinate în principal generației
tinere. Împreună cu mai multe organizații non-profit,
au dezvoltat numeroase inițiative vizând transparența
comisioanelor bancare și o serie de criterii comparative
a conturilor curente personale, incluzând: glosare,
comunicarea listelor de comisioane, instrumente de
comparare, inițiative de educare financiară, studii de
piață și inițiative de cooperare.
Conform studiului efectuat de Direcția Generală pentru
Sănătate și Consumatori din cadrul Comisiei Europene8,
România a avut puțin mai multe inițiative (21) decât

Figura 24. Evoluţia structurii veniturilor operaționale totale
(mld. EUR)
Sursa: BCE
mld. EUR
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Scad veniturile din dobânzi
Veniturile din dobânzi rămân principala sursă de venituri
și au devenit şi mai importante. Ponderea acestora în
veniturile totale a crescut de la 55% în 2008 la 60%
în 2013, în principal datorită modificărilor structurii
de fixare a prețurilor ca urmare a aplicării Ordonanței
de Guvern 50/2010, prin care se prevedea aplicarea
retrospectivă a prevederilor Directivei creditelor de
consum asupra creditelor existente. (Fig.24)
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media UE + Norvegia (17,4). Inițiativele de educare
financiară domină piața, fiind dedicate mai multor
produse de credit și depozit pe lângă conturile curente, o
explicație în acest sens fiind faptul că țara a înregistrat o
creștere reală a creditelor în ultimii ani.
Între timp, la nivel european au fost adoptate mai multe
Directive în domeniul protecției consumatorului – care vor
fi absorbite complet de băncile din România cel târziu la
data adoptării acestora.
Taxele constituie a doua sursă importantă de venituri
pentru băncile românești, cu o pondere de 11-16% în
veniturile totale, similar cu nivelurile din Republica Slovacă
– mult mai scăzută decât în alte țări central-europene,
precum Polonia, Slovenia sau Ungaria. (Fig.25)

Costuri – reducere limitată
Costurile, care în 2008 atingeau 2,7 miliarde EUR, au
scăzut la 2,42 miliarde EUR în 2013, înregistrând un
declin anual de 2% (a se vedea Fig.26). Majoritatea
acestor reduceri au avut loc în 2009; totuși, și în anii
următori s-a înregistrat un mic declin al costurilor totale,
determinat de reduceri în domeniul resurselor și în alte
domenii. De asemenea, au existat închideri extinse de
sucursale, determinând o reducere masivă a rețelei la
numai 5,6 mii în 2013 de la 7,3 mii în 2008. Deprecierea
și amortizarea sunt singurele excepții în materie de
reducere a costurilor, înregistrând o creștere anuală de
10% în perioada amintită (a se vedea Fig.30).

Importanța operațiunilor financiare a variat în ultimii ani,
atingând acum 20% de la un maximum de 24% în 2008.

Figura 25. Structura veniturilor nete, țările ECE
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Figura 26. Cheltuieli operaționale în
România (mld. EUR)
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Densitatea rețelei de sucursale sub medie
În pofida scăderii numărului de sucursale, rețeaua bancară
din România continuă să fie destul de bine dezvoltată
comparativ cu alte țări din regiune. România depășește
Republica Cehă din punctul de vedere al sucursalelor
bancare la 100.000 de locuitori. Acest lucru este datorat
în principal profilului demografic al României, care impune
crearea de sucursale aproape de multe persoane care
locuiesc în zone rurale. Statisticile referitoare la ATM-uri
sunt oarecum mai avantajoase, România ocupând locul al
doilea în ceea ce privește numărul de ATM-uri la 100.000
de locuitori, depășind Polonia, Ungaria și Republica Cehă.
Per total, clienții români beneficiază de o proximitate
relativ bună a serviciilor bancare, în principal ca urmare
a disparităților geografice ale țării și a unei consolidări a
pieței sub medie.

Figura 27. Număr de sucursale, comparație ECE
Sursa: BCE, Bănci naționale
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Conform studiului Deloitte privind Provocările cu care
se confruntă băncile de retail din CEE în domeniul
experienței clienților (2012), pentru 93% dintre clienții
români, sucursalele constituie încă un canal major de
construire a relației bancare, deși utilizează de asemenea
Internetul sau o combinație de servicii în sucursală și
online. Astfel se explică accentul ridicat pe care clienții îl
pun pe toate aspectele interacțiunii cu banca la nivelul
sucursalei și impactul scăzut asupra satisfacției furnizate
de serviciile online, prin telefon mobil și call center.
În pofida reducerii globale semnificative a numărului
de sucursale în perioada 2010-2013 (Fig.11), primele
trei bănci din România, după numărul clienților, au
deschis și sucursale noi începând cu 2011, în principal
în zonele urbane cu densitate foarte mare, subliniind
că interacțiunea directă este canalul primar pentru
relația cu clienții. 68% dintre clienții care utilizează
servicii de Internet banking, fie exclusiv, fie în paralel
cu sucursalele, au vârste cuprinse între 15 și 35 de ani,
trimițând un semnal clar că odată ce generația mai
tânără cu cunoștințe de operare a calculatorului intră în
grupul potențial de clienți bancari, serviciile online vor
deveni din ce în ce mai importante, atât din punctul
de vedere al frecvenței utilizării cât și al așteptărilor în
materie de calitate.
Între țările analizate, penetrarea rețelei de ATM-uri este
peste medie, în timp ce introducerea terminalelor POS
în România este cea mia scăzută din Europa, din cauza
faptului că economia României continuă să utilizeze
intensiv numerarul. (Fig.28 & 29)
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Figura 28. Număr de ATM-uri, comparație ECE

Figura 29. Număr de POS-uri, comparație ECE
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După cum arată evoluția ultimilor 5 ani, băncile străine
active în România nu au reușit să își calibreze
modelele de afaceri și operaționale conform marilor
disparități demografice și industriale existente în
țară (Lecția 2).
Fiind o țară cu mari deficiențe de penetrare, potențialul
de creștere a veniturilor este într-adevăr substanțial –
însă nu peste tot și nu pentru toată lumea. Cu 45% din
populație în zone urbane și cu o creștere și concentrare
a averilor în jurul a 10-12 orașe principale, România
va continua să fie o economie pe două viteze, cu un
contrast evident între zonele urbane și rurale, și cu
discrepanțe imense în veniturile disponibile/abilități
de afaceri și comportament al clientului – atât în retail
banking cât și în corporate banking.

După cum a fost deja sugerat, compararea sectorului
bancar al României cu cel al altor țări CE indică o scară
globală de activitate mai mică. Productivitatea mediocră
este subliniată de astfel de statistici, întrucât activele
sau veniturile nete per angajat, care la 1.388 mii EUR
și respectiv 74.000 EUR per angajat sunt sub media
regiunii (Fig.31 și 32).
Figura 30. Evoluţia structurii cheltuielilor operaţionale în
România (mld. EUR)
Sursa: BCE
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Eficiența operațională – ușoară ameliorare
În cel mai bun caz, balanța globală, în termeni de
rentabilitate, rămâne mixtă. În pofida ameliorărilor
rezultate din revizuirea segmentului de costuri, veniturile
în scădere la nivelul sectorului nu a permis ameliorări
semnificative ale eficienței. După câteva câștiguri inițiale,
veniturile în scădere au împins raportul costuri / venituri
până la 57%.
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Figura 31. Raport venituri nete per angajat (mii EUR)
Sursa: BCE
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O analiză detaliată a structurii cheltuielilor operaționale
din ultimii ani (Fig.30) evidențiază o creștere relativă a
cheltuielilor de personal de la 49% la 45,5% în ultimii
ani, cu o contribuție similară atât a cheltuielilor cu
personalul cât și a celor generale și administrative, iar
procentul rămas de 9% din baza costurilor este atribuibil
deprecierii și amortizării:
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Notă: Rezultatele au fost obținute utilizând Profitul Net în locul Veniturilor Nete
din cauza nedisponibilității datelor

Figura 32. Raport active bancare per angajat (mii EUR)
Sursa: BCE
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Drept urmare, în ultimii ani, băncile active în România
au depus eforturi semnificative pentru a-și clarifica
modelele de afaceri și nișele de concentrare, rezultând
astfel, în mod clar, metode de servicii diferențiate
pentru persoanele înstărite vs piața generală sau pentru
IMM-uri vs multinaționale vs municipalități/finanțări
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eficiente și niveluri mai ridicate de satisfacție și încredere.
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profitabilității și atractivității pentru investitori, în cazul
ineficiențelor structurale sunt necesare eforturi comune
pentru a asigura acțiunea concertată a tuturor părților
interesate și a autorităților.

Cheltuielile de personal per capita sunt aproape
de media regiunii, subliniind slaba productivitate a
sectorului bancar în pofida scăderii numărului de
locuitori și a deflației salariilor. (Fig.33)
Figura 33. Cheltuieli de personal / angajat în România
(mii EUR)
Sursa: BCE
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Deși băncile au corectat în ultimii 5 ani o mare parte
a ineficiențelor structurale din modelele lor de afaceri,
rezultând ipoteze privind convergența economică și
valutară regională care s-au dovedit a fi prea optimiste,
băncile se confruntă încă cu ineficiențe semnificative la
nivel național provenind din disparitățile demografice
și eficiența scăzută a mediului legislativ, fiscal și
administrativ din România.
Lipsa economiilor de scală și ineficiențele structurale
la nivel național limitează eficacitatea inițiativelor
vizând eficiența (Lecția 3).
Dacă în cazul ineficiențelor individuale băncile au
întreprins deja mai multe proiecte și inițiative de
adaptare a modelelor de afaceri și structurii costurilor
la noile niveluri de activitate și implicit de ameliorare a

În ultimii ani, băncile din România s-au concentrat masiv
– cu diferite niveluri de succes depinzând de mărimea și
de structura lor de distribuție – pe corectarea majorității
ineficiențelor individuale rezultate din investițiile
supradimensionate până în 2008: din 2009, rețeaua de
sucursale a fost redusă cu o treime, sistemele IT au fost
optimizate, contractele cu vânzătorii au fost renegociate
și costurile au fost raționalizate. Totuși, băncile din
România se confruntă cu ineficiențe structurale
suplimentare care există la nivelul țării, precum:
a) Dimensiunea mică a pieței (din cauza slabei
bancarizări, a concentrației ridicate a creșterii
activelor și a prevalenței economiei subterane),
b) Abuzurile în domeniul insolvenței (care, în
anumite situații, determină dublarea costului
riscurilor),
c) Povara administrativă excesivă și nivelul scăzut al
coerenței și predictibilității fiscale și legale.

Diversitate ridicată în ce privește originea
băncilor și concentrare a pieței ușor sub medie.
Băncile active în România provin din 10 țări diferite
cu puncte forte și situații de capital variate, generând
astfel împreună un mediu foarte competitiv și divers
(Fig.34). Ponderea capitalului austriac în capitalul total
continuă să fie cea mai mare (28%).

Figura 34. Structura activelor și capitalurilor băncilor din România
Sursa: BNR
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A doua poziție este ocupată de capitalul grecesc (17%)
și pe a treia poziție se situează capitalul românesc (14%).
Pozițiile ocupate de capitalul francez, cipriot și maghiar
au crescut în ultimul an, în timp ce capitalul grecesc și
românesc este în scădere.
În altă ordine de idei, având în vedere că primele 10
bănci ca mărime dețin 70% din activele bancare în
România, concentrarea este scăzută. O concentrare
ridicată a actorilor bancari principali ar putea determina
influențarea ratelor de eficacitate operațională de către
economiile de scală. Având în vedere că cele mai mari
10 grupuri controlează 70% din activele bancare, piața
este sub media regiunii în ceea ce privește concentrarea
(76%). Un astfel de nivel este totuși superior celui
observat în țările occidentale.
Regiunea ca întreg se diferențiază prin dominația actorilor
importanți comparativ cu piețele mai dezvoltate. Cu
toate acestea, în opinia noastră situația curentă nu ar
trebui să împiedice și mai mult META activitatea, în
special în rândul actorilor mai mici care urmăresc să
obțină o eficiență superioară de pe urma ameliorării
economiilor de scală. Primele două bănci mari – BCR și
BRD – controlează 18,6% și respectiv 12,3% din cota de
piață și domină, în mod clar, mediul bancar românesc în
fiecare categorie principală (credite, depozite, active și
capital). Următoarele patru bănci din punctul de vedere
al dimensiunii (Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen
Bank și UniCredit Țiriac Bank) au fiecare o cotă de piață
situată în intervalul 5%-6,5% asigurându-le o breșă solidă
în piață. Cota de piață rămasă este destul de fragmentată
între actori minori.
În rândul celor mai mari bănci românești există o
oarecare prezență a statului, întrucât Trezoreria deține
CEC-ul, a patra bancă mare cu o cotă de piață de
6,3%. Totuși, toți ceilalți actori importanți sunt privați,
în majoritatea cazurilor făcând parte din grupuri cu
capital internațional (precum Erste, Société Générale
și UniCredit). Aceasta asigură un nivel adecvat de
concurență, dată fiind fragmentarea pieței naționale și
expertiza actorilor occidentali.

Piața va continua să se consolideze
Ținând cont de cele de mai sus, situația globală a
pieței este dificilă. Aceasta se reflectă în capitalizarea
bursieră a multor bănci, care este sub valoarea lor
contabilă; rezultă că randamentul estimat al echității
este mai mic decât rata estimată a rentabilității. Din
punctul de vedere al unui investitor, această situație
ar putea fi bineînțeles tentantă, dar în pofida acestui
fapt, activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) la nivel de
regiune este nu este deosebit de puternică, sugerând
totodată că nivelul de incertitudine este ridicat.
Între timp, absența interesului străin la scară largă a
însemnat că tranzacțiile bancare au implicat vânzarea
sau lichidarea filialelor mai mici de către grupurile
bancare vest-europene.
În absența creșterii, consolidarea și cesiunile sunt
esențiale pentru a crea scala necesară pentru
supraviețuire, alocarea eficientă a capitalului și
profitabilitatea adecvată (Lecția 4).
În primul rând, actorii internaționali vor continua
să plece dată fiind regândirea țintelor strategice și
oportunitățile limitate de a atinge dimensiunea necesară
pentru a-și realiza potențialul în regiune; acest lucru dă
naștere unei oportunități de care băncile locale mai mari
sunt pregătite să profite imediat – după cum rezultă din
preluările recente ale portofoliilor de credite Citibank și
RBS de către Raiffeisen și UniCredit.
În al doilea rând, există încă prea multe bănci universale
în majoritatea țărilor CE, inclusiv România. Aceasta va
determina o consolidare suplimentară la nivel de sector,
întrucât actorii principali vor viza și alte oportunități de
achiziții pentru a-și consolida poziția, pentru a crea alte
economii de scală și pentru a favoriza eficiența.
În al treilea rând, ne așteptăm la un val substanțial
de reducere a efectului de levier aferent activelor de
către actorii mai mari, implicând portofoliile de credite
neperformante și credite secundare, care poate apărea
sub forma unei scale directe, dar una cu o structură
complexă.
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Calitatea activelor – creșterea activelor cu probleme

Figura 35. Performanța sistemului bancar din România

Ultimii ani au subliniat clar efectul negativ al activelor
în curs de deteriorare, reprezentând principala povară
pentru profitabilitate. În ultimii 4 ani, profitul net a
scăzut cu o CAGR alarmantă de 38%. Profitul net în
2013 abia dacă a avut o valoare pozitivă (Fig.22). Profitul
net a ajuns la numai 4,32 miliarde EUR în 2013 cu mult
sub maximumul de 5,1 miliarde EUR înregistrat în 2008.
În consecință, ratele de profitabilitate sunt slabe și sunt
în continuă scădere – ROA și ROE în sectorul bancar în
2013 au fost de 0,01% și respectiv 0,13%. (Fig.35)

Sursa: BNR
...Rentabilitatea economică (ROA) în România...

%
2.0

2.0%
1.6%

1.5

1.6%
1.3%
1.0%

1.0
0.5

0.3%
0.0%

0

Calitatea creditelor a prezentat o deteriorare rapidă în
perioada 2009 - 2013. Rata creditelor restante de peste
90 zile a crescut la 10,6% în 2013, o creștere bruscă de
la 1,1% înregistrată în 2008 (Fig.36 – partea stângă).
Deși cheltuielile cu deprecierea nu s-au schimbat
semnificativ în ultimii ani, s-au stabilizat totuși la un nivel
ridicat. În România, provizioanele totale pentru pierderi
per credite totale (brute) incerte și neperformante au
reprezentat 86,52% din stoc în 2013, cu 60% mai mult
față de 2012 (Fig. 36 – partea dreaptă).
Din nefericire, în ultimii doi ani s-a observat o deteriorare
mai accelerată a disciplinei privind plata a companiilor –
comparativ cu cea înregistrată în sectorul retail. Astfel,
dacă până în 2011 ponderea creditelor incerte din
sectorul retail banking a depășit-o pe cea din sectorul
corporate, începând cu 2012 dinamica s-a modificat –
rata NPL în rândul societăților ajungând la 23,8% față de
11,7% pentru sectorul retail la acel moment. Creditele
acordate în condiții mai tolerante în anii de dinainte de
criză continuă să afecteze calitatea activelor bancare – în
special cele acordate între 2007 și 2008; volumul de
neperformanță generat de aceste expuneri reprezintă
aproximativ 70% din volumul global al creditelor incerte.
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Figura 36. Credite restante
Sursa: BNR și BCE
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Creșterea riscului aferent creditelor comerciale sugerează
lipsa disciplinei de plată a mediului corporate, iar
degradarea din acest domeniu generează o vulnerabilitate
a stabilității financiare pentru toate segmentele. Drept
urmare, numai în perioada august 2012-2013:
• datoriile înregistrate de IMM-uri către sectorul bancar
au crescut cu 26%, iar la sfârșitul lui august 2013 rata
NPL în rândul acestor societăți a ajuns la aproximativ
30%; și
• arieratele înregistrate de întreprinderile „mari și extrem
de mari” către sectorul bancar au crescut cu 126% (de
la 1,52 miliarde RON la 3,44 miliarde RON), iar rata
NPL a crescut la 9,62% (august 2013), dublul nivelului
înregistrat în iulie 2012 (4,29%).
IMM-urile au transferat o parte semnificativă a creditelor
bancare către credite furnizor, completând astfel
riscul comercial cu o componentă financiară. Pe baza
acestor modificări structurale ale raporturilor, efectul de
răspândire și propagare a șocurilor negative este mult
mai rapid în consecință. În plus, o scădere a rezervelor
de autofinanțare poate fi remarcată în contextul
deteriorării sustenabilității și capacității de autofinanțare
ca urmare a efectelor crizelor financiare din ultimii trei
ani, precum și a degradării disciplinei de plată la nivelul
întregii economii. Astfel, chiar și „societățile mari și
extrem de mari” încep să dovedească un grad mai mare
de sensibilizare la expunerea la șocul intern sau extern,
cu o presiune crescută asupra lichidității.

Figura 37. Ponderea creditelor restante
Sursa: BNR
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280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

%
257,574 262,810
226,379

226,392

237,488

256,808

13
12

12.3

11
10

7.7

167,703

9

10.5

8

6.3

3.6

7
6

102,182

5

3.5

4

68,232

49,585

1.6

2.6

1.2

3

1.5

2
1
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ponderea sumelor restante în total sume scadente

2012

2013

Total sume scadente

În acest context, utilizarea procedurii de insolvență ca
măsură de protecție împotriva creditorilor a devenit
din ce în ce mai răspândită, cu o creștere îngrijorătoare
a numărului în 2013 (712 societăți cu cifre de afaceri
mai mari de 1 milion EUR, comparativ cu 485 societăți
în 2012). Pentru o analiză suplimentară, a se vedea
Capitolul 3.
În ultimii 5 ani, creditele neperformante au crescut
de aproape 10 ori, deși creșterea activelor a fost în
continuare lentă. (Fig.36)
În măsura în care soluționarea NPL determină
înregistrarea unor pierderi suplimentare, este posibil ca
băncile să fie deosebit de reținute în abordare acestei
perspective până ce concurența nu va proceda la fel.
Totuși, BNR și băncile din România au înțeles că, în

Figure 38. Evoluția creditelor neperformante
Source: NBR
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pofida eroziunii imediate a capitalului, soluționarea mai
rapidă a NPL produce efecte de domino pozitive asupra
economiei și implicit asupra calității activelor și a valorilor
garanțiilor colaterale în general – fiind astfel în interesul
colectiv al sistemului bancar. În urma recomandării BNR
și a rezultatelor AQR, băncile din România accelerează
eliminările din bilanț ale NPL-urilor mai vechi, reducând
astfel cea mai ridicată rată NPL din EC de la 21,9% în
2013 la o rată estimată de 18% în acest an și ulterior la
16% în 2015.
Soluționarea administrativă a problemei creditelor
neperformante nu este nici unică și nici neobișnuită
Conform concluziilor Inițiativei de la Viena, „soluționarea
NPL tinde să fie mai lentă decât se dorește din cauza
problemelor macroeconomice de ordin extern și a
efectelor asupra reputației”9, diminuând astfel capacitatea
băncilor de a atrage capitalul de care au nevoie pentru
reluarea creșterii și de a favoriza abordarea eficientă a
expunerii deteriorate.
Amânarea acțiunii decisive de a colecta și restructura
activele deteriorate nu este eficientă (Lecția 5).
S-a arătat în numeroase rânduri că piețele nu se pot
redresa până ce un volum semnificativ de credite incerte
nu va fi soluționat și până ce activele de bază nu sunt
vândute la un nivel capabil să creeze o sursă nouă de

dezvoltare a pieței. Monetizarea extinsă timpuriu a NPL
este obținută, în general, numai în urma unei intervenții
a statului sau a unei bănci centrale care motivează sau
obligă băncile să elimine pierderile înregistrate cu creditele
neperformante. Această situație a mai avut loc, în
repetate rânduri, în trecut, în multe alte jurisdicții (de ex.
prăbușirea pieței bursiere din 1987, criza financiară din
Asia de Est din 1997, criza de capital pe termen lung din
1998 și Criza actuală a creditelor ipotecare subprime ),10
iar costul curățării registrelor de credite este întotdeauna
mai mare decât ar putea estima băncile și autoritățile.
Ciclul „boom to bust” este o caracteristică recurentă
inevitabilă a piețelor (Fig.39). România a cunoscut o
bulă imobiliară în 2009. Calitatea creditelor a prezentat
o deteriorare rapidă din 2009 până în 2013. Băncile,
autoritățile și politicienii au intrat într-o stare de negare
pretinzând că o corecție este posibilă, creșterea
economică urmează să apară și/sau va exista o redresare
lină. Rata NPL a crescut la 14,3% în 2011, o creștere
bruscă de la 11,9% înregistrată cu numai un an înainte
– negarea a luat sfârșit. În pofida eforturilor băncilor
de a vinde portofoliile și de a se ocupa de expunerile
individuale, eliminarea majoră a început în 2013 (la
patru ani de la bula imobiliară) și a atins apogeul în 2014
respectând referințele istorice anterioare legate de alte
regiuni geografice.

Figura 39. Evoluția valorii activelor în ciclul „boom-recesiune”
Sursa: Analiză Deloitte
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Costul ridicat al riscului scade apetitul băncilor
pentru credite noi
Nivelul creditelor neperformante (NPL) a crescut
dramatic din 2008, dar în prezent se estimează că se
va stabiliza. În timp ce situația din țări precum Polonia,
Republica Cehă și Slovacia este relativ bună, cu niveluri
NPL sub 7,3% și în scădere, în România și Ungaria
situația prezintă cel mai înalt risc cu un nivel de 21,9%
și, respectiv, 16%. Costul riscului pentru România a
fost de 3,5% în 2013, aceasta fiind urmată numai de
Bulgaria care a avut un nivel de 3,8% (a se vedea figura
40 pentru comparația completă a țărilor).
Contextul macroeconomic în continuă deteriorare și
creșterea mai lentă din registrul creditelor au determinat
o majorare a provizioanelor. Costul riscului în 2013 a
crescut îngrijorător la 4%, cel mai ridicat din regiune.

Raportul cheltuieli cu deprecierea/active – de 1,97%,
iarăși cel mai ridicat din țările CE, confirmă de asemenea
acest fapt. Reversul este că, în pofida creșterii creditelor
neperformante, aceste cheltuieli ridicate cu deprecierea
au ajutat la menținerea raportului de acoperire la un
nivel bun. Scara abruptă a acestei creșteri este subliniată
prin compararea nivelului provizioanelor din 2013 cu cel
anterior; provizioanele pentru pierderi aferente creditelor
se ridicau, în total, la 1,8 mld. EUR în 2011, de două ori
mai mult față de nivelul din 2008.
Ca urmare a noilor realități, băncile și-au modificat
politicile de creditare dedicate clienților nefinanciari
pentru a răspunde condițiilor de reglementare mai stricte
referitoare la capital și nu permit creșterea angajamentelor
de creditare la fel de rapid ca înainte de criză.

Figura 40. Rata creditelor neperformante în sectorul nefinanciar (% din total active)
Sursa: BCE
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Figura 41. Raport cheltuieli cu deprecierea/active în România
Sursa: BCE
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Totuși, volumul creditelor în 2013 comparativ cu 2010
şi-a scăzut ritmul de creştere în Polonia (4,1%), Republica
Cehă (4,3%). Ratele de creștere negative au fost
înregistrate în Ungaria (5,4%) și Slovenia (4,3%). (Fig. 42)
În afara dependenței directe de cererea de credite,
creșterea creditării este determinată de condițiile financiare
proprii ale băncilor, precum capacitatea individuală
de creditare din trecut, prevalența pentru credite
neperformante din registre și nivelul capitalizării acestora.
Toate aceste variabile au efecte asupra ofertei de credite,
fiind direct influențate de nivelul curent al cheltuielilor
cu deprecierea – fie prin limitarea capacității băncii de a
se concentra pe creștere dat fiind managementul intern
excesiv și atenția operativă care trebuie îndreptată spre
restructurarea și soluționarea NPL, fie prin influențarea
negativă a disponibilității capitalului.
Cheltuielile cu provizioanele reprezintă principala
barieră nu numai pentru profitabilitatea imediată, ci
și pentru creșterea viitoare (Lecția 6).
Un studiu realizat de FMI pe baza unor date din
Europa Emergentă11 arată că o creștere de 10 puncte

procentuale a ratelor NPL scade creșterea creditelor cu
aproximativ 4 procente numai prin efecte asupra ofertei.
Nesoluționate, nivelurile ridicate ale datoriei sectorului
privat pot influența negativ redresarea. Mai multe canale
care fac legătura între îndatorarea privată și activitatea
economică au fost identificate în literatură:
• Investițiile vor avea de suferit întrucât societățile
se concentrează pe reducerea efectului de levier și
îndreptarea bilanțurilor contabile. Nu doresc să își
asume proiecte noi în cazul în care randamentele sunt
în beneficiul creditorilor existenți mai degrabă decât al
acționarilor12.
• Persoanele fizice care generează un efect de levier
excesiv vor reduce cheltuielile de consum întrucât
percepția veniturilor permanente și a activelor este
redusă13.
• Datoria ipotecară creează circuite de feedback
suplimentare prin efectele prețurilor imobiliare în scădere
asupra averilor și consumului. Eșecurile și recesiunile
imobiliare precedate de creșteri mari ale datoriei
imobiliare tind să fie mai severe și mai prelungite14.

Figura 42. Credite acordate persoanelor fizice (creştere anuală %)
Sursa: BCE
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• Creditarea băncilor va avea de suferit, întrucât
creditele neperformante în creștere (NPL) erodează
rezervele de capital ale băncilor, au nevoie de timp
pentru a fi gestionate și creează incertitudini. Întradevăr, nivelurile NPL în câteva țări din Sud - Estul
Europei și țări baltice au atins niveluri care au fost
observate numai în episoadele anterioare de criză din
Asia și Scandinavia.

Sectorul bancar din Europa Centrală este în
creștere – la niveluri de profitabilitate mai
scăzute
Comparativ, poziția celorlalte piețe financiare din Europa
Centrală este relativ bună. Începând cu anul care a urmat
colapsului economic, activele din sectorul financiar au
crescut în fiecare an, cu o medie de 8,0%, ajungând
la aproximativ 893,4 miliarde EUR. Este interesant că
valoarea acestor active cumulate ale instituțiilor financiare
din Europa Centrală este comparabilă cu cea a celor
din Danemarca (919,7 miliarde EUR) și este mai mică
decât cea înregistrată în majoritatea țărilor occidentale.
Rata de creștere în regiune este generată de cele mai
mari economii din regiune – Polonia și Republica Cehă.
Activitatea comercială globală a instituțiilor financiare din
regiune (Fig.43) este încă în creștere.

• Sustenabilitatea datoriei din sectorul public poate fi
de asemenea afectată, întrucât obligațiile sectorului
privat sfârșesc adesea prin a fi transferate în bilanțul
sectorului public.
În consecință, în ultimii ani, băncile și BNR au înregistrat
un progres semnificativ în separarea și creșterea
eficienței activităților de colectare și soluționare,
depunând în același timp eforturi semnificative în
vederea ameliorării eficacității mediului de recuperare a
datoriilor din România.

Figura 43. Evoluția activelor bancare - comparație (creștere anuală %)
Source: ECB
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Băncile au reacționat la agravarea situației economice
printr-o abordare care a ținut cont de riscuri într-o mai
mare măsură, prin optimizarea costurilor și (acolo unde
a fost posibil) prin reducerea efectului de levier aferent
activelor.
Veniturile acestora au continuat să crească. Totuși,
profitabilitatea este cu ~46% mai scăzută decât în 2008
în Europa Centrală (Fig.44). Motivul unui declin atât de
semnificativ este explicat prin nivelul foarte ridicat al
costurilor cu deprecierea (discrepanța dintre valoarea
Figura 44. Rentabilitatea financiară (%), regiunea Europa
Centrală şi de Est
Sursa: BCE
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Creditarea din România, analiza evoluției creditelor
acordate sectorului privat, pe baza categoriilor de
debitori, indică următoarele tendințe distincte:

• Depozitele efectuate de persoanele fizice la sfârșitul
lunii iulie 2014 au ajuns la 131 miliarde RON, cu
3,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a

1.2%

1
2010

Redresare fără creditare în România

• Soldul creditelor totale acordate persoanelor fizice
la sfârșitul lui iulie 2014 s-a ridicat la 101 miliarde
RON, fiind cu 2,5% mai scăzut decât în aceeași lună
a anului anterior. Totuși, trecerea la creditele în RON
a continuat întrucât creditele denominate în RON au
crescut cu 13,7% în aceeași perioadă, în timp ce cele
denominate în EUR au scăzut cu 9,3%. (Fig.45)

6.0%

6

activului înregistrată în bilanț și suma recuperabilă
aferentă). În 2013, volumul eliminărilor din bilanț și a
altor costuri cu deprecierea a fost egal cu 24,4% din
veniturile generate de industria bancară, comparativ
cu 12,2% în 2008. În cazul în care cheltuielile cu
deprecierea ar fi rămas la nivelul din 2008. ROE al
băncilor ar fi fost în prezent de 12,7% - adică cu 51,9%
mai mare decât cel actual.

2013

Figura 45. Evoluţia creditelor şi depozitelor retail
Sursa: BNR
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anului anterior. Se continuă tendința spectaculoasă de
creștere a depozitelor în retail, care au crescut până în
prezent cu peste 120% din septembrie 2007. (Fig.45)
• Procesul de dezintermediere financiară este mai
accelerat în cazul societăților, unde soldul creditelor
acordate societăților nefinanciare a scăzut cu 6,9% la
108 miliarde RON în septembrie 2014, comparativ cu
soldul înregistrat în aceeași lună a anului anterior. La
fel ca în cazul creditelor acordate persoanelor fizice,
creditele denominate în RON au crescut cu 3,5% de
anul trecut, în timp ce creditele denominate în EUR au
scăzut masiv cu 14,7%. (Fig.46)
• Nivelul depozitelor create de societățile nefinanciare în
sistemul bancar a crescut de asemenea în septembrie
2014 comparativ cu septembrie 2013 cu 7,7% la 70
miliarde RON (Fig.46)
• Numărul interogărilor RCC (Registrul Central de
Credite) efectuate de instituțiile de creditare cu privire
la potențiali debitori în perioada ianuarie-august
2014 s-a ridicat la 706.386, aproape identic cu cel
înregistrat în aceeași perioadă în anul anterior. În
aceste circumstanțe, cererea de credite a stagnat, cel
mai probabil, în 2014.

În România, contextul global de austeritate financiară
și reglementare crescută a transformat perioada de
expansiune a creditelor într-o perioadă de stagnare.
Atât băncile cât și clienții trec printr-o perioadă de
ajustări dureroase pentru a supraviețui și a se dezvolta
cu o disponibilitate mult mai scăzută a creditelor. Din
nefericire, pentru bănci procesul de dezintermediere se
măsoară în ani și nu în luni.
Peste două treimi dintre respondenții dintr-un studiu
recent efectuat de Deloitte15 cu principalele grupuri
europene care sunt active și în România preconizează
că dezintermedierea va dura încă 4-5 ani – ceea ce
înseamnă că atât consumatorii cât și societățile vor
beneficia de o ofertă mai redusă de credite decât
înainte de criză.
Aceasta va atrage cel mai probabil dezvoltarea mai
rapidă a unor surse și programe de finanțare alternative.
Am asistat deja la relansarea de către stat a programului
extins de ajutoare de stat în baza succesului din anii
precedenți și observăm și un interes crescut față de
emisiunea de obligațiuni și o relansare abruptă a
instrumentelor tradiționale de finanțare comercială,
însoțite de mai multe creditări intre țări partenere și

Figura 46. Evoluţia creditelor şi depozitelor corporate
Sursa: BNR
140
120
100
80
60
40
2

Ian. 2007
Mar. 2007
Mai. 2007
Iul. 2007
Sep. 2007
Nov. 2007
Ian. 2008
Mar. 2008
Mai. 2008
Iul. 2008
Sep. 2008
Nov. 2008
Ian. 2009
Mar. 2009
Mai. 2009
Iul. 2009
Sep. 2009
Nov. 2009
Ian. 2010
Mar. 2010
Mai. 2010
Iul. 2010
Sep. 2010
Nov. 2010
Ian. 2011
Mar. 2011
Mai. 2011
Iul. 2011
Sep. 2011
Nov. 2011
Ian. 2012
Mar. 2012
Mai. 2012
Iul. 2012
Sep. 2012
Nov. 2012
Ian. 2013
Mar. 2013
Mai. 2013
Iul. 2013
Sep. 2013
Nov. 2013
Ian. 2014
Mar. 2014
Mai. 2014
Iul. 2014
Sep. 2014
Nov. 2014

0

Credite Corporate

15

Depozite Corporate

Deloitte Consulting US - “Fortresses and footholds Emerging market growth strategies, practices and outlook”, 2011

Băncile și Creșterea Economică: Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun

51

inițiative de finanțare în masă. Noile tipuri de creditori,
finanțați de administratori de active sau fonduri de pensii
pot încerca să acopere o parte din lacunele lăsate de
bănci, fără a ajunge la o scală semnificativă – în fine,
singura soluție sustenabilă pentru România este ajustarea
pieței bancare astfel încât să poată oferi investitorilor ROE
atractive și creșteri sustenabile pe termen lung.

sunt substanțial limitate ca urmare a absenței creditelor
– lipsa temporară de activitate a sistemului de credite nu
va împiedica creșterea economică, dar o va restricționa
cu siguranță.
În România, dată fiind poziția lor puternică de capital,
băncile au continuat să finanțeze economia – deși la
niveluri mai scăzute (Fig.47). Ca urmare a efectului
combinat al unui număr mai scăzut de proiecte viabile
și a ritmului mai lent de evaluare a proiectelor, eficiența
procesului de alocare a finanțărilor s-a ameliorat
semnificativ, favorizând astfel o utilizare foarte
țintită a fondurilor – cu efectul direct al susținerii cu
preponderență a sectoarelor cu perspective mai ridicate
de creștere (precum producția industrială și agricultura)
– a se vedea Capitolul I pentru analiză. Creditarea
țintită și o mai bună alocare a capitalului pot susține
eficient creșterea sectorială, în pofida scăderii
consumului intern (Lecția 7).

Istoria conferă un oarecare grad de confort, arătând
că economiile pot crește și au crescut fără credite.
Mai multe studii16 arată că, în medie, perioadele de
scădere a creditării durează de două ori mai mult decât
recesiunile. Relansarea creșterii economice are loc, în
mod obișnuit, în absența creditării. Redresarea fără
credite nu numai că este posibilă, ci este normală, în
special în cazul economiilor emergente. Totuși, există
un avertisment semnificativ: creșterea economică fără
credite este în mod obișnuit mai slabă decât dacă este
însoțită de creșterea cu credite. Investițiile, în special,

Figura 47. Structura
activelor bancare
(mld. EUR)
Sursa: BCE
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Insuficiența finanțării interne
Istoria plasează băncile românești printre cele mai puțin
dependente din regiune de finanțarea depozitelor,
acest lucru fiind indicat prin cota scăzută a obligațiilor
reprezentate de finanțarea depozitelor (puțin peste
50%). Este în mod clar sub media CE. (Fig.48 & Fig.49)
Situația este deosebit de îngrijorătoare, întrucât de la
colapsul Lehman Brothers, lichiditatea și stabilitatea au
fost semnale de avertizare pentru fiecare bancă, de la cel
mai mic actor până la cele mai mari instituții financiare
globale. Depozitele clienților au punctaje ridicate pe
ambele scări, fiind una dintre cele mai solide și mai
sigure surse de fonduri.
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Dependența excesivă de finanțarea externă creează
dezechilibre locale semnificative și dependență
necuvenită de piețele străine (Lecția 8). Drept urmare,
băncile românești au desfășurat un proces combinat
de reducere a efectului de levier și de stimulare a
economiilor, reducând astfel dependența de finanțarea
străină de la 22,1 miliarde EUR în 2008 la 14,9 miliarde
în 2014, reprezentând o scădere de 32,5% (vezi Tabelul
1). În plus, ajustarea rapidă a valorii și structurii valutare
a bazei de finanțare, combinată cu o alocare mai atentă
a capitalului ținând cont de riscuri, au obligat băncile să
adopte decizii dificile pentru a stabili numărul de relații
cu clienții și expuneri care nu se potriveau profilelor de
riscuri sau de finanțare.
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Tabelul 1. Finanțare străină de la băncile-mamă (mld. EUR)
Sursa: BNR
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22.1

19

20.3

20.3

17.5

14.2

14.9

Creșterea dezachilibrată a creditelor comparativ cu
economiile interne limitează și mai mult creșterea
economică (Lecția 9). Ca urmare a reducerii accelerate
a efectului de levier din ultimii ani, raportul credite –
depozite al sectorului bancar românesc a scăzut brusc
de la 136% în 2008 la 108% în 2013, ameliorând
astfel semnificativ perspectivele de creștere viitoare.
Comparativ cu alte țări din regiune, România are totuși
o poziție mai bună decât Ungaria sau Slovacia (Fig.50).
Deși există o ușoară tendință ascendentă în ponderea
depozitelor în finanțarea globală din România, aceasta

este nesemnificativă, întrucât economiile persoanelor
fizice continuă să fie sub presiune, ceea ce face ca
efectuarea de depozite să fie destul de dificilă. În pofida
reducerii semnificative a efectului de levier din ultimii
2 ani, aceste circumstanțe lasă problema dependenței
excesive de finanțarea străină parțial nesoluționată.

Raport credite – depozite
Raportul credite – depozit din România, care în 2008 era
de 122% (printre cele mai ridicate din regiune) a scăzut
brusc la 91,4% în 2014 (Fig.51). Un astfel de punct de
plecare ridicat este datorat creșterii rapide observate
înainte de 2008.
Înainte de 2007, sectorul dispunea de lichidități
însemnate, iar băncile-mamă acordau finanțări fără
limite. Această situație favorabilă a făcut posibilă
creșterea creditelor înregistrate într-un ritm mai rapid

Figura 50. Impactul raportului credite - depozite asupra evoluției pieței
Sursa: BCE
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Graficul care prezintă împreună activele și raportul
credite – depozite plasează România în partea
dreaptă a graficului, sugerând perspective reduse de
creștere viitoare (Fig.50), care au fost confirmate în
perioada 2013-2014. O astfel de poziție izvorăște din
combinarea creșterii relativ limitate înregistrate în ultimii
ani și a dependenței scăzute de autofinanțare, care
împreună confirmă o sustenabilitate scăzută. O astfel
de combinație indică faptul că necesitatea ajustării
finanțărilor determină scăderea creșterii sau chiar
stagnarea acesteia în viitorul apropiat.

decât cel al depozitelor. În consecință, raportul fluctua
în perioada premergătoare crizei financiare. Turbulența
financiară resimțită în 2008 a accelerat și mai mult
această tendință, astfel încât raportul credite - depozite
a atins cel mai înalt nivel de aproximativ 115% în
2010-2011 și a scăzut apoi abrupt la 91,4% din cauza
reducerii accelerate a efectului de levier. (Fig.51)

Figura 51. Raportul credite - depozite
Sursa: BCE
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Figura 52. Credite în valută, în ţările din CEE
Sursa: BCE
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Figura 53. Structura creditelor totale în funcţie de valuta de deniminare, în România (mil. EUR)
Sursa: BCE
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Având în vedere volatilitatea ratelor valutare combinată
cu impactul creşterii şomajului, acestea ar putea contribui
la viitoare distorsiuni la nivelul pieţei în viitorul apropiat.
Cererea pentru Euro ar putea de asemenea să aibă impact
asupra stabilităţii RON-ului.
Expunerea peste măsură la creditarea în valută
reprezintă unul dintre factorii ce contribuie la
nivelurile crescute de credite neperformante şi de
asemenea la instabilitatea pieţei (Lecţia 10).
Ca rezultat, pe percursul ultimilor doi ani, toate băncile
mari s-au reorintat semnificativ către creditarea in RON,
susţinute fiind de noile reglementări ale BNR-ului în
această direcţie şi de asemenea, de transformarea în RON
a programului "Prima Casă".
Astfel, preţurile la creditele în RON se află la nivelul
cel mai scăzut dintre toate ţările din Europa Centrală
comparabile cu România - "România are una dintre
cele mai scăzute rate de dobândă anuale efective (DAE)
pentru creditele de consum (la nivelul volumelor noi)
exprimate în monedă naţională dintre toate ţările din
Europa Centrală. În grupul celor 5 ţări din CEE (Bulgaria,
Cehia, Ungaria, Polonia şi România), România are al
doile cel mai mic cost pentru creditele de consum după
Bulgaria." 17
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Optimizarea modelului de business
Băncile care operează în România au înteles lecţiile
ultimilor ani şi vor continua să adreseze probleme
legate de supradependenţa de creditarea în valută
şi de finanţarea în valută, de lipsa de transparenţă,
de scala insuficientă, de modelele ineficiente şi de
procesele relativ noi de risc si guvernanţă - şi ei sunt în
proces de repoziţionare de a se confrunta cu un număr
semnificativ de provocări noi (noi legi, costuri mai mari
ale riscului şi ale finanţării) şi de a beneficia de pe urma
unei serii mari de oportunităţi bazându-se pe o creştere
mai accelerată decât în Europa de Vest.
Astfel, ne aşteptăm la rezultate vizibile în ceea ce priveşte
clarificările intere referitoare la modelele de business
definite de fiecare bancă - cu impact asupra serviciilor pe
care le oferă pe fiecare categorie de clienţi, repoziţionarea
semnificativă a reţelei de sucursale, progress real în ceea
ce priveşte serviciile electronice de banking şi accelerarea
procesului de consolidare şi transfer al portofoliilor
între bănci. Pe termen mediu, accelerarea concentrarii
sănătoase şi în creştere în câteva regiuni / oraşe, nevoia
unor îmbunătăţiri la nivelul infrastructurii, numărul în
creştere al clienţilor şi alte trenduri socio-demografice vor
conduce la crearea unor poli de creştere accelerată - în
zone geografice, demografice sau industriale specifice.
Bancile care îşi vor concentra efortulie asupra unor ţinte
corecte şi care vor creea o scală semnificativă vor avea un
avatanj competitiv ce va fi dificil de depăşit.

Dumitru, I - Romania – interest rate for loans and deposits in local currency – regional comparison, 2013.

Capitolul III.
Redresarea în Europa Centrală:
din prezent spre viitor
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„Vă dezvălui secretul
meu, un secret foarte
simplu: nu poți vedea
bine decât cu inima;
esențialul este invizibil
pentru ochi”
A. de Saint Exupery –
MICUL PRINȚ
3.1 Europa Centrală accelerează în timp ce
Europa face trecerea de la recesiune la redresare
Având în vedere faptul că Europa face trecerea de la
recesiune la o redresare lentă, creșterea economică
din CE ar trebui să se realizeze într-un ritm accelerat.

Creșterea PIB-ului din zona UE28 este previzionată,
de Economist Intelligence Unit (EIU), să crească de
la 0,2% în 2013 la 1,4% în 2014 și la 1,7-1,8% în
2015-2016, în timp ce creșterea din CE va ajunge de
la 1,1% în 2013 la 2,5% în 2014 și la 3,0-3,5% în
2015-2016. (Fig. 54)
Creșterea în Europa este neuniformă și a stagnat
în ultimele luni, datorită presiunii venite din partea
Rusiei asupra Ucrainei. În prezent există o serie de
factori cu impact negativ asupra creşterii economice
la nivel European cum ar fi riscul geopolitic, un
sentiment economic fragil, capacitate neutilizată și
o rată mare a șomajului. Cu toate acestea, cererea
internă va beneficia de o politică monetară favorabilă
din partea BCE, prețurile locuințelor dau semne de
stabilizare, iar exporturile sunt susținute de creșterea
globală. Chiar după cele mai recente revizuiri
descendente, ținând cont de dezvoltările de până
acum din Ucraina, EIU preconizează încă faptul că
zona Euro va crește (după o scădere de -0,3% în
2013) cu 0,9% în 2014 și 1,3-1,6% în 2015-2016,
păstrând o traiectorie pozitivă, ce va fi importantă
pentru exporturile Europei Centrale și pentru
încrederea în mediul de afaceri. (Fig. 55)

Figura 54. Creșterea PIB-ului (de la an la an %)
Sursa: Eurostat, Comisia Europeană, EIU
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În acest context, creșterea economică a României se preconizează că va rămâne în linie cu media Europei Centrale
în următorii ani, cu o trecere de la exporturile nete drept motor principal de creştere către cererea internă. Creșterea
PIB, după ce a atins 3,5% în 2013 datorită unei bune recolte agricole și a unui salt în exporturile din industria auto, ar
trebui să se stabilizeze anul acesta la 2,4% și să rămână la niveluri comparative cu mediile Europei Centrale. Creșterea
exportului a încetinit în 2014. (Fig. 56)

Figura 55. Motoarele PIB-ului (modificare procentuală a PIB-ului)
Sursa: EIU, Bloomberg
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Figura 56. Creșterea PIB-ului (% de la an la an) vs. Motoarele PIB-ului (modificare procentuală a PIB-ului)
Sursa: EIU
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Cu toate acestea, întărirea încrederii consumatorilor,
creșterea salarială (incluzând creșterea substanțială a
salariului minim) și creșterea ocupării forței de muncă
contribuie la creșterea consumului privat (Fig. 57, Fig. 58).
Prețurile locuințelor scad de la an la an însă piața dă
semne de uniformizare, cu rate mai mici ale dobânzii
și accesibilitate îmbunătățită pentru susținerea cererii.
Creșterea investițiilor a înregistrat cifre negative anul trecut
și are nevoie de mai mult timp pentru a recupera, însă se
preconizează o redresare ce va fi sprijinită de proiectele de
infrastructură și de o absorbție mai bună a fondurilor UE.
Precum în zona euro, redresarea nivelului creditării
din România a reprezentat parțial o funcție a cererii
scăzute, dar care reflectă o consolidare a bilanțurilor
bancare.

Cu toate acestea, îmbunătățirea percepției generale
asupra economiei ar trebui să stimuleze cererea și să
limiteze scăderea la circa 1% în 2014, înainte de a duce
la creșteri de 2-4% în 2015-2016. Reducerea gradului
de îndatorare al persoanelor fizice prin intermediul
creditelor de consum (-9% în 2013 faţă de 2012) se
menţine şi în anul 2015. (Fig. 59)
În timpul redresării treptate a economiei, având în vedere
şi ajustarea cheltuielilor persoanelor fizice, preconizăm
o creștere cu 2% a creditelor de consum ale acestora

Figura 57. Piața muncii
Sursa: Economist Intelligence Unit
7.3%

Creşterea volumului creditelor din sectorul privat în zona
euro a scăzut cu 1,7% în iunie 2014 faţă de 2013, după
o scădere de 2,3% în 2013 faţă de 2012. Băncile au
redus gradul de îndatorare pentru a îndeplini cerințele
de creștere a capitalului conform Basel III.
Per total, cele două motoare principale ale ratelor
majorate de capital de rangul 1 pentru grupurile bancare
importante din zona euro (en. “significant banking
groups” - SBG-uri), de la 9,7% în 2011 la 12,2% în 2013,
au fost reprezentate de reducerea activelor (-1,1 pp) și
majorarea capitalul (+1,0 pp).
Conform BCE, SBG-urile din zona euro și-au diminuat
bilanțurile consolidate cu 20% faţă de nivelurile de vârf.
Prin comparație, în România, ajustarea a reprezentat
doar 0,7% în 2013, în pofida lipsei de atractivitate pe
termen scurt. S-a observat o consolidare ulterioară a
bilanțurilor începând cu procesele de evaluare globală a
BCE și a testelor de stres din 2014.
În România, creditele totale au fost în scădere, dar
se așteaptă o redresare treptată având în vedere că
redresarea economică devine mai bine fundamentată.
Creditele corporate au fost în scădere (-5% în 2013
faţă de 2012), ca urmare a standardelor de creditare
înăsprite și se confruntă cu dificultăți rezultate din cauza
accelerării write-off-urilor.
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Figura 58. Rata dobânzii interbancare şi IPC
Sursa: EIU, Reuters
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Figura 59. Indicatori bilanțieri la nivelul sectorului bancar
(creştere de la an la an %)
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Sursa: ECB, Estimări Deloitte
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faţă de anul precedent începând cu anul 2016. Susținute
de programul de garantare al guvernului „Prima casă",
creditele ipotecare continuă să crească (+11% în 2013,
+9% în preţuri constante exprimate în valută). Creditele
ipotecare sunt în general exprimate în valută (92% la
sfârșitul anului 2013, în principal EUR) dar, având în
vedere faptul că programul Prima Casă a fost disponibil
în RON începând cu luna august 2013 și ținând cont de
declinul diferențial al ratei dobânzii, în prezent există o
trecere la moneda locală. (Fig. 59)
Așteptăm o creștere constantă a creditelor ipotecare
cu aprox. 7-8% în următorii ani. Creșterea depozitelor
persoanelor fizice a fost semnificativă (+7% în anul
2013) și se preconizează să scadă la 4% pe an în
următorii ani, deoarece ratele mai mici ale dobânzii
încurajează investițiile alternative. Cu toate acestea,
raportul credite/depozite brute ale sectorului bancar
(108% în 2013) ar trebui să se menţină pe un trend
descendent până în 2016.

În ceea ce privește creditele acordate companiilor, ne
așteptăm la o creștere moderată (precaută) de 2,1%
în 2015 și la o creștere mai optimistă de 4,1% în
2016 - influențată probabil și de faptul că previziunea
pe termen scurt este, de obicei, mai predispusă la
scenarii de creștere realiste/pesimiste spre deosebire de
previziunea pe termen lung (în care există încă speranța
de deblocare a absorbției de fonduri europene).
Chiar și astfel, potențialul creșterii previzionate reprezintă
jumătate din creșterea înregistrată în 2010 și 2011 ceea ce indică o problemă în ceea ce priveşte încrederea
consumatorului provenită din partea clienților persoane
juridice.
Ținând cont și de faptul că sumele în euro investite
într-un credit acordat persoanelor juridice aduc
economiei o valoare adăugată mai mare decât sumele
în euro investite în creditele ipotecare ale persoanelor
fizice, această tendință a creditelor acordate companiilor
nefinanciare indică prezența unui cadru economic
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Figura 60. Evoluția detaliată a fondurilor proprii de rang 1 în
cazul băncilor europene
Sursa: ECB, SNL Financial
-0.2pp

1.0pp

Fonduri proprii
de rangul I
2011

Fonduri proprii
de rangul I
2012

Active totale

Fonduri proprii

Active ponderate la risc

Active totale

0.1pp

Fonduri proprii

0.6pp

Active ponderate la risc

0.4pp
0.6pp

Fonduri proprii
de rangul I
2013

vulnerabil și imprevizibil, care digeră încă criza legislativă
și politică cu o serie limitată de măsuri disponibile pentru
supraviețuire. Prin urmare, perspectivele de creștere
a creditării persoanelor juridice se află sub nivelurile
creşterilor din 2010 și 2011.

Un exercițiu corect de analiză a calității
activelor (AQR) poate restabili încrederea în
băncile-mamă...
Revizuirea în ceea ce priveşte calitatea activelor din partea
BCE, prin asigurarea unui mediu concurențial echitabil,
ar trebui să ajute la soluționarea problemelor referitoare
la riscul de credit la nivelul pieţei. Creşterea nivelurilor
provizioanelor, care pun presiune pe câștigurile băncilor
din ultimii ani, au fost legate într-o anumită măsură şi de
pregătirile pentru evaluare. (Fig.60)
Conform tabloului de riscuri al AEB (en. „European
Banking Authority”- EBA, care acoperă 55 de bănci
din UE), în timp ce raportul mediu ponderat al
creditelor depreciate a crescut de la 6,5% la 6,8% în
2013, provizionul constituit pentru acoperirea acestor
pierderi a crescut de la 41,8% la 45,9%. În același
timp, dispersia provizionului s-a extins la nivelul primei
cuartile (crescând de la 34,9% la 35,6%), al celei de-a
doua cuartile (de la 41,7% la 46,1%) și celei de-a treia
cuartile (de la 50,1% la 55,0%).
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Utilizând definiții comune pentru clasificarea activelor
neperformante și procedurile de amânare la plată
(re-eșalonare, perioada de grație), ar trebui să se creeze
o vizibilitate mai bună asupra măsurilor de adecvare
a provizioanelor bancare. Impactul va depinde de
modalitatea de implementare și de rezultatele obținute,
dar, finalizarea cu succes a exercițiului de revizuire a calității
activelor poate restabili încrederea în sistemul bancar.
...astfel încât, orientarea pe un trend ascendent
va aduce avantaje filialelor locale
Dacă se va întâmpla, aşa cum ne aşteptăm, ca atenția
băncilor europene se reorientează treptat spre creștere
în anii ce urmează, piețele cu potențial ridicat din Europa
Centrală (en. “Central Europe”– CE) vor beneficia de un
trend ascendent. Un procent mare din activele sectorului
bancar din România precum și din cele din CE este deținut
de filialele băncilor europene (de exemplu, 7 din top
10 cele mai mari bănci din România, 7 din top 10 cele
mai mari bănci din Polonia, 5 din top 10 cele mai mari
bănci din Ungaria etc.). Convergența (în ceea ce priveşte
discrepanța între venituri) susține așteptările curente pentru
creșterea economică peste medie a CE, iar cererea va avea
avantajele ei pe termen lung având în vedere nivelurile de
penetrare relativ scăzute ale produselor financiare. Totuși,
CE a suferit o încetinire, iar performanța piețelor individuale
continuă să varieze foarte mult.
Cele mai bine poziționate piețe care vor genera
creștere economică în următorii ani, vor avea
niveluri adecvate pentru finanțarea depozitelor
locale, o calitate a activelor ce se află în curs de
redresare și vor oferi o rentabilitate suficientă a
capitalului pentru a atrage investițiile.

3.2. Redresarea profitabilităţii sectorului bancar o viziune comparativă la nivelul performanţei
Scăderea profitabilități sectorului bancar la nivelul CE din
ultimii ani a fost însoțită de o dispersie amplă la nivelul
băncilor din CE (Fig. 61). Se preconizează, totuși, că
discrepanța se va reduce treptat având în vedere faptul că
sectorul bancar se va redresa în următorii anii. În timp ce
rentabilitatea financiară (ROE) din CE a scăzut din nou de la
6,4% în 2012 la 3,9% în 2013, scăderea minoră provenită
din partea de nord, cu o performanţă mai ridicată, de
la 12,4% la 10,9% a fost în contrast cu scăderea bruscă
provenită din partea de sud de la -3,5% la -8,4%.

Figura 61. Profitabilitatea sectorului bancar
Sursa: ECB, Băncile Centrale ale ţărilor CEE, analiză Deloitte
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Factorii-cheie ce au contribuit la rentabilitatea financiară
scăzută au fost calitatea activelor, provizioanele nete
aferente ce au atins niveluri record mult mai devreme în
nord decât în sud și pierderile generate de evenimente
de pe piețele individuale (de exemplu: revizuirea calităţii
activelor (AQR) în Slovenia în anul 2013, refinanţarea
creditelor ipotecare în valută ale Ungariei din anul 2014).
Așteptarea noastră pentru o îmbunătățire a ROE în CE la
8,1-8,7% în 2015-2016 reflectă o perspectivă relativ stabilă
în partea de nord și o redresare, după curățarea bilanțului
de creditele neperformante, în partea de sud astfel încât să
se atingă un nivel al ROE de 3,4-4,5% în 2015-2016.
Curățarea bilanțului de credite neperformante în
partea de sud creează premizele creşterii profitabilităţii
sectorului bancar în 2014-2016, care se așteaptă să fie
condusă în acest an de Slovenia și Croația și urmate în
următorul an de România, Ungaria și Bulgaria.
AQR-ul din Slovenia a generat anul trecut o pierdere
semnificativă de 3,6 miliarde euro (-96% ROE) și
totodată o recapitalizare, însă o scădere a provizioanelor
nete ar trebui să-i permită să atingă pragul de
rentabilitate în acest an și să majoreze ROE la 1,3-3,7%
în 2015-2016. În Croația, provizionarea accelerată
(în concordanţă cu reglementările înăsprite ale băncii
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centrale) au redus câștigurile băncilor cu 73% anul
trecut (ROE 1,3%), dar au consolidat gradul de acoperire
împotriva riscului de credit, iar încetinirea formării de
credite neperformante (NPL) poate susține creşterea
nivelului ROE la 3,0-3,7% în 2015-2016.
Recomandarea băncii centrale a României de a crește
nivelul provizioanelor și de a accelera procesul de curăţare
a bilanţurilor se preconizează că va duce la o scădere a
ROE la -2% în acest an, înainte ca nivelul costurilor privind
riscurile să intre într-un trend descendent şi să permită
o creştere la 2,7-3,9% în 2015-2016. Bulgaria, care a
raportat cea mai mare rentabilitate pe piețele din sud
în ultimii ani, se confruntă anul acesta cu o scădere din
cauza pierderilor CCB (Central Cooperative Bank) – unde
analiza privind calitatea creditelor este încă în desfăşurare
- însă costurile în scădere asociate riscului de credit se
preconizează că vor genera o creștere a ROE la 6,7-7,1%
în 2015-2016. Ungaria ar trebui să se redreseze după o
imensă pierdere de anul acesta (ROE -23%), din cauza
costului scutirii de datorii în valută (600-900 miliarde HUF,
20-30% din capitalurile proprii). Având în vedere faptul
că taxele actuale la nivelul sistemului bancar sunt ridicate,
se preconizează că acestea vor limita creşterea ROE la
2,3-2,8% în 2015-2016.
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Figura 62. Profitabilitatea sectorului bancar din România
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Venituri nete din dobânzi / Valoarea
medie activelor bacare (%)

Venituri nete / Valoarea medie
a activelor bancare (%)

0.0

3.1

1.1

0.8

2016

-0.3

59.4 59.9

Cheltuieli / Venituri (%)

2016

2015

2014

0.3

2013

0.9 1.0 1.0 0.9 0.8
2012

2010

2016

0.6
2015

2014

2013

2012

2011

2010

+3.1
2.7 3.9

2015

Taxe nete și venituri din comisioane /
Valoarea medie a activelor bancare (%)

+4.2
51.4 55.0 58.9 55.7 57.2

2014

2013

2012

2011

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2010

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-0.6
5.9 5.3 5.3 5.2
5.0 4.7 4.6

Alte venituri / Valoarea medie
a activelor bancare (%)

-1.6

2016

2015

2014

-1.6
4.0 4.1
2.8 2.4
2013

4.7
2012

2011

3.7 3.4
2010

Rentabilitatea financiară (%)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-6.4

Costul riscului / Valoarea medie
a creditelor (%)

-0.1

2016

2015

2014

Capital propriu / Active totale (%)

Începând cu anul viitor se preconizează o
redresare a profitabilității sectorului bancar din
România, însă la niveluri mai scăzute față de
majoritatea celorlalte țări din Europa Centrală.
În România, sectorul bancar se preconizează că va reveni
la o pierdere netă anul acesta ROE -2%, având în vedere
faptul că veniturile continuă să scadă, iar provizioanele
nete rămân ridicate, însă profitabilitatea ar trebui să se
îmbunătățească în 2015-2016. Rentabilitatea financiară
din 2013 (ROE <1%) s-a datorat unui câștig unic din
impozite, existând o pierdere înainte de impozitare. După
atingerea nivelului record în 2012, provizioanele nete
(-17% în 2013 faţă de 2012) ar trebui să aibă o tendință
de scădere având în vedere faptul că scade numărul
de credite neperformante, însă a fost amânată anul
acesta de accelerarea procesului de curăţare a bilanţului.
Curățarea portofoliului de credite neperformante ar trebui
să permită o scădere semnificativă a provizioanelor nete
în 2015-2016. (Fig.62)
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Veniturile nete din dobânzi (-6% în 2013 faţă de 2012)
se preconizează că vor înregistra o scădere ulterioară anul
acesta (-10%) însă presiunea ar trebui să scadă anul viitor
(-3%) înainte de a atinge o valoare pozitivă (+4%) în 2016.
Marja a fost sub presiune din cauza ratelor dobânzilor în
scădere și a calități deteriorate a activelor, însă ar trebui să
se stabilizeze pe parcursul anului viitor, iar creditele ar trebui
să revină, de asemenea, pe un trend ascendent.
Veniturile nete din comisioane (1% faţă de anul
precedent) ar trebui să mențină creșterea la o singură cifră
şi aceasta să fie mică (între 1-3% pe an), care să crească
odată cu volumele, cu vânzările de tip cross-selling și cu
produsele de investiții pentru a veni în întâmpinarea
presiunilor concurenţiale. Dat fiind faptul că ratele
dobânzilor se stabilizează la niveluri scăzute, câștigurile
din activitatea de investiţii în acţiuni ar trebui să faciliteze
o creştere a veniturilor în 2015-2016. Se preconizează
faptul că veniturile mai mici vor genera o creștere a
raportului de cheltuieli / venituri în următorii ani.

Cheltuielile de exploatare (-6% în 2013 faţă de 2012)
se preconizează că vor fi reduse din nou anul acesta
(între -2 și -3%), se vor stabiliza anul viitor și vor începe
să crească în ritm cu inflația în 2016.
Prin comparație, profitabilitatea din partea de nord se
preconizează că va rămâne relativ stabilă, cu o scădere
provenită din partea celei mai profitabile piețe - din
Republica Cehă - compensată prin îmbunătățirea venită
din Polonia și, într-o măsura mai mică, din Slovacia.
Perspectiva privind veniturile este un motor-cheie al
creşterii profitabilităţii deoarece costurile asociate riscului
sunt deja mici în aceste țări și, prin urmare, au un spațiu
de îmbunătăţire limitat datorat creșterii economice (Fig.
63) În Republica Cehă, presiunea din partea concurenței
asupra marjei și ratele mici ale dobânzilor se preconizează
că vor declanșa în continuare o scădere a ROE de la
13,7% în 2013 la 12,2% în 2014 și la 11,9-11,6% în
2015-2016. În Polonia, creșterea veniturilor se bucură
de o redresare a marjei anul acesta și de o accelerare
a creditării, ceea ce ar trebui să ducă la o stabilizare a
ROE la 10,2% în 2014 și la o creștere la 10,5%-10,9%
în 2015-2016. Se preconizează că nivelul în creştere al
creditării va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea
ROE şi în Slovacia de la 7,9% în 2013 la 8,2% în 2014 și
la 8,4-8,5% în 2015-2016. O mare parte a discrepanței
dintre veniturile din Slovacia și din celelalte ţări similare
din nord este explicată de taxele sale bancare (care
reduc ROE cu circa 2 puncte procentuale). Deși acestea
sunt planificate să scadă în prima jumătate a anului
viitor, impactul asupra contului de profit şi pierdere se
preconizează a fi compensat de o nouă contribuție la
Fondul de Soluţionare al Băncii Centrale Europene.
Calitatea activelor este principalul dezavantaj al
României comparativ cu țările ce au caracteristici
similare.
Rata creditelor neperformante (NPL) a înregistrat o
tendință în scădere în partea de nord, iar costurile
riscului deja scăzute se preconizează că vor beneficia
doar moderat de redresarea economică. Cea mai
bună calitate a activelor din Europa Centrală este în
Republica Cehă și Slovacia unde procentele creditelor
neperformante de 5,5% și respectiv 5,4% din 2013
au înregistrat treptat o tendință în scădere începând
cu anul 2010 și se preconizează că vor fi 4,7% în anul
2016. Rata NPL-urilor în Polonia, care este în scădere din

anul 2012, este mai mare față de țările nordice ce au
caracteristici similare, înregistrând un procent de 8,5%
în 2013, dar care se preconizează că va scădea mai
repede în următorii ani ajungând la 7,2% în 2016, fiind
susținut de piața activă de cumpărare a datoriilor (care
se extinde momentan incluzând şi creditele ipotecare).
Diferențele din costurile riscului (raportul dintre
provizioane nete şi valorile brute medii ale creditelor) de
pe piețele nordice pot fi explicate de structura registrului
de credite, într-o oarecare măsură, și se preconizează că
vor persista. Costurile foarte scăzute asociate riscului în
Slovacia, de 0,6% în 2013, reflectă un procent mare de
credite ipotecare (40% din creditele acordate sectorului
nefinanciar) și credite de consum mai mici acordate
persoanelor fizice (14%). Costurile riscului oarecum mai
mari ale Poloniei, de 0,9% în 2013 reflectă un nivel mai
ridicat al creditelor de consum acordate persoanelor
fizice (24%). Republica Cehă se află între cele două.
Prin comparație, ratele creditelor neperformante vor
culmina tocmai anul acesta sau anul următor în multe
din piețele sudice. Se preconizează faptul că procentele
NPL-urilor vor scădea anul acesta în Slovenia, Ungaria
și România în timp de cifrele-record vor fi înregistrate
anul acesta în Bulgaria și anul următor în Croația
(Tabelul 2).

Tabelul 2. Costul riscului (%)
Sursa: Eurostat, Banca Națională a Poloniei, Autoritatea Financiară
de Supraveghere din Polonia, Banca Națională a Cehiei, Banca
Națională a Slovaciei, Autoritatea Financiară de Supraveghere din
Ungaria, Banca Națională a Bulgariei, BCE, Banca Națională a
Sloveniei, Banca Națională a Croației, previziunile Deloitte
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nord

1.4

1.1

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

Polonia

1.5

1.1

1.1

0.9

0.9

0.8

0.8

Cehia

0.9

1.0

0.6

0.8

0.7

0.7

0.7
0.5

Slovacia

0.9

1.0

0.5

0.6

0.6

0.6

Sud

2.6

3.2

2.7

4.0

3.8

1.9

1.7

Ungaria

2.4

4.1

1.1

1.8

6.6

1.4

1.4

România

1.1

3.4

4.7

4.0

4.1

2.8

2.4

Bulgaria

2.5

2.4

2.2

1.9

2.3

1.7

1.6

Croația

1.4

1.3

1.3

2.1

1.9

1.8

1.5

Slovenia

2.6

3.8

5.3

14.4

2.9

2.4

2.1
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Băncile din România accelerază procesul de eliminare a
creditelor neperformante mai vechi, la recomandarea
băncii centrale și au generat reducerea celui mai ridicat
procent din CE al acestora de la 21,9% în 2013 la 18%
anul acesta și apoi la 16% în 2016.
În Ungaria, unde scutirea de datoria costisitoare în
valută va aduce avantaje sectorului de retail, procentul
NPL-urilor se preconizează că va scădea de la 16,0%
în 2013 la 14,4% în 2016 (o scădere mai semnificativă
este posibilă în funcție de implementarea Companiei
Naționale de Gestionare a Activelor). În Slovenia,
transferurile mari către Societatea de Gestionare a Activelor
Neperformante (Bank Asset Management Company)
au redus procentul NPL-urilor de la 19,9% la 13,9%
în luna decembrie a anului trecut și se preconizează o
scădere ulterioară la 14,5% în 2014 și la 13,2% în 2016.
În Bulgaria, CCB (sub supraveghere specială) contribuie
la creșterea ratei creditelor neperformante de la 17,0%
în 2013 la 18,7% anul acesta, înainte de a scădea din
nou la 17,0% în 2016. Având în vedere perspectiva sa
economică relativ scăzută, în Croația, procentul NPL-urilor
se preconizează că va continua să crească, de la 16,1% în
2013, către un vârf de 19,4% în 2015, înainte de a scădea
la 18,8% în 2016 (Fig.63).
Costurile ridicate ale riscului din piețele de sud se
preconizează că vor scădea brusc pe fondul redresării

Figura 63. Calitatea activelor din sectorul bancar

economice și a condiției prealabile de a curăța bilanțul
de credite neperformante. Costurile riscului din România
au fost printre cele mai ridicate din regiune (4,0% în
2013) și s-au confruntat din nou cu un an dificil în 2014
(4,1%), deoarece băncile accelerează amortizarea și
provizionarea, dar se așteaptă să scadă ulterior la 2,8%
în 2015 și la 2,4% în 2016. În Ungaria, costurile riscului
se preconizează că vor urca la 6,6% anul acesta pe
fondul scutirii datoriei în valută însă, având în vedere
beneficiile aduse calității creditelor, se preconizează
că vor înregistra o scădere la 1,4% (2,1-1,9% ajustată
pentru pierderile din vânzările de datorii contabilizate
în alte rezultate din exploatare) în 2015-2016. În
Slovenia, costurile riscului au crescut la 14,4% anul
trecut pe fondul unei curățări la scală mare a creditelor
neperformante ce continuă anul acesta la o scală mai
mică, dar acest lucru ar trebui să faciliteze o scădere
a ratei la 2,9% în 2014 și la 2,4-2,1% în 2015-2016.
Costurile riscului au crescut anul trecut în Croația de la
1,3% în 2012 la 2,1% în 2013, după ce banca centrală
a înăsprit regulile pentru clasificarea creditelor, dar acum
ar trebui să scadă treptat la 1,9% în 2014 și la 1,8-1,5%
în 2015-2016. În Bulgaria, tendința din ultimii ani de
scădere a costurilor riscului la 1,9% anul trecut, a fost
întreruptă anul acesta de evenimentele băncii centrale
(2,3%), dar ar trebui să scadă în continuare la 1,8-1,5%
în 2015-2016 (Fig. 61).

Rata NPL-urilor pentru sectorul nefinanciar din ţările CE din Nord (%)

Sursa: BCE
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Figura 64. Provizioanele nete / valoarea medie
a creditelor din sectorul bancar
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Figura 65. Calitatea activelor din sectorul bancar din România
Sursa: BNR
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Notă: vechea metodologie utilizată până în luna aprilie 2014 determină rata creditelor neperformante pe baza abordării standard în
evaluarea riscului de credit / noua metodologie de calcul a ratei creditelor neperformante adoptată din luna martie 2014 folosește
rapoartele bancare bazate atât pe abordarea standard a riscului de credit cât și modele interne de rating al riscului de credit.
Curaţarea portofoliilor operată în 2014 a generat o reducere a ratei creditelor neperformante (folosind noua metodologie adoptată în
aprilie 2014) de aproximativ 5,5 pp până în luna noiembrie. Rata de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane în sectorul
bancar (SIRF) a fost de 68% la sfârșitul anului 2013 și a rămas relativ stabilă până în luna august 2014 (67%), înregistrând o creștere
de la 54% în 2012."
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Rata creditelor neperformante din sectorul bancar
din România a fost în mod constant cea mai ridicată
din regiunea Europei Centrale în ultimii ani, creditele
neperformante înregistrând o creștere constantă din
2009 și atingând niveluri de peste 20% începând cu
semestrul II al anului 2013. Cu toate acestea, măsurile
adoptate de BNR și bănci în anul 2014, cum ar fi
curăţarea portofoliilor de credite neperformante mai
vechi unde există slabe șanse de recuperare, au dus la o
scădere a ratei creditelor neperformante (Fig. 65). Este
probabil ca acest lucru să fi avut un impact semnificativ
asupra creditelor neperformante ale IMM-urilor unde
ponderea creditelor neperformante atinsese circa 30%,
în timp ce piața activă de tranzacţionare a creditelor a
ajutat la menținerea ratei de neperformanţă a creditelor
de consum sub 14%. Creditele ipotecare au atins
niveluri maxime de neperformanţă în 2013 la 6%.
În timp ce dinamica creditelor este deja pozitivă
în nord, România ar trebui să urmeze această
tendinţă de anul viitor
Dinamica creditelor este pozitivă anul acesta în mai
multe piețe din nord. În timp ce cererea este motorul
principal al creşterii, oferta este încurajată de formarea
de capital relativ solidă (profitabilitate) și calitatea
superioară a activelor. Cea mai mare creştere a creditelor
din Europa Centrală este preconizată în Slovacia, în timp
ce cea mai rapidă accelerare a creşterii de anul acesta
se preconizează că va fi în Polonia. În Slovacia, dinamica
creşterea creditării este preconizată de la 5,7% faţă de
anul precedent în 2013 la 6,8% faţă de anul precedent
în 2014 și va atinge o rată anuală compusă de creștere
(CAGR) pentru trei ani (2013-2016) de 7,8%. Creditele
ipotecare din Slovacia își mențin creşterea actuală cu
două cifre (CAGR timp de trei ani de 12%) în timp ce
redresarea investițiilor ar trebui să ajute creditele acordate
companiilor să revină într-o poziție de creștere anul
acesta. Dinamica creditelor din Cehia se preconizează a fi
de 5,1% faţă de anul precedent în 2014 iar CAGR la trei
ani se preconizează a fi de 6,2%, condusă de asemenea
de creditele ipotecare (CAGR timp de trei ani de 7,3%),
dar la un ritm mai moderat. În Polonia, creditele se
preconizează că vor crește de la 3,2% de la an la an
în 2013 la 5,5% faţă de anul precedent în 2014 și va
atinge un CAGR la trei ani de 6,7%. Condusă inițial de o
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redresare relativ rapidă a creditelor de consum (6,5% faţă
de anul anterior) și a creditelor pentru persoane juridice
(6,3% faţă de anul precedent), creditele ipotecare (5,1%
faţă de anul anterior în 2014 și a CAGR timp de trei ani de
7,4%) se preconizează că vor avea o contribuție puternică
la creșterea Poloniei pe termen mediu. Raportul dintre
credite şi depozite din Polonia (112% în 2013) precum
și cel din Slovacia (95%) și Republica Cehă (75%) se
preconizează că va crește treptat.
După ani de continuare a procesului de dezintermediere,
dinamica creditelor este încă negativă în majoritatea
piețelor din sud, dar ar trebui să ajungă la un punct de
cotitură având în vedere faptul că redresarea economiei
prinde rădăcini. Stocul creditelor va atinge niveluri
minime, în Ungaria și România anul acesta, iar în Slovenia
și Croația anul viitor, în timp ce Bulgaria a menţinut o
creștere pozitivă. În Ungaria, pachetele de măsuri pentru
convertirea creditelor în moneda locală se preconizează
că vor contribui anul acesta la o scădere semnificativă a
stocului creditelor de 6,7% de la an la an dar, după aceea,
dinamica segmentului serviciilor bancare pentru persoane
fizice ar trebui să ducă la o revenire, la creștere pozitivă de
0,4-1,8% în 2015-2016 (Tabelul 3).

Tabelul 3. Dinamica creditelor (%)
Sursa: Eurostat, Banca Națională a Poloniei, Autoritatea Financiară
de Supraveghere din Polonia, Banca Națională a Cehiei, Banca
Națională a Slovaciei, Autoritatea Financiară de Supraveghere din
Ungaria, Banca Națională a Bulgariei, BCE, Banca Națională a
Sloveniei, Banca Națională a Croației, previziunile Deloitte

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nord

8.4

12.6

2.2

4.3

5.5

6.9

7.7

Polonia

10.5

16.2

1.9

3.2

5.5

7.0

7.6

Cehia

4.3

6.4

2.6

6.7

5.1

6.4

7.3

Slovacia

6.6

8.7

2.7

5.7

6.8

7.6

8.9

Sud

4.0

3.3

-5.0

-4.7

-2.6

1.1

2.7

Ungaria

3.1

0.6

-14.2

-5.2

-6.7

0.4

1.8

România

5.6

3.5

1.5

-2.3

-0.2

2.3

4.3

Bulgaria

1.2

4.0

3.0

0.9

2.1

3.4

4.5

Croația

5.8

6.2

-3.7

1.4

-1.3

-0.3

1.7

Slovenia

2.7

-2.4

-5.9

-21.1

-6.7

-1.4

0.1

Cea mai mare scădere din Europa Centrală are loc
în Slovenia (prin intermediul transferurilor de credite
către companiile specializate de gestionare a activelor
bancare), în special în sectorul creditelor acordate
companiilor, unde creditele au scăzut la -21% de la an
la an în 2013 și pentru care se estimează o CAGR pe trei
ani de -2,7%. Perspectiva pe termen scurt pentru Croația
este stagnarea, cu o încetinire a contractării stocului de
credite de la -1,3% de la an la an în 2014 la 0,3% de la
an la an în 2015, urmată de o revenire treptată în 2016.
Dinamica creditelor din Bulgaria, după ce a atins o rată
minimă a contracţiei (0,9% de la an la an) în 2013, se
preconizează că va reveni treptat la crește cu o CAGR
pe trei ani de 3,3%. Raportul dintre credite și depozite
din piețele bancare din sud (peste 100% în 2013, cu
excepția Bulgariei 91%) se preconizează că va continua
să mențină o tendință de scădere în mai multe țări
(Tabelul 3).
În România, curăţarea accelerată a portofoliilor de
credite se preconizează că va contribui la o contracţie
a creditelor de -0,2% de la an la an, anul acesta, însă
creșterea ar trebui să se intensifice la o CAGR pe trei
ani de 2,1% încurajată de dinamica creditelor ipotecare
(CAGR la trei ani de 7,6%).

În pofida eforturilor susținute de a ajusta
infrastructura bancară la potențialul pieței din
România, tendințele privind raportul cheltuieli/
venituri nu se vor îmbunătăți în România în
viitorul apropiat
Având în vedere faptul că dinamica creditelor susține
limitarea veniturilor şi a cheltuielilor, ne așteptăm la
un raport cheltuieli / venituri în scădere și o creștere a
profitului operaţional înainte de provizioane în piețele
bancare nordice în perioada 2014-2016. Polonia ar
trebui să înregistreze cea mai puternică creștere a
profitului operaţional înainte de provizioane (CAGR de
5,5% pe trei ani), după ce a înregistrat o ameliorare
a marjelor (ajustarea costurilor de finanțare) cât și a
veniturilor nete din comisioane (efectul de bază după
un impact negativ de anul trecut din modificarea
tratamentului contabil privind bancassurance). În pofida
provocărilor (de exemplu presiunile asupra marjelor
generate de rate mai mici ale dobânzii și comisioane
bancare mai mici), observăm o creștere relativ puternică
a veniturilor (CAGR de 3,4% pe trei ani) pentru Polonia
și o scădere a raportului dintre cheltuieli și venituri de
la 52,8% în 2013 la 49,9% în 2016. În Slovacia, ne
așteptăm la o CAGR de 4,0% a profitului operaţional

Figura 66. Raportul cheltuieli/venituri versus active bancare, 2013
Sursa: Bankscope
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înainte de provizioane, timp de trei ani și la o scădere
a raportului cheltuieli / venituri de la 56,0% în 2013
la 54,0% în 2016. Slovacia ar trebui să se bucure de
cea mai puternică dinamică a creditelor din Europa
Centrală și de o reducere de 50% a taxelor datorate în
anul următor, însă se confruntă cu o compensare parțială
generată de presiuni asupra marjelor (refinanțări la rate
mai mici ale dobânzii) și de noile contribuții la fondul
de soluționare a situației băncilor neviabile. În Cehia, ne
așteptăm la o CAGR de 2,1% a profitului operaţional
înainte de provizioane, timp de trei ani și la o scădere
a raportului cheltuieli / venituri de la 43,0% în 2013
la 41,7% în 2016. Cehia are perspective relativ reduse
privind veniturile, din cauza diminuării continue a marjelor
(rate mici ale dobânzii și concurența) și a tendinței de
scădere a veniturilor din comisioane, dar ar trebui să
continue tendinţa puternică de a limita cheltuielile.
Majoritatea piețelor bancare din sud vor avea dificultăţi
în a menține tendinţa raportul cheltuieli / venituri în
scădere însă reducerea drastică a cheltuielilor din Slovenia
ar trebui să reprezinte excepția (Tabelul 4). Raportul
cheltuieli / venituri din Slovenia se preconizează că se va
îmbunătăți de la 66% în 2013 la 53,9% în 2014, mai
ales pe fondul redresării marjelor și a altor venituri decât
cele din dobânzi și va rămâne pe o tendință de scădere la
51,3% în 2016, în pofida stagnării veniturilor, din cauza
reducerii semnificative a cheltuielilor (CAGR de 3,5% timp
de trei ani). În Bulgaria ne așteptăm de asemenea la o
scădere a raportului cheltuieli / venituri de la 53,5% în
2013 la 50,5% în 2014 pe fondul unei marje mai mari
(concurenţă redusă pentru depozite).
Totuși, din cauza lipsei de creștere a veniturilor pentru
Bulgaria în perioada 2015-2016, ne așteptăm la o
creștere a raportului cheltuieli / venituri la 51,6% în
2016. Ungaria se preconizează că va urma o tendință
similară cu o scădere a raportului cheltuieli / venituri
de la 69,2% în 2013 la 66,3% în 2014 înainte de a
crește la loc la 69,1% în 2016. Veniturile beneficiază de
comisioane mai mari anul acesta, ca urmare ajustărilor
de anul trecut şi a modificărilor privind tarifele aferente
tranzacțiilor financiare, însă anul viitor va înregistra o
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scădere datorită măsurilor privind convertirea creditelor.
În Croația, preconizăm o creștere stabilă a raportului
cheltuieli / venituri de la 52,2% în 2013 la 52,0% în 2016,
cu o variaţie relativ mică a veniturilor sau a cheltuielilor.
Perspectivele privind creșterea profitului operaţional
înainte de provizioane (CAGR pe trei ani) este mixtă
pe piețele bancare din sud, cu o redresare în Slovenia
(18,4%) și în Bulgaria (2,6%), stagnare în Croația (0,5%)
și Ungaria (0,0%) și o scădere în România (6,0%).
În România, perspectivele sunt relativ negative şi se
preconizează că raportul cheltuieli/venituri va crește
de la 55,7% în 2013 la 59,9% în 2016. În timp ce
băncile din România se preconizează că vor reduce
în continuare cheltuielile (CAGR de 0,5% pe trei ani),
sectorul bancar se confruntă cu o diminuare a marjelor
generată de ratele mai mici de dobândă și venituri mai
mici din titlurile de valoare odată cu alinierea ratelor
dobânzii (Tabelul 4).

Tabelul 4. Raportul cheltuieli / venituri (%)
Sursa: Eurostat, Banca Națională a Poloniei, Autoritatea Financiară
de Supraveghere din Polonia, Banca Națională a Cehiei, Banca
Națională a Slovaciei, Autoritatea Financiară de Supraveghere din
Ungaria, Banca Națională a Bulgariei, BCE, Banca Națională a
Sloveniei, Banca Națională a Croației, previziunile Deloitte
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nord

50.2

48.9

49.7

50.3

49.6

48.9

48.1

Polonia

52.4

50.7

50.9

52.8

51.9

51.0

49.9

Cehia

44.0

45.0

43.9

43.0

42.3

42.0

41.7

Slovacia

54.6

49.6

61.0

56.0

54.7

54.2

54.0

Sud

52.9

52.8

60.3

59.3

67.5

59.2

59.0

Ungaria

58.6

53.8

79.7

69.3

66.4

70.0

69.1

România

51.4

55.0

58.9

55.7

57.2

59.4

59.9

Bulgaria

48.8

50.0

52.0

53.5

50.5

51.7

51.6

Croația

48.3

47.9

51.7

52.2

51.8

51.8

52.0

Slovenia

52.2

53.7

47.4

66.1

53.9

53.3

51.3

„Noul nivel normal al ROE "sub nivelul
de dinaintea crizei

Distribuția profitului din sectorul bancar

Profitabilitatea sectorului bancar din Europa Centrală
se estimează că nu se va redresa complet până în 2016
(cu un randament al capitalului estimat de 8.7%) însă
„noul nivel normal" spre care se îndreaptă va fi mult mai
mic decât nivelurile dinainte de criză. Profitabilitatea
sectorului bancar din CE se va confrunta cu constrângeri
continue generate de cerințele mai mari de adecvare
a capital, înăsprirea reglementărilor și, în unele țări, de
taxarea suplimentară a sectorului bancar.

Distribuţia profitului net al sectorului bancar nu este
uniformă și, pe o piață cu o concurență intensă,
distribuția profitului contează. Cei mai mari actori de
pe o anumită piață ating, de obicei, o rentabilitate
financiară peste medie, ceea ce lasă actorii mai mici
într-o poziție dificilă.

În timp ce România și alte piețe din sudul Europei
se vor redresa încă (4,0%), previziunea noastră pe
2016 privind rentabilitatea financiară în piețele din
nordul Europei (11,2%) ar trebui să aproximeze
în mod rezonabil un nivel care poate fi considerat
normal.
Aceste niveluri sunt comparabile cu media rentabilităţii
financiare a sectorului din Europa Centrală din
perioada 2006-2008 de 17,3% (18,4% pe piețele
din nord și 15,9% pe piețele din sud). Reflectând
așteptări mai mari din partea piețelor și reglementării,
adecvarea capitalului de rang I din sectorul bancar
din Europa Centrală a crescut de la 11% în 2008 la
15% în 2013. Băncile din Ungaria și Slovacia simt
presiunea taxării suplimentare semnificative a domeniul
bancar (reducând rentabilitatea financiară de anul
trecut cu aproximativ 3 p.p. și, respectiv, 2 p.p.). În
timp, taxarea băncilor din Slovacia va scădea treptat,
prima reducere de anul viitor va fi compensată în mare
parte prin plăți către fondul european de soluționare a
situației băncilor neviabile, la care trebuie să contribuie
și băncile din Slovenia. Băncile se confruntă cu
reglementări şi o legislaţie mai aspră privind protecția
consumatorului, ce afectează comisioanele care pot
fi obținute în schimbul diferitelor produse și servicii
bancare (de exemplu: asigurări, plăți cu cardul,
cereri pentru credite, servicii de creditare, rambursări
anticipate, retrageri de numerar).

nu este uniformă

Analiza noastră privind băncile din Europa Centrală (cu
excepția celor din Slovenia, 161 de bănci au fost incluse
în baza de date Bankscope) indică o relație directă între
cota de piață a activelor bancare și profitabilitate.
În prima cuartilă (cota de piață mai mică de 0,5%),
37% din bănci înregistrează pierderi și 83% au avut un
randament al capitalului sub nivelul mediu al sectorului
bancar (7,7% în 2013, cu excepția Sloveniei). În a
doua cuartilă (cota de piață între 0,5% şi 1,6%), 25%
din bănci înregistrează pierderi și 68% au avut un
randament al capitalului sub nivelul sectorului bancar.
Chiar și în a treia cuartilă (cota de piață între 1,6% şi
4,6%), 20% din bănci, înregistrează pierderi și 63%
au avut o rentabilitate financiară sub nivelul sectorului
bancar. Abia în a patra cuartiă (cota de piață peste
4,6%), în care în continuare 12,5% din bănci înregistrau
pierderi, peste jumătate din bănci (52%) au atins o
rentabilitate financiară peste nivelul sectorului. În timp ce
redresarea economică ar trebui să contribuie la creșterea
ROE în sectorul bancar din mai multe țări în 2014-2016,
este probabil ca actorii mai mici să rămână într-o poziție
dezavantajată, iar mulți dintre aceștia se vor gândi să
se dezvolte sau să iasă de pe piață. Această situație ar
trebui să contribuie la consolidarea sectorului bancar.
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Multe dintre băncile din Europa de Vest, active în
regiunea Europei Centrale, au filiale în mai multe țări
însă puține dintre acestea obțin rentabilitatea cerută în
toate aceste ţări. Analizând filialele actorilor regionali
din top 10 al Europei Centrale, 38% au au o rentabilitate
financiară sub medie și 36% au o cotă de piață mai mică
de 5%. Sub presiunea de a crește profitabilitatea și a
ameliora adecvarea capitalului, băncile din Europa de Vest
şi-au redefinit pieţele principale și au identificat piețele
țintă. O mare parte dintre cele mai mari tranzacții din
Europa Centrală (fuziunea KBC a Kredyt Bank cu BZ WBK
a grupului Santander din 2013, vânzarea AIB a BZ WBK
din 2012, vânzarea MKB a Nextebank din 2013, vânzarea
BLB a MKB din 2014) au rezultat din necesitatea de a plăti
înapoi ajutorul financiar acordat de către state (sau ca o
condiție pentru a beneficia de aceste ajutoare). Această
tendință a fost reflectată și în 2013 în vânzarea din partea
Nordea a operațiunilor sale poloneze către PKO BP și în
vânzarea Rabobank a BGZ către BNP Paribas. Faptul că
patru din cinci cele mai mari tranzacții CE din ultimii doi
ani au avut loc în Polonia se poate datora situaţiei bune a
pieței (reflectată în cerere și prețuri).
Pe măsură ce redresarea economică ajută la stabilizarea
calității activelor și restabilirea profitabilități în piețele
bancare din sud, se preconizează că vor avea loc mai
multe tranzacții importante în aceste piețe. În Slovenia
sunt planificate privatizări, anul acesta fiind programată
NKMB urmată de Abanka în 2015. În Croația, Hypo
Alpe-Adria este pregătită pentru vânzare până la
jumătatea anului 2015 și este posibil ca statul să vândă
și Hrvatska Postanska. În Ungaria, convertirea creditelor
în moneda locală care generează pierderi imense în
sectorul bancar ar trebui ca anul acesta să conducă şi la
o reducere a riscului de credit și a riscul de reglementare
care au reprezentat barierele cheie în calea tranzacțiilor.
Având în vedere taxarea sectorului bancar din Ungaria
care va menține profitabilitatea la un nivel scăzut, este
posibil ca multe bănci străine să iasă de pe piață. În
România, pe parcursul anului 2014, consolidarea s-a
accelerat, fiind realizate mai multe tranzacții (Banca
Transilvania a achiziționat Volksbank, OTP a achiziționat
Banca Millennium etc.). În viitorul apropiat, în România
și Bulgaria, este probabil să fie vândute una sau mai
multe bănci deținute de greci, deoarece băncile-mamă
își reorientează operațiunile către piețele cheie.
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3.3. Direcții strategice
Din analiza priorităților strategice ale băncilor din
Europa Centrală în următorii 3 ani, rezultă diferențe
între pieţele din nord și cele din sud. Pentru a maximiza
redresarea profitabilităţii, băncile din România și din
alte țări din sudul Europei ar trebui să acorde prioritate
gestionării activelor neperformante prin colectare,
restructurare / reeșalonare și vânzări. Perspectiva relativ
redusă privind creșterea veniturilor din aceste țări va
necesita de asemenea un accent sporit pe reducerea
cheltuielilor prin optimizarea continuă a rețelelor
de distribuție, eficientizarea proceselor și eliminarea
activităților neesențiale.
Datorită creșterii mai rapide a volumelor pieţelor din
nordul Europei, băncile de pe aceste piețe se vor
concentra mai mult pe atragerea de noi clienți, actorii
mai mici se vor axa pe achiziții, iar băncile existente pe
piață se vor concentra pe menținerea clienților.
Prețurile și caracteristicile produselor vor continua să fie
importante pentru toată lumea, însă strategiile eficiente
vor aborda comportamentul schimbător al clienților, vor
utiliza tehnici de analiză și tehnologii noi și vor optimiza
mixul de canale de distribuţie. Indiferent de bancă,
vânzarea încrucișată va reprezenta factorul cheie în
creșterea profitabilității clienților într-un mediu cu marje
mici, punând accentul pe importanța de a deveni „banca
principală" pentru clienți.
Pentru România, cea mai importantă provocare pentru
sectorul bancar din următorii ani este de a gestiona
mai eficient activele neperformante prin restructurare /
reeșalonare și vânzări. Piața de cumpărare a datoriilor
este deja foarte activă pentru creditele de consum
însă ar trebui dezvoltată pentru creditele acordate
companiilor și pentru creditele neperformante garantate
ale persoanelor fizice.
Odată cu creșterea creditării (în afara programului
”Prima Casă”), ar trebui implementate un management
al riscului și tehnici de analiză îmbunătățite pentru
a asigura profitabilitatea clienților prin segmentare
și prețuri diferențiate. De asemenea, băncile vor
încerca să-și dezvolte gama de produse pentru a oferi
IMM-urilor mai multe servicii sofisticate cu valoare
adăugată (de exemplu: produse de trezorerie și

gestionarea numerarului) și produse de consolidare a
relaţiei client-bancă pentru persoane fizice (de exemplu:
carduri de credit, fonduri de inestiţii).
O prioritate pentru bănci va fi construirea de relaţii
cu clienții prin creșterea transparenței și a serviciilor
personalizate pentru a îmbunătăți menținerea /
atragerea de clienți. Penetrarea serviciilor de internet
banking este încă foarte redusă, însă pe măsură ce
va crește, băncile vor trebui să regândească strategia
privind reţelele de sucursale.
Consolidarea din sectorul bancar este în curs de
desfășurare cu ieșirea de pe piață a actorilor mai mici
și va fi privită ca o oportunitate pentru băncile mijlocii
pentru a atrage clienți. Tranzacțiile mai mari ar trebui și
ele să apară, în acest moment fiind analizat un număr
de tranzacţii de portofolii. Una sau mai multe bănci mai
mici deținute de greci ar putea și ele să facă obiectul
unor tranzacţii - deoarece băncile-mamă îşi reorientează
operațiunile către piețele esențiale.

Este esențial ca
instituțiile financiare
să-și îmbunătăţească
eficiența și să reducă
costurile fixe pe
măsură ce sectorul se
concentrează și
devine mai competitiv.

Figura 67. Motoarele profitabilităţii pentru băncile din top 10 (2011 - 2013)
Sursa: Bankscope
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Top 10

cote de neperformanţă peste medie și o acoperire
cu provizioane sub medie. Băncile deținute de greci,
care înregistrează pierderi, respectiv Alpha Bank și
Bancpost precum și Volksbank au continuat să piardă
cotă de piață din punctul de vedere al creditelor, dar
au câștigat cotă de piață pentru depozite pentru a îşi
îmbunătăți finanțarea (Fig. 68).

În ultimii ani, cele mai mari bănci din România, BCR și
BRD Groupe Société Générale au suferit pierderi imense
din cauza creditelor neperformante și a nevoii de
provizionare. Băncile cu cele mai bune rezultate sunt de
rang mediu și includ Banca Transilvania, Raiffeisen și ING
România, toate având un randament al capitalului cu
două cifre obținând câștiguri al cotei de piață. În timp ce
aceste bănci au înregistrat valori mai mari ale raportului
cheltuieli / venituri, spre deosebire de băncile de rang
superior, gestionarea riscului a reprezentat factorul din
spatele discrepanței veniturilor, menţinând ponderea
creditelor neperformante şi provizionarea la un nivel
scăzut (Fig. 67).

3.4. Evoluția modelelor de afaceri
Acest lucru înseamnă că, pentru a supraviețui în era
viitoare, băncile trebui să dezvolte modele lor de afaceri
/ abordarea privind piețele din Europa Centrală de la
Adaptor la Creator și din fericire, pentru cele puţine care
vor reuşi, pot să ajungă în faza de Asimilator (Fig. 69).
Organizațiile trebuie să pună în balanță beneficiile și
provocările (tabelul de mai jos) pentru a se asigura
că investițiile în piețele emergente sunt conforme cu

UniCredit și CEC au rămas de asemenea profitabile
cu o rentabilitate financiară cu o singură cifră și au
câștigat cotă de piață, însă analiza calității activelor
(AQR) poate fi importantă deoarece aceste bănci au

Figura 68. Principalele elemente de bilanț ale băncilor din top 10 (mld. RON)
Sursa: Bankscope și situațiile financiare ale băncilor
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Figura 69. Arhetipurile piețelor emergente

Pe baza cercetării şi a experienţei în a livra proiecte clienţilor, Deloitte18 a descoperit patru modele prototip
– pe care le denumim Arhetipuri ale piețelor emergente – ce exemplifică alegerile pe care organizațiile le fac
pentru a crește în piețele emergente. Aceste arhetipuri oferă o interpretare utilă pentru a înțelege modul în
care băncile se pot lansa și își pot extinde prezența pe piețele emergente.
Cele patru Arhetipuri identificate ale Pieței Emergente sunt:
Participant: Oferă produse puternice de marcă ce necesită personalizare redusă sau deloc și vizează, de
obicei, segmentul de top al veniturilor. De obicei, participanții profită de capabilitățile existente din pieţe
mai dezvoltate și obțin acces la piețele emergente prin parteneriate sau joint venture (de exemplu pentru
vânzări).
Adaptor: Personalizează serviciile / produsele existente pentru a satisface mai bine nevoile locale ale
pieței, vizând atât segmentele cu venituri mari cât și cele cu venituri medii. Adaptorii folosesc infrastructura
existentă, acolo unde este posibil, dar dezvoltă și capabilități suplimentare pentru a-și crește competitivitatea
pe piața locală și pentru a se dezvolta.
Creator: Dezvoltă oferte inovatoare, specifice pieței, care abordează nevoile neacoperite și extind piața
prin eliminarea constrângerilor locale (de exemplu: accesul, gradul de sensibilizare și accesibilitatea) care
restricționează de obicei cererea adresabilă. De obicei, creatorii dezvoltă sau achiziționează capabilități noi
pe piață pentru a susține inovarea (de exemplu cercetarea și dezvoltarea).
Asimilator: Exportă inovările (inclusiv produse/servicii, procese și modele de afaceri) de la o piață emergentă
la alte piețe emergente sau dezvoltate, pentru a satisface nevoile clienților. Asimilatorii dezvoltă capabilități
globale pentru a dezvolta cunoștințele și inovările în cadrul organizației cu scopul de a genera o creștere
globală a veniturilor.
Fiecare dintre aceste arhetipuri poate oferi un model viabil pentru generarea creșterii pe piețele emergente.
Cu toate acestea, există implicații importante în ceea ce privește clienții vizați (cine), ofertele necesare de
produse / servicii (ce) și modelul de funcționare precum și capabilitățile de susținere necesare (cum).

18

Deloitte Consulting US – „Protecție și sprijin; strategii, practici și perspective privind creșterea pe piața emergentă", 2011
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obiectivele generale strategice. Industriile evoluează
de obicei pe drumuri comune și se consolidează pe
măsură ce se maturizează. În cadrul acestei consolidări,
observăm actorii principali cum își dezintegrează pe
verticală lanţurile valorice în cadrul unor tendinţe de
a deveni „mai economici” și mai competitivi. Industria
serviciilor financiare este la un punct natural de
inflexiune, la nivelul de maturitate în care mulți dintre
cei mai inovatori actori vor accelera reducerea costurilor,
iar afacerile care rămân neprofitabile vor căuta tot mai
mult dezintegrarea pe verticală pentru a se diferenția și a
obține avantaje concurențiale.
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Riscuri cheie
Previziunile din acest document sunt supuse unui
număr de factori de risc. Printre riscurile principale se
numără riscul geopolitic, condițiile marcoeconomice,
riscul valutar şi al dobânzii, concurența și riscurile legate
de dezvoltarea afacerilor. Principalul risc geopolitic, de
exemplu, este riscul agravării conflictului din Ucraina
care ar putea duce la sancțiuni economice mai mari
pentru Rusia.
Redresarea economică din Europa a stagnat în ultimele
luni, determinând BCE să răspundă prin ajustarea politicii
monetare. Previziunile noastre se bazează pe previziunile
economice actuale ale EIU pentru o redresare în zona
euro, însă rămâne totuși riscul unei alte recesiuni ce ar
putea să afecteze exporturile CE și percepția generală
asupra economiei. Previziunile noastre referitoare la rata
dobânzii se bazează pe cursul de schimb pe termen
scurt, dedus din curbe ale randamentelor. Marjele din
Europa Centrală tind să fie pozitiv corelate cu ratele
dobânzii și ar putea beneficia de rate mai mari.

Capitolul IV.
Provocările externe limitează
semnificativ contribuția
băncilor în economie

Băncile și Creșterea Economică: Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun

77

Nicio picătură de ploaie nu se consideră
vinovată pentru inundație.
Așa cum am prezentat la Capitolul III, perspectiva privind
performanța băncilor din România se îmbunătățește lent
pe baza deciziilor radicale atât din partea instituțiilor
financiare, cât și din partea BNR pentru a finaliza
curățarea portofoliilor de credite neperformante. În
plus, în ultimi 5 ani, băncile din România au învățat
cu siguranță lecții foarte valoroase și s-au adaptat în
consecință.
Prin urmare, băncile sunt bine echipate pentru a
gestiona, la nivel tehnic, problemele legate de accesul
la finanțare și nivelul de finanțare, gestionarea riscului,
selectarea și dezvoltarea relațiilor cu clienții.
Singura problemă pe care băncile nu o pot adresa
suficient din cauza constrângerilor legislative și a
lipsei inerente de atractivitate pentru investitori este
lipsa unei creșteri sustenabile în România - și speranța
pentru o revenire puternică astfel încât să poată majora
semnificativ cererea de credite pentru a pune bazele
unei profitabilități durabile.
Cu cât relansarea economică se amână mai mult, cu
atât mai mult se amână și șansele băncilor din România
de a deveni atractive. Indiferent de cât de eficiente
devin băncile și indiferent cât de bine își aleg și servesc
clienții în încercarea de a stopa scăderea veniturilor
din dobânzi și comisioane, întârzierea în redresare
afectează în mod direct neperformanța creditelor și,
implicit, creșterea procentului aferent provizioanelor de
risc din veniturile totale - având un impact direct asupra
deteriorării performanței și în lărgirea discrepanței dintre
rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a băncilor din
România și băncile din Europa Centrală (Tabelul 5).
Cu toate acestea, ceea ce băncile pot influența - și au o
datorie socială de a proceda astfel - este de a identifica
și soluționa în mod activ principalele provocări externe
care, dacă sunt soluționate, ar îmbunătăți semnificativ
performanța acestora și ar contribui la creșterea
economică din România.
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Tabelul 5. Rentabilitatea Capitalurilor Proprii (ROE) (%)
Sursa: Eurostat, Banca Națională a Poloniei, Autoritatea de
Supraveghere Financiară din Polonia , Banca Națională a Cehiei,
Banca Națională a Slovaciei, , Autoritatea de Supraveghere Financiară
din Ungaria , Banca Națională a Bulgariei, BCE, Banca Națională a
Slovenia, Banca Națională a Croației, , previziunile Deloitte

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nord

12.3

13.6

12.4

10.8

10.7

10.8

11.0

Polonia

10.4

12.7

11.2

10.1

10.2

10.5

10.9

Cehia

16.8

15.1

16.3

13.7

12.9

12.5

12.2
8.6

Slovacia

9.6

11.9

7.7

7.9

8.3

8.5

Sud

1.9

-2.2

-4.3

-17.8

-5.7

3.2

4.2

Ungaria

0.3

-10.4

-6.1

1.1

-22.6

2.3

2.8

România

-1.7

-2.6

-5.9

0.1

-11.6

2.7

3.9

Bulgaria

6.3

5.7

5.3

5.3

5.0

6.8

7.1

Croația

7.0

7.0

4.9

1.3

2.5

2.9

3.7

Slovenia

-2.3

-10.9

-19.6

-96.9

-1.6

1.3

3.7

4.1. Provocările majore pentru băncile din România
Ultimii ani au accentuat problemele cauzate de
deteriorarea activelor - atât în ceea ce privește calitatea
cât și volumul - ceea ce reprezintă obstacolul principal în
calea profitului.
În ultimii patru ani, profitul net a scăzut la o rată anuală
medie de creștere (CAGR) de 38%. Prin urmare, în 2013,
ROA și ROE din sectorul bancar din România au fost
de 0,01% și, respectiv, 0,13% - în pofida eforturilor
susținute ale băncilor de a corecta dezechilibrele
structurale. De asemenea, în timp ce estimările Deloitte
pentru ROE în 2015 - 2016 se situează la un nivel de
de 2,7% și, respectiv, 3,9%, acestea sunt semnificativ
mai mici decât media din Europa Centrală de 7% și
7,5% - afectând astfel în mod considerabil atractivitatea
capitalului și perspectivele pentru o viitoare creștere.

Pe baza analizei din Capitolele I și II din prezentul
studiu, am identificat patru provocări majore care, dacă
sunt gestionate în mod coerent, ar putea simplifica
foarte mult funcționarea economiei din România și,
prin urmare, ar stimula performanța sistemului bancar
și ar îmbunătăți semnificativ nivelul serviciilor oferite
societății.
1. Recuperarea datoriilor: eficiența scăzută a
procesului de recuperare a datoriilor nu facilitează
rezolvarea problemelor generate de acumularea
acestora
Anii ulteriori crizei au fost destul de dificili pentru
băncile din România, mai ales din cauza apariției rapide
a creditelor neperformante - ce a dus la o creștere
abruptă a cheltuielilor de depreciere aferente pierderilor
din credite - care au avut un impact negativ asupra
profitului.
În timp ce datele privind cazurile de executare a
garanției aferente creditelor neperformante din România
sunt neuniforme, informațiile colectate de la bănci
sugerează faptul că actualul cadru legal și modul cum
este implementat nu sunt adecvate pentru a facilita
sau chiar împiedică soluționarea sistematică și eficientă
a datoriilor și reprezintă principala cauză pentru rata
de 29,1% (BNR) a creditelor neperformante acordate
companiilor din România.
2. Creșterea economică sustenabilă: dezechilibrele
socio-demografice actuale și capacitatea limitată
de formare a capitalului (intern / prin forțe proprii)
restricționează nivelul de bancarizare și reduce
posibilitatea sectorului bancar de a contribui la
creșterea economică a României
În ultimii ani, cele mai mari bănci din România s-au aflat
în mod constant sub presiune. Venitul total a scăzut cu
15% în ultimii cinci ani, diminuându-se la numai 4,32
miliarde euro în 2013, cu mult sub recordul de 5,1
miliarde înregistrat în 2008. Capacitatea de a genera
venituri este restricționată mai ales de nivelul redus de
bancarizare și dezechilibrele demografice actuale precum
și de capacitatea limitată de formare a capitalului
propriu intern.
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3. Eficiența operațională: povara administrativă,
nivelul redus de digitalizare din instituțiile publice
și infrastructura bancară existentă restricționează
eficiența
În cel mai fericit caz, bilanțul general în ceea ce
privește rentabilitatea rămâne ambiguu, mai ales din
cauza dispersiei sectorului și a numărului redus de
tranzacții. În pofida îmbunătățirilor rezultate în urma
reducerii costurilor, profitul băncilor a continuat să
scadă și nu a permis creșteri semnificative în ceea ce
privește eficiența. Deși s-au înregistrat unele economii,
veniturile scăzute au împins raportul cheltuieli - venituri
la 57%.
4. Reglementare și conformitate: punerea în aplicare
a reglementărilor existente la nivel european și
național adaugă un grad de complexitate contextului
general și necesită abilități de adaptare îmbunătățite
Reglementările și respectarea acestora sunt în mod
constant în atenția directorilor executivi ai băncilor. Cinci
ani de la declanșarea crizei financiare și de la răspunsul
legislativ (atât la nivel național cât și internațional)
nu sunt suficienți sub nicio formă iar industria se
confruntă cu un nou val de prevederi legislative care
vizează capitalul, lichiditățile, protecția consumatorului,
combaterea spălării banilor (AML) și gestionarea riscului.

1. Recuperarea datoriilor:
Eficiența scăzută a procesului de recuperare a
datoriilor nu facilitează rezolvarea problemelor
generate de acumularea acestora

Criza financiară și creșterea ulterioară a insolvabilității
societăților evidențiază nevoia clară pentru proceduri
eficiente de faliment în vederea lichidării firmelor
neviabile și reorganizării celor viabile, iar acest lucru
trebuie realizat într-un mod care să maximizeze
veniturile pentru creditori, acționari, angajați și alte părţi
interesate. În concluzie, studiile sugerează faptul că
reformele eficiente cresc rambursările la termen, reduc
costul creditării și scad rata de lichidare a firmelor aflate
într-o situație financiară dificilă19.

Saving Viable Businesses - Leora Klapper, Economist principal în Grupul de cercetare și dezvoltare al Băncii Mondiale.
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Studiul Băncii Mondiale din 2014 intitulat „Doing
Business"20 clasează România pe poziția 99 din
189 de ţări comparate cu privire la Soluționarea
problemelor legate de insolvabilitatea companiilor.
Acest studiu identifică punctele slabe ale legii actuale
privind falimentul și principalele blocaje procedurale și
administrative din procedura de faliment.
Poziția României în clasament se datorează următorilor
indicatori:
• Perioada în care creditorii își recuperează sumele
datorate este de 3,3 ani calendaristici
• Cheltuielile realizate cu procedura propriu-zisă se ridică
la 11% din valoarea proprietății debitorului.
• Rezultatul - creditorii își recuperează sumele prin
vânzarea fragmentată a activelor societății, dar această
practică nu este o opțiune viabilă pentru companie.
• Rata de recuperare a datoriilor de către creditori
prin reorganizare, lichidare sau executare a datoriilor
(executare silită) a fost de 30,0 cenți la un dolar.
România ocupă cea mai joasă poziție (99) privind
soluționarea problemelor legate de insolvența
companiilor comparativ cu celelalte țări din regiune:
Republica Cehă (29), Polonia (37) și Slovacia (38),
Ungaria (70), Moldova (91) și Bulgaria (92), ceea ce
indică o corelare directă cu performanța sistemelor
bancare din respectivele țări. În plus, România este la
o distanță de 68 de poziții față de „etalonul de bune
practici" privind soluționarea problemelor legate de
insolvență, reprezentat de cea mai bună performanță a
fiecărui indicator din economiile evaluate în studiu. De
exemplu, Republica Cehă se află pe locul 31, iar Bulgaria
pe locul 66 față de acest etalon.
Grupul de lucru ce are în vedere creditele neperformante
din Europa Centrală, de Est și de Sud-Vest21 a recunoscut
următoarele tendințe care sunt aplicabile în mod direct
României:
• În timp ce datele privind cazurile de executare
a creditelor sunt neuniforme, dovezile empirice

colectate în cadrul studiului sugerează faptul că în
mai multe țări cadrul legislativ și punerea în aplicare
a legislației în domeniu nu sunt adecvate pentru a
facilita soluționarea eficientă a problemei datoriilor, în
unele cazuri soluționarea fiind chiar împiedicată;
• În scopul îmbunătățirii cadrului juridic privind
soluționarea situațiilor legate de executarea datoriilor,
o atenție deosebită ar trebui să se acorde celor mai
bune practici internaționale;
• În general, procedurile de insolvabilitate a societăților
comerciale sunt orientate spre lichidare. În marea
majoritate a cazurilor, procedurile de insolvabilitate
duc la lichidare, iar reorganizarea este rareori o
opțiune (și dacă este o opțiune, rareori se întâmplă
să aibă ca planurile de redresare să fie încununate de
succes).
• În pofida eforturilor de redresare, legea privind
insolvența societăților comerciale încă are nevoie
de îmbunătățiri pentru a susține mai bine salvarea
firmelor viabile și pentru a grăbi scoaterea de pe piață
a celor neviabile.
Nivelul redus al activității de restructurare
extrajudiciară
În susținerea celor de mai sus, datele de la Banca
Mondială22 confirmă că cele mai mari rate de recuperare
sunt înregistrate în țările unde cea mai comună
procedură de reorganizare a companiilor aflate în
dificultate este insolvabilitatea și nu lichidarea (Fig. 70).
Ratele de recuperare diferă semnificativ între economiile
unde lichidarea este cea mai comună procedură de
insolvabilitate din cauza diferențelor majore între
instituțiile judiciare (cum ar fi tribunalele și reprezentanții
societăților aflate în insolvență) care pun în aplicare
cadrul de insolvabilitate. Procedurile individuale de
executare a datoriilor (punerea sub sechestru sau
executările silite) duc la rate de recuperare relativ ridicate
pentru creditorii asigurați, deși creditorii neasigurați
primesc declarații nule23.

20
Doing Business 2014 - Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises - O co-publicație a Băncii Mondiale și a Corporației
Financiară Internațională.
21
Inițiativa "Viena" - Inițiativa Europeană pentru Coordonare în Sistemul Bancar - Grupul de lucru privind creditele neperformante din Europa
Centrală, de Est și de Sud Vest - martie 2012.
22
Banca Mondială - Doingbusiness.org/reports/resolving insolvency (http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/
Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolvinginsolvency.pdf)
23
Doing Business 2014 - Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises - O co-publicație a Băncii Mondiale și a Corporației
Financiară Internațională.
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Figura 70. Executare silită /
recuperare datorii
Sursa: Banca Mondială
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Prin urmare, Banca Mondială, în cadrul Politicii
de Dezvoltare a Creditelor pentru România, a
solicitat dezvoltarea unui Ghid pentru restructurarea
extrajudiciară a datoriilor societăților comerciale24 pentru
a ajuta România să facă progrese în direcția economiilor
cu bune practici.
Preocupările privind protecția creditorilor asigurați
Conform unui studiu realizat de Deloitte25 mediul legislativ
din România este mai puțin protector pentru creditorii
asigurați comparativ cu alte jurisdicții din UE din mai
multe puncte de vedere:
• Disponibilitatea executării extrajudiciare:
Anumite jurisdicții au formalități specifice care, dacă
sunt adoptate, permit executarea fără a merge mai
întâi în instanță. Exemplele includ semnarea unei
declarații privind înaintarea spre executare de către
partea care constituie garanția, caz în care nu este
nevoie de verdictul instanței înainte de începerea
procedurilor de executare (Polonia), iar dovada va fi
eliberată de notar (Lituania și Luxemburg).

Economii
cu practici
bune

Executare silită

Lichidare

Lichidare judiciară

Reorganizare

Rata de recuperare

• Drepturi mai mari pentru creditorii asigurați
Regimul judiciar din unele dintre jurisdicțiile studiate
este mult mai eficient în ceea ce privește exercitarea
drepturilor din partea creditorilor asigurați. De
exemplu, în Luxemburg un tip de garanție îl reprezintă
transferul de proprietate cu titlu de garanție - în cazul
în care debitorul nu își respectă obligațiile, creditorul
(cesionarul) va fi exonerat de obligația sa de a
transfera înapoi cedentului activele transferate până la
îndeplinirea totală a obligației garantate.
• Drepturile limitate de contestație
În timp ce în România contestațiile suspendă de drept
procesul de executare în cazul creditelor ipotecare
neimobiliare, în anumite țări, de exemplu, debitorul nu
are dreptul să facă contestație în legătură cu drepturile
de garanții imobiliare. În plus, pe lângă elementele
tehnice cu privire la crearea drepturilor de garanție
mobiliară sau imobiliară, nu există cazuri de anulare
sau inversare a executării.
• Insolvența
În plus față de drepturile procedurale din cadrul
procedurilor de executare, protecția din cadrul
procedurilor de insolvență reprezintă cheia pentru

24
Comunicat de presă Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Banca Națională a României - Ghid pentru restructurarea
extrajudiciară a datoriilor societăților comerciale - 21 septembrie, 2010.
25
Ghidul juridic Deloitte pentru Tranzacțiile Garantate emis în decembrie 2013; Studiul a fost realizat de societățile civile de avocați ale Deloitte
Touche Tohmatsu Limite, firme membre din 27 de jurisdicții din Europa, America de Sud și Asia de Sud-Est.
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eficiența garanțiilor reale mobiliare atât din punct
de vedere legal, cât și practic. În timp ce în România
acțiunea de executare este suspendată prin lege
de procedura de insolvență, în Olanda titularii unui
gaj sau ai unui drept de ipotecă își pot executa
drepturile lor de garanție ca și cum nu ar exista nicio
procedură de faliment la adresa debitorului. În mod
similar, în Luxemburg, beneficiarii de garanții reale
mobiliare (creditori ipotecari, creditori gajiști) au
dreptul să aplice obligațiile lor garantate fără a aduce
atingere procedurii de faliment în timp ce pentru
gajurile asupra instrumentelor financiare și creanțelor,
aplicarea în conformitate cu prevederile contractelor
de gaj va fi validă și executabilă față de terți, inclusiv
față de administratorul judiciar.
Eliminarea barierelor legale pentru eficientizarea
transferurile de credite neperformante
Un alt aspect legat de provocarea recuperării datoriilor
se referă la ineficiența relativă a cadrului juridic și
legislativ privind transferul de credite neperformante.
În special, legea privind creditele ipotecare26 pune sub
semnul întrebării capacitatea cumpărătorului de credite
neperformante, ducând astfel la incertitudine juridică
ceea ce rezultă în sarcini administrative și de capital
pentru cumpărătorii interesați. În opinia noastră, este
nevoie de o clarificarea conform căreia transferabilitatea
creanțelor rezultate din credite ipotecare neperformante
să nu fie restricționată în ceea ce privește capacitatea
cumpărătorului, la fel ca în cazul celorlalte creanțe. În
aceeași ordine de idei, prevederile legii ce reglementează
activitatea instituțiilor financiare nebancare27 ar trebui
clarificată pentru a confirma aplicabilitatea excepțiilor
privind cesionarea portofoliului de credite neperformante
și către vehiculele transfrontaliere de securitizare.
Monitorizarea legii privind insolvența
Se preconizează că noul Cod de procedură civilă (intrat
în vigoare în februarie 2013) și noua lege privind
insolvența nr. 85/2014 (intrată în vigoare în iunie
2014) vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește
accelerarea calendarului de acțiuni de executare și
proceduri de insolvență. Cu toate acestea, rezultatele
implementării acestora și impactul practic din tribunale
al activității juridice trebuie încă evaluate.

26
27
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Article 24 (1) of law no. 190/1999
Article 2 (3) of law no. 93/2009

2. Creșterea economică sustenabilă:
dezechilibrele socio-demografice actuale și
capacitatea limitată de formare a capitalului
intern restricționează nivelul de bancarizare
și reduce posibilitatea sectorului bancar de a
contribui la creșterea economică a României

2.1. Nivelul ridicat de sărăcie și nivelul redus de
educație afectează potențialul de creștere pe
termen scurt și mediu
În pofida principiilor marco-economice solide de bază,
deteriorarea tendițelor socio-demografice restricționează
semnificativ potențialul de creștere economică al țării.
Sărăcia
Conform datelor INS, sub 30% din populația de
vârstă activă este implicată în activități economice
durabile de creare a bunăstării, ceea ce generează
astfel un deficit permanent pentru fondurile asigurărilor
sociale (sănătate, șomaj, pensii) cu efecte adverse asupra
investițiilor realizate de stat și creșterii economice.
Pe de altă parte, România are a doua cea mai mare rată
a riscului de sărăcie din UE, 41,7% din populație fiind
expusă la riscul de sărăcie sau excludere socială. În
România, numărul persoanelor sărace sau excluse social
a scăzut rapid înainte de declanșarea crizei economice, în
2008. Prin comparație, în 2012, circa 25% din populația
europeană prezintă un risc de sărăcie, adică sub pragul
sărăciei, calculat în fiecare țară ca 60% din venitul mediu
disponibil. Sărăcia se evaluează în raport cu standardul
mediu de viață din fiecare țară. Standardele de viață ale
oamenilor sărăci din țările prospere nu pot fi comparate
cu oamenii săraci din țările sărace. De exemplu, Regatul
Unit al Marii Britanii are un procent de sărăcie de 17%
însă pragul de sărăcie la 60% înseamnă un venit de 853
euro/lună/persoană față de 176 euro pentru România
care are un procent de sărăcie de 21%. Cel mai ridicat
prag pentru rata sărăciei de 60% este cel din Austria (958
euro pe lună) urmat de Olanda și Suedia (cu praguri de
peste 900 euro). Pragul de sărăcie din Franța este printre
cele mai ridicate (877 euro), iar pragul din România (176
euro) este cel mai mic din Europa.

Cu o rată de 28% în UE-28, copiii au fost expuși la un
risc mai mare de sărăcie sau excludere socială în 2012
spre deosebire de restul populației în 21 din cele 25
de state membre pentru care există date disponibile.
În plus, rata lipsurilor materiale de peste 30% a
populației din România completează tabloul excluderii
sociale oferind o estimare a numărului de persoane ale
căror condiții de trai sunt afectate în mod grav de lipsa
de resurse (Fig. 71).
Rata lipsurilor materiale grave reprezintă procentul
persoanelor ce nu își pot permite cel puțin patru dintre
cele nouă articole de mai jos: 1) (arierate privind)
ipoteca sau plata chiriei, facturi de utilități, achiziții în
rate sau alte rambursări de credit; 2) o vacanță pe an,
3) o masă zilnică ce include carne, carne de pui, pește
(sau echivalentele vegetariene), 4) cheltuieli financiare
neprevăzute (Fig. 72), 5) un telefon (inclusiv telefon
mobil), 6) un televizor color, 7) o mașină de spălat, 8) un
autoturism și 9) încălzire pentru a-și încălzi casa în mod
corespunzător.

Figura 71. Rata lipsurilor materiale grave
Sursa: Eurostat
50

%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bulgaria România Ungaria Croația

Polonia Slovacia Republica Slovenia
Cehă

2011

2012

Figura 72. Incapacitatea de a face față cheltuielilor neprevăzute
Sursa: Eurostat
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În plus, statisticile privind educația completează o
imagine destul de sumbră pentru o mare parte din
populația României. De exemplu, în România, 17,5%
din populație cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani
are doar studii gimnaziale; dacă adăugăm și copii sub
18 ani, cifra atinge un nivel de peste 20%. Cei care
abandonează școala timpuriu sunt mai predispuși să
își limiteze șansele de reușită în viață deoarece nu au
calificările esențiale necesare pentru integrarea cu succes
pe piața muncii și sunt expuși unui risc mai mare de
excludere socială și sărăcie. Există multe motive pentru
care tinerii renunță în mod prematur la educație și
formare: probleme personale sau de familie, inclusiv
emigrarea părinților, dificultăți de învățare sau situații
economice delicate care implică contribuția acestora la
eforturile de subzistență ale familiei. Mai mult, procentul
de implicare a adulților la învățarea continuă din
România este sub 3%, cu mult sub pragul de referință
stabilit la 15%.
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Accesul la servicii financiare
În ceea ce privește accesul la servicii financiare, rata
ridicată a cetățenilor aflați sub pragul sărăciei reprezintă
doar o parte a problemei, deoarece unul din principalii
diferențiatori în această ecuație este nivelul de educație
al cetățenilor – cu cât educația este mai mare cu atât
crește probabilitatea de a avea o viață de calitate cu
acces la serviciile bancare. Chiar și în cadrul populației ce
nu se află în pericol de a trece pragul sărăciei, există un
procent mare (60%) de persoane care susțin că nu au
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nevoie sau nu doresc un cont curent. Acest lucru poate
fi cauzat parțial de factori psihologici deoarece mulți
dintre consumatori se tem pur și simplu de distanța
până la bancă, de prețul serviciilor vs. veniturile lor mici,
de complicațiile birocratice ale conturilor, imaginea
intimidantă a băncilor etc. În contextul combaterii
sărăciei, a introducerii agendei digitale și a accesului în
bandă largă în zonele rurale, incluziunea financiară nu
reprezintă încă o prioritare în agenda guvernului.
Cetățenii fără conturi curente sunt excluși din aspectele
importante ale vieții din țara lor:
• aceștia pot întâmpina dificultăți mari la primirea
salariilor sau la efectuarea plăților către asigurările
sociale.
• nu pot transfera bani sau efectua tranzacții,
altele decât cele în numerar, ceea ce le afectează
eficientizarea timpului și le limitează opțiunile și
• sunt excluși din orice fel de tranzacții online sau
achiziții online care pot fi mai avantajoase din punct
de vedere financiar.
În consecință, această categorie se confruntă de obicei
cu prețuri mai mari și cu riscuri mai mari deoarece nu
pot folosi decât numerar. În acest context, Directiva UE
privind Conturile de plăți, care trebuie să fie aplicată
până în septembrie 2016 va crea un stimulent pentru
cetățenii care nu au cont bancar în prezent fie deoarece
au fost refuzați fie pentru că nu sunt satisfăcuți de
produsele actuale oferite de piață pentru a deschide
un cont curent obișnuit. Directiva propusă vizează
problemele referitoare la informațiile insuficiente
despre conturile curente și furnizorii de servicii de plată,
care reprezintă în general cauza pentru lipsa acestor
conturi. Prevede informarea opiniei publice în legătură
cu existența acestor conturi curente, prezentarea
caracteristicilor principale și modul de deschidere a unui
astfel de cont.

Conform studiului Financial Literacy Survey28, principalele
constatări privind educația financiară din România sunt:
a) o mică parte din populație este familiarizată
cu sistemul financiar, în principal din cauza
distanței (zonele rurale extinse sunt situate la
distanță de orice furnizor de servicii/produse
financiare), a educației (educația financiară
a populației este într-un stadiu incipient,
cunoștințele despre tranzacțiile electronice sunt
încă reduse) și a standardului de viață (populația
rurală, care este majoritară în România este mai
săracă).
b) orice program de educație financiară va
trebui să aibă în vedere nivelul scăzut de
cunoștințe în domeniul financiar al populației
generale (pe o scară de la 0 la 100, nivelul
cunoștințelor financiare a fost estimat la 31).
Nivelul cunoștințelor financiare este strâns legat
de mediul din care provine respectiva persoană.
Principalii factori care determină o persoană să își
facă planuri de viitor sunt nivelul de cunoștințe
financiare a respectivei persoane, veniturile
familiei, locația și nivelul de educație. În România,
spre deosebire de țările din Europa de Vest,
vârsta nu este un determinant semnificativ. De
asemenea, indiferent de sexul unei persoane,
cu cât nivelul de educație este mai mare, cu
atât cresc veniturile, cu atât este mai dezvoltată
localitatea unde trăiește și cu cât este mai tânără,
cu atât este mai mare nivelul de cunoștințe
financiare.
c) cunoștințele financiare și înțelegerea acestora
sunt strâns legate de educație. Nivelul de
cunoștințe și înțelegerea aspectelor financiare
la nivelul populației generale este foarte scăzut.
28% din populația cu vârsta de 16 ani sau peste
nu au știut să răspundă la niciuna din cele opt
întrebări. În al doilea rând, 51% au răspuns corect
la mai puțin de 60% din întrebări, 21% au dat
cinci răspunsuri corecte sau mai mult și o singură
persoană a răspuns corect la toate cele opt
întrebări.

Programul pilot sponsorizat de Banca Mondială pentru a evalua protecția consumatorului și cunoștințele financiare în țările în curs de
dezvoltare și cu venituri medii (2010).

28

84

2.2. Nivelul redus de formare a capitalului
și profitabilitatea redusă restricționează
semnificativ creșterea creditării
În ultimii zece ani, sectorul privat nu a mai creat
suficiente locuri de muncă pentru a contracara
tendințele demografice:
• formarea internă de capital este insuficientă;
• finanțarea bancară este redusă ca procent din PIB și se
află în scădere;

Principalul motor care poate duce la reducerea
discrepanțelor în dezvoltarea socio-economică din
România și la evoluția economiei României spre o poziție
competitivă în Europa este reprezentat de absorbția
fondurilor europene, în general și de Fondurile structurale
și de coeziune, în special. Mai mult, din punct de vedere
practic, absorbția întregii sume alocate României ar duce
la venituri suplimentare atât pentru stat cât și pentru
companiile private, reprezentând aproximativ echivalentul
a 4% din PIB-ul anual!
Stadiul actual de absorbție este ilustrat cel mai bine de
situația cererilor de plată certificate trimise Comisiei
Europene pentru rambursare, cu o valoare totală de
7.677 miliarde euro, ce reprezintă doar 39,96% din
fondurile generale alocate.

• ISD-urile (investițiile străine directe) au crescut, dar
rămân prudente.
În plus, întârzierea relativă a transformării economice a
României, procesul de privatizare tardiv, piața de capital
ineficientă și lipsa generală de cultură antreprenorială
au dus la niveluri mai mici de capitalul propriu disponibil
pentru societățile comerciale din România și, prin
urmare, limitează în mod serios cererea eligibilă și
accesul la finanțare bancară.

Procesul de absorbție a fondurilor UE a fost afectat de
numeroase probleme înregistrate la nivelul controlului
bugetar, ce au declanșat suspendarea rambursărilor de la
Comisia Europeană pentru anumite programe finanțate
din fonduri UE. Prin urmare, guvernul României a ajuns
în situația critică în care a trebuit să finanțeze aceste
programe din resursele sale prin atragerea de credite
de pe piețele internaționale financiare, majorând astfel
deficitul bugetar.

În consecință, din cauza nivelului redus de formare
a capitalului din ultimii zece ani, economia privată
și piețele financiare nu dețin tracțiunea de a asigura
o creștere durabilă fără acces la credite și finanțare
alternativă (Fig. 73).

Figura 73. Formarea brută de capital fix și evoluția ISD-urilor, a creditelor și PIB (2004 - 2013)
Sursa: BNR, NIS
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Dar și mai îngrijorătoare sunt efectele directe asupra
mediului socio-economic, cum ar fi nerespectarea
obiectivelor privind competitivitatea economică, generarea
lentă de noi locuri de muncă, dezvoltarea lentă a resurselor
umane și lipsa de sprijin pentru grupurile vulnerabile.
După cum au dezvăluit deja numeroși reprezentanți ai
sectorului bancar în dezbaterile publice, impactul ratei
scăzute de absorbție asupra sectorului bancar a fost negativ,
privând economia de un sprijin financiar foarte important
care ar fi putut suplimenta finanțarea furnizată de bănci.
Problema absorbției este cea mai importantă de
dezbătut și pentru care este important se găsească soluții
corespunzătoare de îmbunătățire, având în vedere că în
prezent traversăm o perioadă critică în care întregul sistem
de administrare a fondurilor UE este revizuit în pregătirea
următoarei perioade de programare 2014 - 2020.

În acest sens, trebuie avute în vedere mai multe
soluții deoarece pot aduce creșterea necesară a
performanței, atât în alocarea de fonduri pentru
proiectele cele mai viabile din punct de vedere
economic și cu cea mai mare valoarea adăugată, cât
și în asigurarea unei gestionări financiare solide a
programelor pentru evitarea neregulilor în implementare
și a impactului financiar negativ al corecțiilor financiare
ulterioare.
Una dintre aceste soluții este reprezentată de
introducerea instrumentelor financiare la o scară
mult mai mare față de exercițiul de programare
anterior (2007 – 2013). Trebuie subliniat faptul că au
existat câteva tentative reușite în acest sens, respectiv
asigurarea unui suport financiar pentru IMM-uri prin
intermediul instrumentelor financiare.

Figura 74. Schema de finanțare a Comisiei Europene
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Sursa: Analiză Deloitte
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Funcționarea unei astfel de scheme financiare este
rezumată în diagrama de mai sus (Fig. 74) și arată
modul în care fondurile primite cu titlu de granturi de la
Comisia Europeană sunt alocate apoi prin intermediul
creditelor, capital propriu, capital de tip mezanin,
instrumente de partajare a riscurilor, garanții pentru
credite către beneficiarii finali și proiecte.
Având în vedere situația actuală în care sistemul bancar
din România dispune de o sumă semnificativă de
lichidități, dar în care băncile au un apetit scăzut de a
oferi credite către mediul economic din cauza riscurilor
dificile dezvoltate în baza experienței anterioare, stabilirea
unor instrumentele de garantare bine concepute pentru
beneficiarii din sectorul public și privat ar putea fi esențială
pentru depășirea problemelor actuale.
Instrumentele financiare oferă, ca avantaj principal, un
efect de pârghie, constând în faptul că resursele publice
ar putea fi valorificate prin contribuția finanțării private.
Un alt avantaj important este o abordare orientată mai
mult spre economie - mai ales din sectorul public - în timp
ce beneficiarii finali ar trebui să se axeze pe elaborarea
de proiecte mature generatoare de venituri, care pot
rambursa creditele. Nu în ultimul rând, o implicarea
directă mai mare a sistemului bancar în rambursarea
fondurilor UE prin intermediul instrumentelor financiare
ar avea un efect benefic asupra îmbunătățirii disciplinei
financiare de executare a proiectelor, reducând astfel
posibilitatea neregulilor și a corecțiilor financiare.

3. Eficiența operațională:
Povara administrativă, nivelul redus de digitalizare
din instituțiile publice și infrastructura bancară
existentă restricționează eficiența

Echilibrul între cost și venit este unul fragil, în principal
datorită dispersiei rețelelor teritoriale ale băncilor și
a numărului redus de tranzacții (cauzat în mare parte
de procentul redus de populație bancabilă). În pofida
demersurilor de eficientizare și îmbunătățire a bazei
de costuri, reducerea drastică a veniturilor a anulat
câștigurile obținute din creșterea de eficiență.

29

După câțiva ani de reducere susținută a raportului
cost / venit, generată de îmbunătățirile de eficiență
și productivitate, reducerea accelerata a veniturilor a
împins raportul cost / venit până la 57%.
În comparație cu sectorul bancar din celelalte țări UE,
sectorul bancar din România are o activitate sensibil mai
redusă. Productivitatea mediocră este subliniată de acei
indici de evaluare cum ar fi activele sau venitul net per
angajat, care la 1.388.000 euro și respectiv 74.000 euro
per angajat sunt ambele sub media pe regiune. Costurile
de personal per angajat sunt aproape de media pe
regiune, evidențiind productivitatea redusă a sectorului
în pofida scăderii numărului de angajați și a deflației
salariale (a se vedea figura 19, capitolul 2).
Estimăm că prin introducerea unor standarde
profesionale și etice mai stricte, implementarea de
contracte de muncă cadru / colective pentru sectorul
bancar și dezvoltarea unui program comun de formare
profesionala în domeniu, s-ar putea îmbunătăți
semnificativ transparența și eficiența sectorului bancar în
ansamblul său.
În plus, productivitatea sectorului este afectată și de
lipsa de activităţi, procese și active partajate (inclusiv
date) datorată cooperării minimale dintre bănci chiar
în zonele de interes comun, cum ar fi procesarea
plăților, suport logistic pentru activităţile de transport
și procesare numerar, îmbunătățirea accesului și a
informaţiilor obţinute de la biroul de credit, accesul la
informații disponibile deja în format electronic din surse
publice etc.
Un studiu recent29 care a vizat explorarea barierelor
principale pe care mediul de afaceri trebuie să le
depășească în încercarea sa zilnică de a se dezvolta, a
dezvăluit - ca și concluzie generală - faptul că abordarea
generală față de serviciile publice trebuie să schimbată:
administrația publică trebuie să recunoască faptul că
diminuarea problemelor societăților comerciale în toate
fazele aferente ciclului de viață al acestora este esențială
pentru asigurarea unei creșteri economice și a bunăstării
pentru toate persoanele.

„Evaluarea barierelor administrative” realizat de Deloitte România.
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Mai mult, criza gravă pe care economia mondială o
traversează a consolidat concurența acerbă pentru
atragerea investitorilor străini direcți din partea tuturor
țărilor. Pentru a avea succes în această competiție, un
element-cheie este modul în care autoritățile publice
încurajează sau nu deschiderea unor afaceri noi,
dezvoltarea și chiar ieșirea afacerilor de pe piață prin
intermediul procedurilor administrative prietenoase cu
utilizatorul final și a atitudinii pozitive a funcționarilor
publici.
Încrederea - un factor esențial pentru îmbunătățirea
colaborării dintre societățile comerciale și
administrația publică
În vederea asigurării unui climat pozitivi pentru afaceri un aspect esențial este încrederea; încrederea în mediul
de afaceri ar trebui demonstrată de utilizarea la scară
mult mai mare a declarațiilor pe propria răspundere
atunci când respectarea cerințelor administrative este
obligatorie și prin extinderea utilizării de „aprobări tacite",
evident acolo unde este posibil. Acest lucru ar putea duce
la o eficientizare semnificativă a timpului și a efortului
din partea societăților comerciale și, prin urmare, la o
îmbunătățire semnificativă a climatului de afaceri.
Lipsa practicii unitare din administrația publică
Organizarea internă și, în special, coordonarea
instituțiilor reprezintă un alt dezavantaj în colaborarea
dintre societățile comerciale și administrația publică;
coordonarea insuficientă este demonstrată de o lipsă
gravă a practicii unitare dintre diversele structuri
administrative, care își desfășoară activitatea în același
domeniu, dar în diferite regiuni din România.
Instabilitatea structurilor administrative
Nevoia de stabilitate a structurilor administrative a
fost menționată în mod repetat în cadrul cercetărilor
noastre recente, privite atât din perspectiva stabilității
organizațiilor cât și a oamenilor. Reorganizarea serviciilor
publice din România a devenit cronică în ultimii ani,
compensând în mod îndoielnic economiile înregistrate
de unitățile administrative cu cheltuielile înregistrate
de mediul de afaceri în încercarea sa de a se adapta la
aceste schimbări.
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Alocarea insuficientă de resurse pentru
serviciile publice
Întrucât „timpul” este cea mai prețioasă resursă pentru
orice societatea comercială, unitățile administrative care
lucrează direct cu reprezentanții societăților comerciale
ar trebui să fie dotate cu resurse suficiente pentru a
putea oferi în mod prompt serviciul public solicitat și să
evite ca societățile să piardă timp pentru a beneficia de
aceste servicii. Pe cale de consecință, ar trebui asigurat
personal suficient și mai ales competent pentru a
răspunde în mod corespunzător solicitărilor venite din
partea societăților comerciale, atât în ceea ce privește
calitatea cât și viteza de răspuns.

Modernizarea furnizării de servicii publice, prin
extinderea utilizării tehnologiilor
Instituțiile care pot reglementa, autoriza și licenția diverse
activităţi și-au dezvoltat propriile sistemele și baze de
date. Totuşi, multe dintre instituțiile publice implicate în
procesul de eliberare permise (pentru diverse activităţi)
au acces zero sau limitat la celelalte baze de date astfel
încât putem identifica un nivel redus de integrare a
sistemelor informatice. Întâlnirile și grupurile tematice
cu reprezentanții instituțiilor publice au indicat faptul că
există o colaborare instituțională între acestea, cunoscută
și sub denumirea de „acord de cooperare” ce permite
solicitarea și furnizarea informațiilor de la o instituție la
alta. O sursă importantă de simplificare ar fi permisiunea
instituției publice de a accesa direct bazele de date
relevante ale celeilalte instituții pentru a le integra pe
toate într-un sistem național care să permită fiecărei
instituții publice să obțină datele necesare. Această
simplificare ar duce la o eficientizare semnificativă a
timpului pentru reprezentanții societăților comerciale
de a evita vizitarea mai multor instituții pentru a obține
informațiile solicitate.
Instituțiile publice sunt conștiente de faptul că existența
bazelor de date accesate centralizat ar trebui să
reprezinte o ușurare a activităților acestora; prin urmare,
acestea depun toate eforturile pentru a le accesa
pentru a oferi operatorilor posibilitatea să transmită
documentele online. Majoritatea instituțiilor publice se
confruntă cu un deficit de resurse financiare care, în

cele mai multe cazuri, se reflectă în bugetele mici sau
lipsă alocate pentru investiții. Toate instituțiile înțeleg
constrângerile bugetare și, pentru a le depăși, acestea
au întocmit și au predat autorităților de gestionare
responsabile proiecte finanțate din fonduri UE pentru
a realiza modernizarea instituțională. În acest context,
investițiile ar trebui continuate în zona de pregătire a
personalului instituțiilor publice deoarece activitățile de
elaborare și implementare a proiectelor nu sunt atât de
ușoare pe cât par și doar proiectele de calitate reprezintă
cheia unei modernizări de succes a administrației
publice.

Punând sub semnul întrebării ipotezele tradiționale
despre partajarea serviciilor și a infrastructurii cu
alți actori de pe piață, băncile pot reduce costurile,
complexitatea și numărul de angajați.
Pe măsură ce băncile continuă să-și transforme modelele
de afacere și cele nou venite pe piață să și le dezvolte,
anii următori vor reprezenta cheia pentru a câștiga o
poziție mai bună în topul băncilor de succes.
Acele banci care parasesc piata din Romania vor trebui
să găsească modele alternative de servire pentru a
păstra clienții internaționali; cele nou venite își pot căuta
un partener pentru infrastructură.
Există lecții pe care băncile le pot învăța de la
companiile care activează în alte sectoare de activitate
— de exemplu, gândiți-vă la modul în care firmele
din sectoarele de utilități, telecomunicații și media
partajează infrastructura și, în unele cazuri, conținutul
acesteia. Este probabil să vedem mai multe soluții care
vor apărea prin intermediul metodelor netradiționale, cu
parteneri din interiorul și din afara industriei.

4. Reglementare și conformitate:
Punerea în aplicare a reglementărilor existente
la nivel european și național adaugă un grad de
complexitate contextului general și necesită abilități
de adaptare îmbunățite

Forțele de reglementare continuă să contureze
evoluţia sectorului bancar. Cerinţele de conformitate
și presiunile de capital împing marile bănci să-și
regândească atât activitățile cât și clienții pe care îi
deservesc. Băncile mari se specializează în competențele
lor cheie și se concentrează pe zonele geografice unde
consideră că rentabilitatea financiară este justificată.
Pe scena europeană, băncile-mamă își reanalizează
profilul de risc și modelul de afaceri în conformitate
cu Basel III și cerințele de capital impuse de CRD IV și
alte priorități strategice - care afectează în semnificativ
strategiile și modelele de afaceri ale băncilor din
România. Băncile europene își consolidează nivelurile
de capital ca răspuns la masurile de supraveghere si
reglementare mai stricte. Prin urmare, multe bănci
elimină activele de pe pieţele locate dar si cele de pe
pieţele internaționale care sunt mai riscante, neesențiale
sau care au un randament scăzut.
În urma acestor modificări determinate de modificarea
cerinţelor de reglementare, multe instituții financiare
non-bancare profită de supravegherea limitată
de reglementare și de presiunile asupra capitalului
băncilor. Acestea se extind tot mai mult dincolo de
sfera tehnologiei și a platformelor de plati axate pe
infrastructură, orientându-se spre produse bancare
tradiționale, cum ar fi plățile și creditele. Aceste presiuni
combinate cu o cerere redusă de credite determină
băncile să adopte o acțiune mai proactivă și să creeze
parteneriate cu autoritățile de reglementare pentru a
crește gradul de sensibilizare și de a le influența să emită
sau să actualizeze legea care să respecte atât protecția
consumatorului, agenda legislativă și cea mai recentă
agendă de eficiență a sistemului bancar (a se vedea
Fig.75).
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Figura 75. Dintre cele de mai jos, care reprezintă primele trei
activități pe care considerați că societatea dvs. trebuie să le
abordeze pentru a implementa strategia sa de creștere?
Sursa: Analiză Deloitte
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Respectarea în continuare a reglementărilor recente și iminente
Să ne asigurăm că modelul nostru de costuri este optimizat
Să ne asigurăm că modelul nostru de funcționare, procesul
și arhitectura activității sunt optimizate
Să facem restructurări în continuare pentru a acoperi efectele
crizei / recesiunii recente
Să desfășurăm activități pentru a compensa deficiențele
Să încercăm să actualizăm sau să înlocuim sistemele noastre de bază
Altele

Echilibrarea creșterii veniturilor în raport cu costurile
aferente înregistrate și profitabilitatea realizata în
urma dezvoltării cadrului legislativ
Băncile sunt din ce în ce mai axate pe creșterea
veniturilor adoptând în acest sens o varietate de
strategii, inclusiv comisioane noi și praguri valorice
pentru verificarea conturilor, reevaluarea serviciilor
premium, consolidarea eforturilor de vânzare încrucișată
și acordă o atenție deosebită activităților și serviciilor
care pot fi oferite comisionate (cum ar fi serviciile de
wealth management).
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Cu toate acestea, unele dintre aceste eforturi de a
stimula creșterea cifrei de afaceri au fost întâmpinate
cu o rezistență intensă din partea clienților și de
procedura de reglementare, forțând anumite bănci să-și
reorganizeze strategiile de tarifare. Creșterea veniturilor
se confruntă cu o cerere redusă de credite și creșterea
ratelor dobânzilor - stabilizându-se la o rată care este în
continuare ridicată pentru puterea financiară redusă a
clienților - ceea ce afectează în mod negativ generarea
de credite ipotecare.
Mai mult, reglementările privind restricționarea
creditelor au stors profiturile, iar întărirea controlului
pentru celelalte produse bancare au făcut ca băncile
să fie prudente cu privire la inovarea produsului.
Aceste presiuni determină băncile să creeze oferte
de produse mai competitive cu planuri de tarifare
care să mulțumească atât clienții cât și autorități de
reglementare, dar care să îmbunătățească creșterea
veniturilor. În pofida acestor constrângeri legislative,
băncile își pot îmbunătăți strategiile de creștere a
veniturilor prin intermediul unei game de produse mai
prudente și a unei segmentări mai bune a clienților.
În vederea implementării strategiilor de creștere mult
așteptate, băncile trebuie să respecte în continuare
reglementările recente și iminente, să se asigure că
modelele de cost sunt optimizate și să se asigure că
modelele lor de funcționare, procesele și arhitectura
afacerii sunt de asemenea optimizate. (Fig.76)

Conformitatea legislativă și gestionarea riscurilor
sunt principalele cerințe preliminare pentru bănci
pentru a relua creșterea
Conform unui studiu global realizat de Deloitte,
societățile de servicii financiare susțin faptul că
asigurarea proceselor adecvate de conformitate
legislativă, care includ procese principale de gestionare
a riscurilor în cadrul organizațiilor acestora și asigurarea
faptului că au relații eficiente cu autoritățile de
reglementare reprezintă pașii esențiali pentru o creștere
durabilă. De asemenea, majoritatea băncilor au declarat
faptul că cheltuielile sau impactul asupra produselor
specifice reprezintă motivele principale (Fig.77).

Figura 76. Agenda de reglementare și conformitate
Sursa: Analiză Deloitte
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4.2. Topul tendințelor de reglementare din
sectorul bancar
Cinci ani de la declanșarea crizei financiare și a
răspunsului legislativ (atât la nivel național cât și
internațional) nu sunt suficienți sub nicio formă. Ce va
aduce viitorul apropiat?
Pe scurt, băncile și autoritățile de reglementare ale
acestora vor trebui să facă alegeri concrete cu privire la
modul în care băncile se vor (re)structura în lumina lecțiilor
învățate și a schimbărilor din piață din ultimii zece ani.
În mod inevitabil, unele dintre aceste decizii vor trebui
adoptate în timp ce unele variabile-cheie vor rămâne
învăluite în incertitudine. Vor fi necesare o analiză foarte
atentă, evaluarea impactului și planificarea scenariilor pe
măsură ce băncile își creează un drum prin acest proces
complex. De asemenea, va exista nevoia unui angajament
continuu cu factorii de decizie deoarece începe
consultarea referitoare la cerințele mai detaliate.

În plus, înființarea Mecanismului Unic de Supraveghere
(SSM) care va deveni funcțional la sfârșitul anului
2014, va necesita un volum imens de muncă pentru
pregatire. Exercițiul Băncii Centrale Europene (BCE)
privind evaluarea activelor, inclusiv analiza calității
acestora, trebuie să se asigure că băncile au o situație
financiară bună înainte ca BCE să preia răspunderea
pentru supravegherea directă a celor mai mari bănci.
Procesul include o evaluare a modelului de afaceri,
analiza calității activelor și efectuarea testelor de stres.
Deși este complex din punct de vedere tehnic pentru a
se derula, există așteptări politice importante ce trebuie
să fie îndeplinite; rezumatul dezvoltărilor principale
privind agenda legislativă ce afectează băncile din
România și băncile lor mamă din Europa este prezentat
pe scurt în continuare.

Top 10 presiuni pentru bănci
1. Dezvoltarea și consolidarea programelor de gestionare a riscurilor.
2. Intensificarea inițiativelor privind protecția clienților de servicii financiare.
3. Standardele prudențiale îmbunătățite pentru băncile europene - în proces de dezvoltare pentru a asigura
condiții de concurență echitabile și armonizare.
4. Raspunsul legislativ privind planurile de redresare și soluționare ale băncilor de importanță sistemică
5. Atenție sporită asupra calității datelor pentru a susține gestionarea riscurilor și activitățile de conformitate
legislativă.
6. Riscul operațional este din nou în centrul atenției având în vedere că riscurile prind contur.
7. Gestionarea riscului serviciilor furnizate de terți crește devenind o prioritate importantă.
8. Amenințările cibernetice crescute vor determina o reactie puternica a reglementatorului.
9. Principiul „too big to fail” (prea mare pentru a eșua) va rămâne o preocupare principală.
10. Supravegherea integrată, orientată spre viitor şi sustinuta de date, va necesita o agilitate operationala
ridicată.
Acestea sunt câteva din aspectele legislative cu care se confruntă băncile și, prin urmare, orice instituție va
trebui să-și stabilească propriile priorități. Aceste zece tendințe ar trebui, totuși, să fie în topul sau foarte
aproape de topul listei celor luate în considerare.
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1. Dezvoltarea și consolidarea programelor de
gestionare a riscurilor:

2. Intensificarea inițiativelor privind Protecția
Clienților:

Este probabil ca legiuitorii să pună în continuare
presiune pe instituțiile financiare pentru a-și
consolida programele de gestionare a riscurilor
- o mișcare cunoscută sub denumirea de „Getting
to Strong.”

Există o atenție continuă asupra produselor de
consum și asupra limitărilor asociate pentru
participanții de pe piață.

Autoritățile de reglementare din Europa și BNR
presează în continuare instituțiile financiare pentru
a-și consolida programele lor de gestionare a
riscurilor — o stimulare a excelenței cunoscută sub
denumirea de „Getting to Strong.” În prezent, aceștia
se concentrează pe instituțiile financiare de importanță
sistemică (SIFI) cu peste 50 miliarde USD în active, din
care majoritatea au bănci în România. Va fi nevoie
de timp pentru ca băncile să atingă cel mai ridicat
rating legislativ („strong”). Mai important este faptul
că autoritățile de reglementare doresc construirea
și menținerea unei gestionări a riscurilor care să fie
robustă, dinamică, extinsă în toată întreprinderea, în
conformitate cu legislația și programele interne de
audit.
În acest sens, autoritățile de reglementare doresc ca
instituțiile să implementeze strategii în care consiliile și
conducerea superioară să poată evalua periodic patru
elemente-cheie: guvernarea, politicile și procedurile,
controalele interne și evaluarea, monitorizarea și
procesele de raportare. Aceste elemente trebuie să curgă
perfect în cadrul organizației - de la „tonul conducerii
superioare” prin cele trei linii de apărare: (1) punctele
de lucru, (2) risc și conformitate și (3) funcțiile de audit
intern și analiză a creditelor. În acest scop, băncile
europene și locale analizează din nou modul în care vor
gestiona și vor controla portofoliul de riscuri și în care
își vor restructura consiliile pentru a include membrii cu
experiență directă și cunoștințe în gestionarea riscurilor
și a zonelor aferente de conformitate legislativă, așa
cum se impune în mod specific de noua Directivă privind
Cerințele de Capital (CRD IV). De asemenea, autoritățile
de reglementare se așteaptă ca consiliul de administrație
al băncilor, în cadrul desfășurării responsabilităților sale
fiduciare, să prezinte o „provocare credibilă” continuă
pentru conducere.

De la apariția crizei, Comisia Europeană a inițiat un
proces amănunțit pentru a identifica și reglementa
principalele zone de preocupare privind protecția
consumatorului, în special pentru serviciile financiare.
Prin urmare, un număr de Directive Europene noi au
fost aplicate sau se află în curs de aplicare, cum ar fi
Directiva Creditelor de Consum (2009), Directiva privind
plățile (2010), Directiva privind creditele ipotecare
(2014), Directiva privind conturile de plăți (2014),
Directiva privind soluționarea alternativă (2014),
în timp ce ABE a elaborat de asemenea standarde
tehnice de reglementare referitoare la un numărul de
probleme aferente, inclusiv suma monetară minimă
a asigurării de răspundere civilă profesională sau a
garanției comparabile pentru intermediarii de credite
ipotecare (Standardele Tehnice de Reglementare privind
asigurarea de răspundere civilă profesională). În plus,
AEVMP (en. ”European Security and Market Authority”
- ESMA) și ABE (en. EBA) își propun să dezvolte un
ghid privind soluționarea reclamațiilor pentru sectorul
bancar și cel de investiții care sunt identice cu orientările
existente ale AEAPO (en. EIOPA) pentru sectorul de
asigurări. Obiectivul este de a oferi consumatorilor din
UE un singur set de mecanisme pentru soluționarea
reclamațiilor, indiferent de tipul produsului sau al
serviciului și de locația geografică a societății în cauză.
Acest lucru va permite de asemenea firmelor să-și
simplifice și să-și standardizeze mecanismele lor de
soluționare a reclamațiilor și va permite autorităților
de reglementare națională să supravegheze aceleași
cerințe pentru toate sectoarele de servicii financiare.
La nivel local, autoritățile de reglementare și, în special
Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului
(ANPC) au utilizat o mână puternică atunci când s-au
confruntat cu situații în care acțiunile, produsele și
serviciile instituțiilor financiare s-au considerat a fi
periculoase pentru clienți. Acest lucru a dus deja la
câteva sute de mii de cazuri de restituire a sumelor de
bani către clienți, penalizări și remediere în ultimii 5 ani.
Între timp, autoritățile de reglementare au în vedere în
continuare inițiative noi cu scopul de a proteja și mai
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mult consumatorii și au în vedere extinderea activităților
lor de reglementare dincolo de bănci pentru a include
instituțiile cum ar fi recuperatorii de creanțe, instituțiile
de creditare și agențiile de informare privind creditele.
Implementarea Directivelor și a legislației locale în acest
sens vor avea probabil impact pe 3 directii majore
pentru bănci: (1) limitarea oportunităților de generare
de venituri prin restricționarea serviciilor pe care băncile
le pot oferi și a comisioanelor pe care acestea le percep,
(2) creșterea costurilor de conformitate și (3) creșterea
riscurilor de reglementare și de conformitate. Pentru
o gestionare mai bună a costurilor de conformitate
și a riscurilor, băncile ar trebui să aibă în vedere
îmbunătățirea infrastructurii de conformitate - inclusiv
sistemele, controalele și scenariile pentru testele de
stres. De asemenea, ar trebui să aibă în vedere și o
evaluare independentă pentru a identifica riscurile
și oportunitățile de îmbunătățire în zonele în care
autoritățile de reglementare, BNR și ANPC sunt în special
preocupați.

3. Standarde prudențiale extinse pentru băncile
europene:
Cadrul unic de reglementare este în proces de
dezvoltare pentru a asigura un mediu concurențial
echitabil și armonizat.
Noile standarde prudențiale, așa cum sunt clarificate de
Cadrul Unic de Reglementare, se preconizează că vor
afecta în continuare băncile europene, obiectivul fiind
acela de a asigura o implementare consecventă în UE
a dispozițiilor cu privire la subiecte precum ajustările
la riscul de credit, definiția incapacității de plată,
permisiunea de a utiliza o abordare standardizată /
bazată pe rating intern, caracterul adecvat al ponderilor
de risc sau tehnicile de atenuare a riscurilor de credit.
Noile standarde tehnice de reglementare cu privire
la riscul privind ajustările determinate de procesul
de re-evaluare a creditelor, prezentarea informațiilor
cu privire la rezervele de capital anticiclice, utilizarea
permanentă și temporară a abordării bazate pe rating
intern, au drept scop să soluționeze deficiențele
legislative anterioare precum și să creeze echitate între
băncile care operează în diferite țări europene. În cazul
băncilor din România, regulile vor specifica modul în
care trebuie structurate acele operațiuni și vor defini
cerințele specifice de capital și lichidități în funcție de
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alegerile făcute de băncile-mamă, în cazul filialelor.
Această tendință oferă băncilor locale un avantaj pe
piața locala în timp ce filialele băncilor mari se vor
adapta tuturor acestor schimbări. Cu toate acestea,
avantajul ar putea fi de scurtă durată deoarece este
probabil ca BNR să contribuie la eforturile de aliniere
prin stabilirea unor cerințele similare proprii.

4. Răspunsul legislativ privind planurile
de redresare și soluționare ale băncilor de
importanță sistemică:
va fi probabil, mai direct și va implica acțiuni din
partea acelor instituții.
Pentru a reduce riscurile sistemice pentru economie,
autoritățile de reglementare lucrează în continuare
la dezvoltarea de strategii eficiente pentru a preveni
(sau a atenua) un posibil faliment în zona instituțiilor
financiare. În continuare, este probabil ca autoritățile de
reglementare să ofere mai mult feedback cu privire la
planurile de rezoluție prezentate de cele mai mari bănci,
atât la nivel european, cât și la nivel local. De asemenea,
este probabil să existe în continuare o presiune pentru
a demonstra progresul cu privire la acțiunile asumate
de cele mai mari instituții bancare. Întrucât nu este clar
dacă va exista o dovadă că planurile sunt credibile,
este probabil ca acestea să întreprindă acțiuni ca
răspuns la solicitarile reglementatorului. Autoritățile
de reglementare internaționale dezvoltă în continuare
strategii de răspuns și planuri operaționale pentru
instituțiile financiare mondiale cu importanță sistemică
(G-SIFI) care includ atât structura și strategia de rezoluție,
cum ar fi aplicarea unui punct de preluare unic, cât și
cerințe privind recapitalizarea internă a datoriilor. În
plus, acestea introduc instrumente noi de redresare
și rezoluție bazate pe standardele internaționale ale
Consiliului pentru Stabilitate Financiară.
Întrucât sunt propuse și implementate normele aferente,
cum ar fi Standardele Prudențiale Extinse și cerințele
de remediere anticipată, Simularea de criză (efectuarea
testelor de stres), rata de acoperire a lichidităților (en.
”Liquidity Coverage Ratio” - LCR) și cerințele privind
datoriile societăților comerciale principale (top – tier),
probabil că planurile elaborate în cadrul normei privind
strategia de rezoluție vor trebui să fie mai integrate.
Acest lucru include guvernarea, sistemele informatice și
structura comercială.

5. O atenție sporită privind calitatea datelor:
pentru a susține conformitatea și a monitoriza mai
bine riscurile.
Autoritățile de reglementare solicită din ce în ce mai
mult băncilor să le furnizeze mai repede date cu un nivel
mai mare de detaliu dintr-o gamă completă de activități
de conformitate și gestionare a riscurilor. Autoritățile de
reglementare se așteaptă ca cei din conducerea băncii
să poată comasa și analiza datele aferente activitatii
desfasurate de întreaga organizație pentru a identifica în
mod eficient și efectiv riscurile și expunerea generală la
riscuri. În mod similar, regulile privind simularile de criză
și planurile de redresare impun băncilor să efectueze
exerciții care le vor ajuta să monitorizeze riscurile și să
identifice zonele comerciale care trebuie adaptate și / sau
diversificate pentru a supraviețui unei crize.
Funcția de audit intern a unei instituții are un rol
important în verificarea acurateței și a integrității
datelor raportate și auditate. În plus, practicile solide
de gestionare a datelor promovează transparența din
jurul surselor și modelelor de date care susțin ipotezele
de business și răspunsurile la solicitarile autorității de
reglementare, în cazul băncilor.
Pentru a satisface cerințele extinse privind datele și
așteptările privind calitatea și disponibilitatea acestora
mereu în creștere, este posibil ca băncile să aibă nevoie de
o evaluare detaliată a capabilităților acestora cu privire la
gestionarea datelor, guvernare și raportare. În unele cazuri,
această evaluare ar putea să scoată la iveală oportunități
importante pentru îmbunătățirea sau transformarea
sistemului informatic și a infrastructurii băncii.

6. Riscul operațional:
este din nou în centrul atenției având în vedere că
riscurile prind contur.
În anii de după criză, definirea capitalului și ponderilor
de risc a fost atent examinata de autoritățile de
reglementare. În comparație cu acestea, riscurile
operaționale au ajuns în plan secund. Acest lucru se va
schimba anul acesta, iar Comitetul de la Basel pentru
supraveghere bancară a programat pentru anul acesta
să finalizeze două analize - o actualizare a cerințelor de
capital relevante și o evaluare privind implementarea
principiilor pentru riscul operațional realizată la nivelul
țărilor din același grup. Este probabil ca abordarea

avansată de evaluare (en. AMA) privind riscul operațional
să fie supusă unui control special. Însă există aspecte mai
ample, respectiv dacă ierarhia celor 3 abordări practicate
(abordărea de bază, abordarea standard și AMA) asigură
structura corectă de stimulente și de ce, deși timp
de mulți ani gestionarea riscului operațional a fost o
prioritate, prind contur atât de multe riscuri operaționale.
Deși este posibil ca băncile să fie cele mai afectate în mod
direct, ne așteptăm ca interesul băncilor asupra riscului
operațional să se extindă peste toate sectoarele și să
impună schimbări de comportament și cultură.

7. Gestionarea riscului serviciilor furnizate
de terți:
devine o prioritate din ce în ce mai importantă.
Întrucât băncile își externalizează din ce în ce mai
mult activitățile și funcțiile către furnizori terți, acestea
se expun la riscuri noi.
Băncile contează din ce în ce mai mult pe
furnizori externi și pe alti terți pentru a le ajuta
să îndeplinească o gamă largă de funcții, de la
dezvoltarea de produse la operațiuni de back-office
și așa mai departe. Cu toate acestea, băncile sunt
singurele responsabile dacă un lucru dă greș. De
exemplu, dacă este încălcată securitatea privind
protecția datelor personale sau dacă un produs sau
serviciu eșuează, clienții vor trage la răspundere
banca. Aceste riscuri ar putea avea un impact
semnificativ asupra reputației băncii, a viabilității
financiare și a satisfactiei clienților.
Odată cu complexitatea și volumul tot mai mare
al acestor acorduri cu furnizorii, băncile recunosc
necesitatea unei abordări eficiente pentru gestionarea
riscurilor în acest domeniu. Practic, dezvoltarea unor
legături mai solide și mai sigure cu furnizorii a devenit
obligatorie. Totuși, riscurile asociate cu fiecare acord
încheiat cu furnizorii pot fi foarte diferite. Nu toți
furnizorii sunt la fel și anumite servicii și relații pot fi
mai critice decât celelalte.
În același timp, autoritățile de reglementare și-au
orientat din nou atenția în acest zona. Au reconfirmat
așteptările mari pe care le au în privința băncilor de
a identifica în permanență potențialul de risc, de a
verifica conformitatea și de a monitoriza schimbările.
Băncile ar trebui să aibă în vedere implementarea
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unui program complex de gestionare a riscurilor,
cu asigurarea relațiilor între furnizori și bănci, care
să combine procesele și practicile actuale cu cele
nou-apărute. De exemplu, o bancă ar trebui să aibă
protocoale clare de due-diligence pentru a evalua
riscurile pe care un furnizor le aduce pe piață. Iar
atunci când relațiile de colaborare s-au încheiat,
banca ar trebui să confirme că furnizorul îndeplinește
toate obligațiile contractuale și să șteargă toate
datele sensibile la care a avut acces în timpul derulării
contractului. De asemenea, băncile ar trebui să
acorde o atenție suplimentară furnizorilor care intră în
contact cu clienții, fiind un domeniu care va fi supus
în continuare unor controale și mai stricte din partea
autorităților de reglementare.

8. Amenințările cibernetice crescute:
vor atrage răspunsul autoritătilor de reglementare
Amenințările cibernetice din sectorul financiar au crescut
foarte mult în ultimii ani. Adoptă instituțiile măsuri
suficiente pentru a se proteja de aceste atacuri?
În ultimii ani, numărul atacurilor cibernetice susținute
și persistente a crescut, perturbând accesul online
la paginile de internet ale băncilor. Alte tipuri de
atacuri cibernetice care vizează sistemele ACH (casele
de compensație automată), plățile cu cardul și
tranzacționările pe piață au început de asemenea să
apară. Deși băncile au fost foarte eficiente până acum
în contracararea acestora, oricare dintre aceste atacuri
ar putea avea urmări devastatoare pentru bancă,
inclusiv pierderi financiare, impact operațional, pierderea
proprietății intelectuale, costuri mari de remediere,
investigații de reglementare și, poate cel mai important
aspect, prejudicii de durată pentru reputația și brandul
unei instituții.
Ne așteptăm ca atât autoritățile de reglementare din
România, cât și cele internaționale să preia controlul
în apărarea industriei serviciilor financiare de atacurile
cibernetice, cu o supraveghere întărită asupra partajării
de informații între bănci, autoritățile de reglementare
și agențiile guvernamentale responsabile pentru
combaterea terorismului, protejarea schimbului de date și
aplicarea legii. La nivel european, pe baza recomandărilor

96

Forumului European de Securitate a Plăților de Retail
(SecuRe Pay), o inițiativă de cooperare voluntară înființată
de BCE și care include autoritățile relevante din Zona
Economică Europeană (ZEE), Autoritatea Bancara
Europeana (ABE) dezvoltă în prezent ”Ghidul de securitate
al plăților pe internet” cu scopul de a facilita înțelegerea
problemelor și a soluțiilor cu privire la securitatea
serviciilor electronice de plăți de retail.
În cadrul propriilor activități, băncile adoptă măsuri
pentru a întări protecția împotriva posibilelor atacuri
cibernetice. O acțiune-cheie este educația îmbunătățită
privind securitatea cibernetică pentru angajați și clienți.
O altă acțiune-cheie este programul de simulare care
poate ajuta la identificarea riscurilor suplimentare și a
oportunităților de îmbunătățire. Este posibil să existe
și necesitatea pentru cooperare trans-sectorială cu
alte industrii-cheie, cum ar fi industria energetica și a
telecomunicațiilor. În concluzie, într-un mediu actual
foarte conectat, deficiențele dintr-un sector vor crea
probabil vulnerabilități ascunse în alte sectoare.

9. Instituțiile „too big to fail”:
vor rămâne probabil o preocupare principală.
Cu scopul de a proteja sistemul financiar european
împotriva riscurilor sistemice și pentru a pune capăt
principiului „too big to fail”, în sensul retragerii sprijinului
contribuabililor pentru a preveni eșecul instituțiilor
financiare mari și complexe, Ghidul ABE privind
prezentarea indicatorilor de importanță sistemică globală
extinde cerințele privind informațiile și conformitatea,
aplicabile instituțiilor financiare cu importanță sistematică
(SIFI) care ar face obiectul unei supravegheri de
reglementare îmbunătățită, pentru orice alte instituții mari
cu o expunere generală de peste 200 miliarde de euro
care sunt relevante din punct de vedere sistemic - inclusiv
băncile-mamă ale unor bănci din România, cum ar fi Erste
Bank, Société Générale, UniCredit și Intesa. În plus, odată
cu finalizarea normelor Basel III în luna iulie 2013, băncile
vor trebui să respecte în curând standarde mai ridicate
de capital și lichidități. 5 dintre băncile mari clasificate ca
SIFI adoptă deja acțiuni importante pentru a se conforma
noilor cerințe – și vor continua probabil să facă progrese
în mod susținut.

10. Supravegherea integrată, determinată de
utilizarea intensivă a informațiilor și orientată
spre viitor: va impune o agilitate ridicată.
Centralizarea supravegherii bancare din zona euro a
fost considerată întotdeauna cel mai ambițios proiect
al UE de la introducerea monedei unice. În următoarele
luni, toate părțile implicate în SSM - băncile importante
și mai puțin importante, BCE și ANC-urile - vor trebuie
să-și intre în noile roluri. SSM-ul va încerca să fie un
supraveghetor riguros și invaziv, cu un accent puternic
pe stabilirea unei abordări consistente de supraveghere
în cadrul statelor membre UE, în aria sa de competență.
Va avea oportunitatea de a introduce o schimbare în
perspectiva de supraveghere și probabil că va profita de
această oportunitate.
Băncile, în special cele care vor fi supravegheate direct de
BCE, au subliniat în mod repetat incertitudinile din jurul
abordării SSM ca fiind o provocare-cheie. Deși vor apărea
mai multe detalii pe măsură ce BCE preia responsabilitățile
sale de supraveghere, anumite caracteristici ale noii
abordări pot fi identificate deja și atribuite principiului
său fundamental - BCE va fi un supraveghetor ambițios
și va încerca să stabilească un standard consistent
pentru supravegherea bazată pe risc și orientată spre
viitor; asigurarea unei comparabilități a deciziilor de
supraveghere va reprezenta un obiectiv-cheie; noua
abordare va fi adânc înrădăcinată în analiza cantitativă, iar
grupurile de instituții similare vor avea o importanță mai
mare. Ca urmare a integrării supravegherii, ne așteptăm
ca abordarea de supraveghere a BNR să includă rapid
nu doar cerințele noi determinate de date și bazate pe
cerințele instituțiilor similare, la nivel local, dar și observații
regionale rezultate din analiza poziționării pe piață a
băncilor din România în comparație cu băncile similare la
nivel regional.

Începând din 4 noiembrie 2014, atenția se va muta
din ce în ce mai mult de la înțelegerea modului în care
SSM-ul va funcționa în practică la analizarea priorităților
de supraveghere ale BCE. Rezultatele Evaluării Globale vor
avea efecte de amploare în evidențierea punctelor slabe
pentru industria bancară din zona euro, în ansamblul
său și vor informa inițial despre aceste priorități. Pentru
a avea succes în cadrul noului regim, băncile vor trebui
să evalueze permanent rezultatele Evaluării Globale și,
dincolo de acest lucru, să evalueze care dintre liniile lor
de afaceri ar putea genera o preocupare mai mare din
partea supravegherii și vor trebui să gestioneze dialogul
de supraveghere în jurul acestor aspecte. Orice schimbări
care rezultă nu trebuie să fie implementate pentru a
umple golul - în schimb, băncile ar trebui să aibă o viziune
strategică despre modul în care adaptarea la noul regim
de supraveghere se leagă de proiectele legislative de
modificare în curs de aplicare și cele viitoare și ce sinergii
pot fi extrase. În concluzie, acesta este un nou început nu
doar pentru autoritatea de supraveghere, dar și pentru
multe aspecte la nivelul activității unei bănci.

Cheia pentru punerea în aplicare a schimbărilor de
supraveghere o va reprezenta abilitatea grupurilor de
a stabili relații de colaborare cu supraveghetorii atât
la nivel de grup dar și la nivel local (unde este cazul) și
să construiască agilitatea necesară pentru a se adapta
noilor sale cerințe.

Băncile și Creșterea Economică: Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun 97

Ce urmează?
În ultimii ani, pendulul din zona de reglementare a rămas
foarte departe de „supravegherea sporită”, așteptările
mari și aplicarea acestora și este puțin probabil să revină la
echilibru în viitorul apropiat. Zonele-cheie de preocupare
pentru autoritățile de reglementare includ:
• Modelele de guvernanță
• Cultura corporativă
• Evaluarea riscului și Controlul - inclusiv managementul
serviciilor furnizate de terți
• Managementul programelor, raportare și escaladare
• Instrumente pentru gestionarea datelor și a
riscurilor
Aceștia reprezintă pilonii conformității în ceea ce privește
reglementarea. Consolidarea acestor piloni va facilita
conformitatea eficientă, fiabilă și durabilă din punct de
vedere strategic pe termen lung, fără a tulbura prea mult
activitatea bancară.

În pofida acestei perspective complexe, instituțiile
financiare care se confruntă permanent cu noul mediu
de reglementare, adoptă măsuri permanente și ferme
de restructurare și cresc transparența instituțională, nu
doar că o vor duce „mai puțin rău” decât concurența, ci
vor avea o șansă de a deveni câștigători pe termen lung.
Mai mult ca niciodată, există necesitatea unei colaborări
imediate a industriei cu autoritățile de reglementare
pentru a prezenta în mod convingător variantele
ambelor părți și pentru a oferi argumente analitice
justificate cu privire la diversele inițiative. Astfel, se
pot pune în balanță cunoștințele sectorului bancar cu
cele ale autorităților de reglementare și se pot împărtăși
aceste cunoștinte obținute din practică și experientă, în
susținerea eforturilor de reglementare și supraveghere
prin:
• clarificarea domeniului de aplicare, a aplicabilității și a
impactului;
• asigurarea unei perioade realiste de implementare,
evaluarea corectă a impactului, testare și implementare;
• orientarea pe rezultatele așteptate și nu pe modul în
care băncile lucrează pentru obținerea acelor rezultate.
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Concluzii

Startul sectorului bancar pe drumul spre
redresare
• Redresarea economică este în curs, în pofida
evenimentelor recente din Ucraina. Creșterea PIB
din Europa Centrala este preconizată să continue
de la 1,1% în 2013 la 1,3% în 2015 și să stabilizeze
la 2,6% în 2016. Riscurile derivate din redresarea
fragilă a zonei euro și din conflictul din Ucraina
s-au materializat parțial și au dus la revizuiri în sens
descendent însă așteptările pentru regiune vor rămâne
pe o traiectorie pozitivă.
În pofida rezultatelor pozitive din 2013 și 2014 în
ceea ce privește creșterea economică (3,5% în 2013
și 2,5% în 2014), creșterea pe termen mediu a
României este preconizată că se va stabiliza la 3-4%
în anii următori și va rămâne la niveluri comparative
cu restul regiunii Central Europene, cu o tranziție de
la exporturile nete către cererea internă ca motor
principal.
• Băncile europene se vor concentra din nou pe
creștere, după mai mulți ani de reducere a activelor.
Riscul de credit rămâne o preocupare, însă un exercițiu
de evaluarea calității activelor finalizat cu succes
poate restabili încrederea. Un procent mare din
activele băncilor din România și din CE este deținut
de filialele băncilor din Europa de Vest. Piețele din
Europa Centrală au cea mai bună poziție pentru a
culege beneficii deoarece acestea au finanțări locale
corespunzătoare, o calitate îmbunătățită a activelor și
suficient capital – aspecte care deocamdată nu pot fi
extinse și în cazul României, așadar ratele de creștere
ale bancilor locale vor rămâne la niveluri mai mici.

• Începând cu anul 2015 se preconizează o revenire
a profitabilității sectorului bancar din România,
însă la un nivel mai mic decât majoritatea țărilor
din Europa Centrală, în timp ce rentabilitatea
financiara medie pentru țările din Europa Centrală
se preconizează că va atinge 8,1-8,7% în 20152016. În urma pierderii semnificative înregistrată de
băncile din România în 2014 (ROE - 11,6%), este
probabil ca sectorul bancar să intre pe un trend pozitiv
în 2015-2016 ca urmare a deprecierii agresive a
creditelor neperformante mai vechi. Cu toate acestea,
se preconizează că veniturile operaţionale vor scădea
în continuare, iar provizioanele nete vor rămâne
ridicate.
• „Noul nivel normal" al rentabilității financiare
rămane sub nivelul de dinaintea crizei
Estimăm că profitabilitatea sectorului bancar nu se
va redresa complet până în 2016 (cu un indice de
rentabilitate financiară estimat la 8,7%) însă „noul
nivel normal" spre care se îndreaptă va fi mult mai
mic decât nivelurile dinainte de criză. Profitabilitatea
sectorului bancar din Europa Centrală se va confrunta
cu constrângeri continue generate de cerințele mai
mari de capital, reguli mai stricte și, în unele țări, de
comisioane din domeniul bancar.
În plus, România are un dezavantaj structural dat de
lipsa de anvergură a sectorului bancar, o structură
dezechilibrată a PIB și de mediul dificil de recuperare a
creditelor neperformante.
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• Consolidarea din România ar trebui să beneficieze
de redresarea economică începând din 2015. Faptul
că cele mai mari tranzacții de fuziune și achiziție din
Europa Centrală din ultimii 2 ani au avut loc în Polonia
se poate datora sănătății pieței, susținerii cererii și
prețurilor. În anii următori, piețele din Europa de sud,
inclusiv România, ar trebui să își stabilizeze calitatea
activelor și să își refacă indicatorul de rentabilitate
financiară.
• Între timp, anticipăm ca băncile din România se
vor axa pe maximizarea profitului net, punând
și mai mult accent pe o gestionare eficientă a
activelor neperformante prin activități sustinute de
colectare, restructurare / reeșalonare și vânzare.
Perspectiva relativ redusă pentru creșterea veniturilor
va necesita un accent și mai mare pe reducerea
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cheltuielilor prin optimizarea canalelor de distribuție,
îmbunătățirea proceselor și pe acțiunea disciplinată
de eliminare a activităților care nu concură la obiectul
principal de activitate.
• Pe măsură ce volumul cererii va crește treptat,
băncile se orientează spre achizitionarea de
noi clienți - actorii mai mici se vor concentra
pe achiziții, iar cei existenți pe piață se vor
concentra pe menținerea clienţilor şi creşterea
gradului lor de satisfacţie. Strategiile eficiente vor
aborda modificarea comportamentului clienților,
utilizând analize și tehnologii noi și prin optimizarea
mixului de canale de distribuție. Într-un mediu cu o
marjă mai mică, vânzarea încrucișată va reprezenta
de asemenea cheia pentru a crește profitabilitatea
per client.
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