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1. Riscurile la adresa stabilității financiare din România

3

Evaluările prezente nu semnalează existența unor riscuri de natură
severă asupra stabilității financiare din România

=> nivelul agregat al riscurilor sistemice la adresa stabilității financiare din România este
în creștere, similar evoluțiilor pe plan global, iar perspectivele pentru următorii ani
indică menținerea acestei tendințe
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(Risc 1) Riscul privind tensionarea echilibrelor macroeconomice este
principalul element generator de risc sistemic la adresa stabilității
financiare (1)
Deficitul bugetar și deficitul structural

Notă: * valori prognozate, ** deficitul structural se referă la
deficitul bugetar ajustat ciclic, exceptând măsurile de derogare și
alte măsuri temporare, raportat la PIB-ul potențial
Sursa: MFP, Comisia Europeană

•

Deficitul bugetar pentru primele zece luni ale
anului 2019 a fost 2,8 la sută din PIB, mai mare
cu 0,6 puncte procentuale față de aceeași
perioadă a anului precedent

•

Deficitul bugetar cash este estimat la 4,43 la
sută din PIB pentru finalul anului 2019

•

Aceste evoluții constituie o abatere
semnificativă de la traiectoria necesară pentru a
atinge obiectivul structural pe termen mediu, de
1 la sută din PIB, cât și de la limita de 3 la sută
din PIB pentru deficitul bugetar, stabilite prin
Legea responsabilității fiscal-bugetare și prin
Pactul de stabilitate și creștere al Uniunii
Europene

•

Cheltuielile cu asistența socială sunt estimate că
vor ajunge la 14,3 la sută din PIB la finalul anului
2022, comparativ cu 10,7 la sută din PIB pentru
anul curent, urmând să reprezinte 65 la sută din
totalul cheltuielilor bugetare
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(Risc 1) Riscul privind tensionarea echilibrelor macroeconomice este
principalul element generator de risc sistemic la adresa stabilității
financiare (2)
Evoluția contului curent

• Adâncirea dezechilibrului extern continuă să
reprezinte o preocupare deosebit de
importantă: deficitul de cont curent, exprimat ca
pondere în PIB, a crescut cu 1,1 puncte
procentuale (de la 3,9 la sută la 5 la sută în
perioada T3/2018 - T3/2019) în principal pe
seama accentuării soldului negativ al balanței
comerciale
• O sursă importantă a dezechilibrului este
reprezentată de comerțul cu produse
agroalimentare, al cărui deficit comercial s-a
majorat accelerat în ultimii ani
• Conform prognozelor Comisiei Europene,
deteriorarea deficitului de cont curent se va
menține în lipsa unor măsuri ferme de ajustare
și în intervalul următor (5,3 la sută în anul 2020)

Sursa: Eurostat, calcule BNR
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(Risc 1) România înregistrează cel mai ridicat nivel al deficitelor
gemene din cadrul Uniunii Europene
• Prognozele indică faptul că România va avea cel mai ridicat deficit de cont curent (5,1 la
sută din PIB, conform Comisiei Europene), respectiv deficit bugetar (-4,43 la sută din
PIB**) din regiune pentru anul 2019

• Contrar evoluțiilor din România, celelalte țări din regiune au înregistrat o perioadă de
consolidare fiscală în ultimii 3 ani, Bulgaria și Cehia având surplus bugetar
Deficit bugetar ESA

Sursa: Comisia Europeană (AMECO)

Ponderea soldului contului curent în PIB

Sursa: Comisia Europeană (AMECO)

*Notă: Conform Prognozei de toamnă a Comisiei Europene.
**Pentru România a fost inclusă valoarea deficitului bugetar conform Ordonanței de urgență nr. 71/2019 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2019
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(Risc 1) Rata de creștere economică a încetinit față de trimestrele
anterioare, dar structura creșterii s-a ameliorat prin majorarea aportului
investițiilor
Factorii explicativi ai dinamicii PIB

• În primele trei trimestre al anului 2019, rata de
creștere economică din România a fost de 4 la sută
comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
Pe ansamblul anului 2020 se anticipează o ușoară
decelerare (la 3,6 la sută*), în linie cu evoluțiile de
pe plan internațional
• Principala contribuție la sporul PIB a avut-o
consumul final total (+4,3 p.p.), urmat de formarea
brută de capital fix (+3,8 p.p.), în timp ce exportul
net (-1,7 p.p.) și variația stocurilor (-2,4 p.p.) au
avut un aport negativ

Sursa: INS, calcule BNR

• Deși ritmul de creștere s-a menținut peste nivelul
mediu din zona euro, nevoia internă de consolidare
fiscală, precum și temperarea activității economice
la nivel european vor constitui provocări pentru
continuarea sustenabilă a procesului de
convergență nominală și reală a României
*Conform prognozei economice din toamna anului 2019 ale Comisiei Europene
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(Risc 1) Tensionarea pieței muncii este așteptată să se manifeste și
în perioada următoare
Rata șomajului și gradul de ocupare

• Rata șomajului se menține la un nivel scăzut,
relativ constant în trimestrul trei al anului
2019 față de anul anterior, respectiv 3,9 la sută
• Rata de ocupare a forței de muncă în România
a avut o evoluție pozitivă în trimestrul doi al
anului 2019, situându-se la valoarea de 66,4 la
sută, comparativ cu 65,5 la sută în perioada
corespunzătoare a anului anterior

Sursa: INS, Eurostat

• Piața muncii se confruntă în continuare cu o
serie de constrângeri de natură structurală,
provenind din factori precum:
• disponibilitatea cantitativă redusă a forței
de muncă
• decalajul între pregătirea ofertei de
personal și cererea angajatorilor
• rata mare de inactivitate în rândul
populației tinere
• disparități la nivel regional
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(Risc 1) România a înregistrat îmbunătățiri semnificative privind
productivitatea muncii, însă majorarea costurilor cu forța de muncă
peste nivelul acesteia poate afecta negativ competitivitatea externă
Productivitatea orară a muncii

• Productivitatea muncii a rămas pe o
traiectorie ascendentă (+4,4 la sută în T2
2019, comparativ cu anul precedent), dar la
un nivel inferior dinamicii veniturilor salariale

• Deși comparativ cu anul 2010, România a avut
în semestrul I 2019 una dintre cele mai mari
creșteri ale productivității la nivel european,
ritmul mai accelerat de creștere a costurilor
cu salariile se poate reflecta negativ asupra
competitivității firmelor la nivel intern și
extern

Sursa: Eurostat, calcule BNR

• Implementarea unei politici fiscale echilibrate,
atât pe partea de venituri, cât și pe cea de
cheltuieli, poate conduce la diminuarea
vulnerabilităților macroeconomice și susține o
creștere a veniturilor corelată cu
productivitatea muncii
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(Risc 2) Al doilea risc sistemic este de natură externă, respectiv reducerea încrederii
investitorilor în economiile emergente
Fondul Monetar Internațional, octombrie 2019

Sursa: Fondul Monetar Internațional, Global Financial Stability Report, octombrie 2019

Banca Centrală Europeană, noiembrie 2019

Sursa: Banca Centrală Europeană, Financial Stability Review, noiembrie 2019

Perspectiva regională

• Acest risc apare menționat,
sub diverse forme, și în
Rapoartele asupra stabilității
financiare elaborate de FMI,
BCE și, respectiv, alte bănci
centrale din regiune
• Incertitudinile cu privire la
evoluțiile economice viitoare
au determinat principalele
bănci centrale să continue
politica monetară
acomodativă
• Condițiile financiare
internaționale deosebit de
favorabile au creat premisele
acumulării de vulnerabilități, în
special pe segmentul
companiilor nefinanciare

Sursa: Banca Națională a Poloniei, Banca Națională a Cehiei, Banca Națională a Ungariei
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(Risc 2) Incertitudinea economică pe plan internațional este în
creștere, iar riscurile pe termen mediu se mențin la un nivel însemnat
Incertitudine și risc geopolitic la nivel
global

• Ritmul de creștere economică la nivel global
a cunoscut noi decelerări, în contextul
reducerii producției industriale și a încrederii
investitorilor
• Determinanții acestei evoluții vizează
incertitudinile legate de comerțul
internațional, cererea în scădere din partea
Chinei și tensiunile geopolitice
• În zona euro, decelerarea activității
economice s-a produs pe fondul diminuării
exporturilor și investițiilor, reflectând
încetiniri mai ample decât cele anticipate în
Germania și Italia

Sursa: Caldara, Dario and Matteo Iacoviello (2018). Measuring
Geopolitical Risk, FRB, International Finance Discussion Papers
1222; H. Ahir, N. Bloom, și D. Furceri (2018), “World Uncertainty
Index”, Stanford mimeo.

• Având în vedere că aceste două țări
reprezintă principalii parteneri comerciali ai
României => eventuale evoluții nefavorabile
pot avea efecte negative și asupra activității
economice interne
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(Risc 3) Riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul
financiar-bancar s-a manifestat în continuare, însă s-a remarcat o ușoară
atenuare
• OUG nr. 114/2018: Consultările derulate la nivelul CNSM au creat premisele schimbării
prevederilor OUG nr. 114/2018 prin intermediul OUG nr. 19/2019, efectele inițiale
pronunțat negative fiind estompate
• Parlamentul a amendat cadrul normativ privind darea în plată în cursul anului 2019.
Anumite prevederi ale noii legi au vizat definirea impreviziunii, dar Curtea
Constituțională le-a declarat neconstituționale în luna noiembrie 2019, menținând
caracterul mai restrictiv al apelului la această procedură, ceea ce este de natură să
limiteze hazardul moral indus de modificarea legislativă efectuată
• O serie de alte inițiative legislative au fost supuse dezbaterilor parlamentare în anul
2019, dar includ anumite prevederi care au fost declarate neconstituționale în trecut în
cadrul unor proiecte similare
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(Risc 4) Finanțarea deficitului contului curent este doar parțial
asigurată prin fluxuri stabile, non-generatoare de datorie externă
Deficitul de cont curent și fluxurile negeneratoare de
datorie

• Structura și costul finanțării deficitului
de cont curent și a deficitului bugetar
reprezintă în continuare un risc
sistemic moderat, cu o perspectivă de
creștere în perioada următoare
• Între anii 2013 – 2017, deficitul de cont
curent era integral finanțat prin fluxuri
stabile, negeneratoare de datorie
externă

Notă: * preponderent fonduri europene structurale şi de
investiţii, ** participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit ) +
soldul contului de capital
Sursa: BNR, Eurostat, calcule BNR

• La finalul lunii septembrie 2019, gradul
de acoperire a deficitului prin
asemenea elemente s-a redus la 81 la
sută, pe fondul încetinirii atragerii de
fonduri structurale și de investiții
europene
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(Risc 4) România se împrumută la cele mai ridicate randamente din
regiune, iar nevoia de finanțare a crescut față de anul anterior
Randamentele titlurilor de stat cu maturitate
de 5 ani emise de România

Sursa: Bloomberg

• Randamentul titlurilor emise de
statul român cu maturitate de 5 ani a
fost în medie, în luna noiembrie
2019, de 4 la sută, față de Ungaria
unde randamentul a fost de 1 la sută,
respectiv Polonia, cu o valoare de 1,7
la sută
• Necesarul de finanțare a statului este
estimat că se va majora cu 28 la sută
la finalul anului 2019 comparativ cu
anul precedent (pe fondul creșterii
cheltuielilor cu personalul și a celor
cu asistența socială, precum și a
colectării veniturilor bugetare sub
așteptări), ajungând la cel mai ridicat
nivel din ultimii zece ani
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(Risc 5) Riscul privind nerambursarea creditelor contractate de către
sectorul neguvernamental s-a menținut la un nivel scăzut
Rata creditelor neperformante la bănci a
populației, după tipul creditului

• Calitatea portofoliului de credite acordate
populației s-a îmbunătățit: rata de
neperformanță aferentă acestui sector a
coborât la 4,3 la sută în luna septembrie
2019, cu 0,6 puncte procentuale sub nivelul
din aceeași perioadă a anului anterior
• Reducerea s-a datorat atât împrumuturilor
ipotecare (-0,5 puncte procentuale), cât și
celor de consum (-0,6 puncte procentuale)
• Pe anumite segmente, însă, se remarcă o
accentuare a riscului de credit, la
împrumuturile în lei observându-se o
majorare a expunerilor neperformante la
nivel agregat (+7 la sută)

Sursa: BNR, calcule BNR

16

(Risc 5) Calitatea portofoliului de credite bancare acordate firmelor
se situează, pentru prima dată, sub pragul de alertă al ABE
Rata creditelor neperformante și a probabilității
de nerambursare, în funcție de dimensiunea
companiilor

• În ansamblu, sănătatea financiară a
companiilor cu credite s-a menținut peste
cea consemnată la nivelul tuturor firmelor
din economie
• Rata creditelor neperformante în acest
sector s-a redus cu 1,9 puncte procentuale,
până la 7,6 la sută în luna septembrie 2019,
intrând pentru prima dată în categoria
intermediară de risc a Autorității Bancare
Europene (ABE)
• Analiza în funcție de domeniile în care
activează companiile relevă o scădere
generalizată a indicatorului de
neperformanță

Sursa: BNR, MFP, calcule BNR

• După mărimea companiilor, se remarcă o
îmbunătățire pe toate segmentele a calității
portofoliului de credite aflate în bilanțul
băncilor
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(Risc 5) Pentru perioada următoare este așteptată o creștere a
probabilității de nerambursare atât în cazul populației, cât și al
companiilor nefinanciare
Prognoza ratei anuale de
nerambursare pentru sectorul
companiilor nefinanciare

Sursa: MFP, calcule BNR

Prognoza ratei anuale de
nerambursare pentru credite
ipotecare

Sursa: MFP, BC, calcule BNR

•

Creșterea expunerilor
neperformante aferente creditelor
în lei acordate populației este un
semnal de avertizare timpurie care
necesită o monitorizare atentă

•

Pe segmentul împrumuturilor
ipotecare, rata anuală de
nerambursare a consemnat o
scădere marginală, însă se
estimează o creștere cu 0,44 p.p. în
următorul an

•

Proiecțiile pentru sectorul
companiilor nefinanciare indică o
majorare până la 4,5 la sută a
probabilității de nerambursare în
septembrie 2020, comparativ cu 2,9
la sută la momentul actual
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2. Vulnerabilitățile structurale la adresa stabilității financiare
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Harta vulnerabilităților structurale la adresa stabilității financiare
din România nu a cunoscut ameliorări notabile
Harta vulnerabilităților structurale
A. Disciplina scăzută la plată în economie și vulnerabilități în bilanțul firmelor
• Sumele cu întârzieri la plată reprezintă circa 9 la sută din PIB
• Restanțele nebancare totale s-au diminuat cu 5 la sută, la 85 miliarde lei, dar dinamica a fost
generată în special de scăderea restanțelor la buget ale companiilor de stat. Restanțele către
furnizori ale firmelor private s-au majorat cu 10 la sută, iar obligațiile restante față de buget ale
acestora au cunoscut o creștere de 4 la sută
• Companiile cu capital sub limita reglementată reprezintă 38 la sută din numărul total de firme,
generând mai mult de o treime din totalul creditelor neperformante din sectorul companiilor
nefinanciare
B. Nivelul scăzut al intermedierii financiare
• Intermedierea financiară din România se menține la cel mai redus nivel printre țările UE
(raportul credite bancare în PIB a fost de 27 la sută în luna septembrie 2019)
• Potențialul sustenabil de majorare în timp a intermedierii financiare la nivelul companiilor
nefinanciare este ridicat (166 miliarde lei), iar instituțiile de credit au resurse de lichiditate
pentru creșterea expunerii față de acestea, prezentând și o solvabilitate bună
C. Problema demografică
• Sporul natural negativ, precum și intensificarea fenomenului emigrației sunt cauzele principale
ale diminuării populației
• Manifestarea în continuare a acestei stări este de natură să genereze un impact negativ asupra
condițiilor sociale și economice viitoare din România
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Nivelul capitalizării continuă să rămână o vulnerabilitate structurală
importantă a companiilor nefinanciare din România...
•

La finalul anului 2018, aproximativ 260 mii de
firme (38 la sută din total) aveau o valoare a
capitalurilor proprii sub 50 la sută din capitalul
social, majoritatea covârșitoare (252 mii firme,
respectiv 37 la sută din total) având capitaluri
negative

•

Companiile care nu respectă cerințele legale în
această materie erodează baza de capitalizare a
ansamblului sectorului, diminuând cu 23 la sută
valoarea capitalului firmelor (respectiv 126
miliarde lei)

•

Ca efect al caracterului sistemic și implicațiilor
pe care aceste firme le pot avea asupra
sistemului financiar, CNSM a emis, în luna mai
2018, o recomandare adresată guvernului. Ca
urmare, MFP a elaborat un proiect de lege
pentru instituirea de măsuri privind societățile
decapitalizate, care a fost aprobat în Senat,
fiind, în prezent, în dezbatere la Camera
Deputaților

Evoluția datoriilor și capitalurilor companiilor,
în funcție de nivelul de capitalizare

Sursa: MFP, calcule BNR
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...necesarul acestora de recapitalizare fiind unul semnificativ
Necesarul de recapitalizare a companiilor

Sursa: MFP, ONRC, calcule BNR

•

În ciuda unor evoluții economice favorabile
înregistrate în ultimii ani, necesarul de
recapitalizare la nivelul firmelor cu valori sub
limita reglementată a capitalurilor a continuat să
se majoreze, în special pe segmentul companiilor
cu capital privat (autohton și străin)

•

La nivel agregat la sfârșitul anului 2018, firmele
subcapitalizate aveau un necesar de 158 miliarde
lei (în creștere anuală cu 3 la sută) pentru a
îndeplini cerințele minimale prevăzute de lege

•

Companiile cu capital sub limita reglementată
contribuie semnificativ la deteriorarea disciplinei
la plată la nivelul firmelor: (i) au o rată de
neperformanță de 22 la sută (septembrie 2019),
generând mai mult de o treime din totalul
creditelor neperformante din sectorul
companiilor nefinanciare; (ii) în cazul restanțelor,
altele decât cele bancare, firmele de acest tip
contribuie cu două treimi din totalul arieratelor,
iar 33 la sută din întreprinderile nou intrate în
insolvență fac parte din categoria respectivă
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Gradul de îndatorare a firmelor din România este cel mai ridicat la
nivel european
Evoluția gradului de îndatorare
(datorii/capitaluri), comparații internaționale

• Creșterea capitalului firmelor din
ultimul an (+14 la sută) nu a reușit
să compenseze în totalitate avansul
înregistrat de datoriile acestora
(+17 la sută)
• Gradul de îndatorare, măsurat ca
raport între datorii și capital, s-a
majorat până la 196,3 la sută la
finalul anului 2018, menținându-se
la unul dintre cele mai ridicate
niveluri pe plan european și în
apropierea pragului de semnal de
200 la sută
Sursa: FMI, MFP, calcule BNR

23

3. Sectorul bancar
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Indicatorii prudențiali și financiari sunt adecvați în raport cu riscurile, iar
sănătatea sectorului se menține, în general, peste media din UE
•

Rata fondurilor proprii totale
(19,7 la sută) și indicatorul de
acoperire a necesarului de
lichiditate (224 la sută) se
mențin la valori adecvate

•

Rezultatele testării la stres a
lichidității și a solvabilității
arată o bună capacitate a
sectorului bancar de a face
față unor evoluții adverse

•

Structura bilanțieră
contribuie la îmbunătățirea
poziției de lichiditate a
băncilor. Raportul între
creditele acordate și
depozitele atrase din
sectorul privat este
subunitar, iar finanțarea este
dispersată și provine
primordial din depozitele de
tip retail
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Solvabilitatea a rămas la niveluri corespunzătoare cerințelor micro și
macroprudențiale
Evoluția ratei fondurilor proprii totale și a
componentelor acesteia

• Rata fondurilor proprii totale (19,7 la sută)
se menține la un nivel adecvat, situat ușor
peste media UE, asigurând reziliența
sectorului bancar în cazul manifestării unor
evenimente nefavorabile de intensitate
moderată
• Ușoara reducere a ratei fondurilor proprii
totale de la data ultimului Raport (-0,3 p.p.
față de martie 2019) a fost provocată, în
principal, de creșterea activelor ponderate
la risc

Sursa: BNR, ABE

• Structura fondurilor proprii conferă o bună
capacitate de absorbție a pierderilor
băncilor, având în vedere faptul că fondurile
proprii de nivel 1 sunt predominante în
totalul fondurilor proprii (91 la sută,
septembrie 2019)
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Lichiditatea se menține peste pragul minim reglementat
Valoarea indicatorului LCR în funcție de
gruparea O-SII/non-O-SII a băncilor

• Valoarea medie a indicatorului de acoperire
a necesarului de lichiditate (LCR) rămâne la
un nivel (224 la sută) peste cel minim
reglementat (100 la sută), dar și peste cel
mediu european, de 149 la sută (iunie 2019)
• Băncile de importanță sistemică (O-SII)
prezintă, în general, valori mai reduse ale
indicatorilor de lichiditate, tendință
înregistrată și la nivel european

Notă: LCR = Raportul între valoarea rezervei de lichiditate și
ieșirile nete de lichiditate; O-SII=alte instituții de credit de
importanță sistemică;
Sursa: BNR

• Valorile înalte ale indicatorului de lichiditate
au la bază, în principal, volumul ridicat de
titluri de stat și ieșirile de lichiditate scăzute
datorită faptului că majoritatea depozitelor
de tip retail (ce constituie principala sursă de
finanțare a băncilor) sunt considerate stabile
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Importanța depozitelor ca sursă de finanțare a crescut semnificativ în
ultimii ani
Evoluția structurii de finanțare a sectorului bancar
- componente principale

• Structura tradițională a pasivului
bilanțier al băncilor s-a consolidat în
ultimii ani, ceea ce a contribuit la
reducerea costurilor de finanțare, astfel
că băncile pot acorda credite în condiții
competitive comparativ cu instituțiile de
credit din regiune sau din zona euro
• Finanțarea de la băncile mamă s-a
diminuat la 3,9 miliarde euro în luna
septembrie 2019, față de un maxim
istoric de circa 26 miliarde euro la finalul
anului 2008

Sursa: BNR

• Reducerea nu a fost de natură să
provoace probleme de lichiditate ca
urmare a înlocuirii în totalitate a acestor
surse cu depozite provenind din sectorul
privat intern, în special de la populație
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Calitatea activelor a continuat evoluția pozitivă din ultimii ani...
Indicatori ai riscului de credit și calitatea
activelor

• Rata creditelor neperformante s-a diminuat
cu 0,3 puncte procentuale de la data
ultimului Raport, atingând 4,6 la sută în
septembrie 2019
• Totuși, viteza de reducere a indicatorului s-a
temperat treptat în ultimii doi ani, pe fondul
unui proces de curățare a bilanțurilor mai
puțin activ

Notă: datele reprezintă expunerile neperformante ale băncilor
persoane juridice române
Sursa: BNR

• Gradul de acoperire cu provizioane a
creditelor neperformante este adecvat, iar
rata Texas (calculată ca raport între valoarea
creditelor neperformante și valoarea
deprecierii cumulate + fondurile proprii de
nivel 1) relevă capacitatea sectorului bancar
de a face față unor evoluții adverse generate
de intensificarea riscului de credit
• Rata creditelor restructurate se plasează în
intervalele specifice riscului intermediar,
conform pragurilor stabilite de ABE
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...însă persistă un grad ridicat de dispersie în funcție de mărime
Rata creditelor neperformante și gradul de
acoperire cu provizioane a creditelor
neperformante, în funcție de dimensiunea
băncilor

• Din perspectiva dimensiunii băncilor,
indicatorii de calitate a activelor subliniază
o dificultate mai ridicată a băncilor mici în
realizarea procesului de curățare bilanțieră
și o vulnerabilitate financiară mai ridicată
comparativ cu băncile medii sau mari
• Nivelul agregat al ratei creditelor
neperformante pentru băncile mici este
superior celorlalte două categorii (bănci
medii și mari) și se corelează cu un grad
mai redus de acoperire cu provizioane
• În plus, băncile mici se caracterizează
printr-o eterogenitate superioară a ratei
creditelor neperformante

Sursa: BNR; Băncile mici au o cotă de piață a activelor
inferioară 1 la sută; Băncile medii au o cotă de piață între
1 și 5 la sută; Băncile mari au o cotă de piață de peste 5 la
sută
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Profitabilitatea se menține robustă...
Evoluția profitului/pierderii net(e) şi ROE

Sursa: BNR

•

•
•

ROE, în funcţie de sectorul de activitate

Sursa: BNR, MFP, calcule BNR

Rentabilitatea capitalului din sectorul bancar, deși în creștere în termeni anuali, este inferioară (14,6 la
sută) mediei înregistrate la nivelul economiei reale (19,5 la sută)
Sectorul bancar românesc a înregistrat la finele lunii septembrie 2019 un profit net de 5 miliarde lei,
concentrat (85,3 la sută) în rândul unui număr de 7 bănci de talie mare
Perspectivele privind continuarea tendinței curente favorabile a profitabilității sunt diminuate de
impactul negativ al unei eventuale majorări a ratelor de nerambursare
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...dar eficiența activității de exploatare are spațiu de îmbunătățire
Indicatorul cost-venit, comparații europene

• Analiza eficienței activității de exploatare prin
prisma nivelului indicatorului cost/venit (53,2
la sută, decembrie 2018) indică menținerea
poziționării sectorului bancar în intervalul cu
risc mediu conform limitelor prudențiale ale
ABE (50-60 la sută) și sub media UE (57,5 la
sută)
• În cadrul sectorului continuă să existe bănci
medii și mici cu o profitabilitate operațională
redusă (cu indicatorul cost/venit peste 60 la
sută), precum și cu pierderi din activitatea de
exploatare (aceste bănci au o cotă de piață
cumulată de 2,9 la sută)
• Profitabilitatea operațională insuficientă a unor
instituții de credit, precum și asimetria
persistentă a capacității de a genera profit în
funcție de dimensiune, favorizează continuarea
procesului de consolidare în sectorul bancar

Sursa: BCE, date la nivel consolidat
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4. Sectorul populației
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Gradul de îndatorare a înregistrat o diminuare importantă, semnalând
eficiența calibrării instrumentului prudențial introdus de la 1 ianuarie 2019
Distribuția gradului de îndatorare pentru
creditul nou acordat

• Gradul de îndatorare median pentru creditele
noi, acordate în perioada martie-septembrie
2019, a fost de 36 la sută, în scădere cu 9 puncte
procentuale față de situația din 2018
• Comparativ cu anul precedent, proporția
creditelor nou-acordate debitorilor cu grad de
îndatorare peste 45 la sută a scăzut de la 49 la
sută la 13 la sută în perioada martie-septembrie
2019

Sursa: BNR

• Aceste modificări ale structurii portofoliului sunt
de natură să diminueze probabilitatea de
nerambursare a creditelor nou-acordate și să
îmbunătățească posibilitatea debitorilor de a-și
rambursa datoriile chiar și în condiții economice
adverse
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Măsura a fost justificată și de tendința ascendentă a îndatorării populației,
creditul nou ajungând la cea mai ridicată valoare din ultimii 10 ani
Limitare grad
îndatorare

Notă: *fără refinanțări, restructurări, conversii, transferuri
(fluxuri anualizate)
Sursa: BNR, calcule BNR

•

Creditul nou-acordat populației s-a majorat cu 7 la
sută, în termeni anuali, în perioada octombrie
2018 – septembrie 2019, atingând cea mai ridicată
valoare din ultimii 10 ani (27,2 miliarde lei)

•

Creșterea a fost susținută în principal de către
avansul creditului de consum negarantat (+17 la
sută)

•

Deși împrumuturile ipotecare standard au crescut
cu 12 la sută în perioada analizată, această
evoluție a fost contrabalansată de dinamica
segmentului Prima Casă, care a scăzut cu 34 la
sută, în contextul strategiei guvernamentale de
reducere treptată a plafonului anual de garanții
alocate acestui program

•

Aceste evoluții demonstrează că introducerea
limitei gradului de îndatorare de la 1 ianuarie 2019
nu a constituit o îngrădire pentru accesul la
finanțare al populației, existând încă potențial de a
crește gradul de intermediere financiară într-o
manieră sustenabilă
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Avuția populației a recuperat în totalitate pierderile consemnate
după declanșarea crizei financiare
Avuția netă a populației

• Poziția financiară a populației a continuat să se
îmbunătățească, pe fondul evoluțiilor pozitive
ale avuției nete, precum și ale veniturilor
disponibile
• Avuția netă a sectorului a atins un maxim istoric
(2082 miliarde lei), după un avans de 8 la sută
în cel de-al doilea trimestru al anului 2019 față
de aceeași perioadă a anului precedent.
• Principalul determinant al acestei dinamici a
fost evoluția activelor imobiliare (+11 la sută),
în timp ce activele financiare au înregistrat o
scădere de 0,4 la sută în perioada analizată.

Notă: În cadrul activelor imobiliare au fost incluse doar imobilele.
Activele financiare nete reprezintă diferența dintre activele financiare
și pasivele financiare.
Sursa: BNR, calcule BNR

• Preferința populației a rămas pentru investiții
sigure (depozitele și numerarul reprezintă 43 la
sută din activul financiar la T2 2019), acestea
fiind urmate de către acțiunile necotate și alte
participații (24 la sută).
36

5. Sectorul companiilor
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Indicatorul agregat de sănătate financiară a firmelor se menține în
afara zonei de risc
Indicatorul agregat de sănătate financiară* a
sectorului companiilor nefinanciare (Z-score)

•

Tendința de îmbunătățire la nivel agregat a
poziției financiare a companiilor a continuat pe
parcursul anului 2018, însă cu o viteză în scădere
și cu evoluții mixte în structură

•

În termeni de cifră de afaceri, aport la valoarea
adăugată brută sau profit net s-au înregistrat
majorări de circa 15 la sută față de anul anterior,
aceste evoluții fiind în tandem cu dinamica
creșterii economice

•

Indicatorul agregat de sănătate financiară a
sectorului companiilor nefinanciare se menține
în afara zonei de risc, similar evoluției din ultimii
doi ani. Se observă, însă, o ușoară aplatizare a
curbei acestuia pe fondul creșterii îndatorării,
reducerii marginale a eficienței utilizării activelor
și a unei rate de rentabilitate relativ constante

•

Rezolvarea problemelor companiilor cu capitaluri
sub limita reglementată ar ameliora considerabil
sănătatea financiară a sectorului firmelor

Sursa: MFP, calcule BNR
Notă: *Indicatorul agregat de sănătate financiară a sectorului companiilor nefinanciare a fost determinat pe baza metodologiei dezvoltate
de Edward Altman (2000). Acesta ia în considerare indicatori de: profitabilitate, îndatorare, eficiență a utilizării activelor, lichiditate
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La nivelul contului de profit și pierdere, evoluțiile au fost ascendente
atât pe palierul veniturilor, cât și pe cel al cheltuielilor
Rezultatul financiar al companiilor

Număr firme (mii)
Profit/ pierdere (mld lei)
Pondere număr firme
Pondere rezultat net

Total companii

Firme cu
pierdere

Firme cu profit

Firme cu
capital negativ

684
81

228
-35

378
116

252
-18

100%
100%

33%
-43%

55%
143%

37%
-22%

Sursa: MFP, calcule BNR

• La nivel agregat, rezultatul net a cumulat 81 miliarde lei, în creștere cu 14,8 la sută față de anul
precedent. Rezultatele financiare ale companiilor cu capitaluri negative erodează profitabilitatea
agregată a economiei
• Analiza profitabilității ecranează diferențe semnificative între: i) categoria firmelor care
înregistrează profit (378 mii unități, respectiv 55 la sută din total, care generează un rezultat
pozitiv însumând 116 miliarde lei) și ii) segmentul companiilor care înregistrează pierderi (228 mii
unități, respectiv 33 la sută din total, care cauzează un rezultat negativ de 35 miliarde lei), în timp
ce iii) un număr de 77,8 mii firme (12 la sută din total) raportează rezultat nul
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Tema specială:
Riscurile climatice. Implicații asupra stabilității financiare
Importanța companiilor din sectoarele
emitente de CO2 pentru economie

• Riscul climatic are potențialul de a crea
vulnerabilități pe termen mediu și lung la
adresa sistemului financiar și economiei
reale. Subiectul este pe agenda CE, FMI, BRI și
a numeroase bănci centrale
• Firmele din România activând în domenii cu
emisii consistente de CO2 au o însemnătate
ridicată pentru economie și sectorul bancar
(concentrează circa 45 la sută din valoarea
adăugată brută și 40 la sută din numărul de
salariați la nivelul companiilor nefinanciare,
respectiv aproximativ 62 la sută din totalul
expunerilor băncilor față de firme)

Sursa: MFP, calcule BNR

• O strategie coerentă implementată la timp ar
putea diminua pierderile potențiale asupra
sectorului bancar și a economiei reale
generate de tranziția la o economie cu emisii
reduse de carbon
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Vă mulțumesc pentru atenție!

