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CAPITOLUL 1. SINTEZ
Stabilitatea nanciar în România a rmas robust în perioada parcurs de la precedentul
Raport asupra stabilitii nanciare (august 2010), în poda contextului economic intern i
internaional dicil din anul anterior. Riscurile la adresa sectorului bancar au fost contracarate
de ctre instituiile de credit prin eforturi proprii întreprinse în contextul activitii desfurate
de ctre Banca Naional a României în privina reglementrii prudeniale, a supravegherii i
a gestionrii adecvate a riscurilor din sistem, eforturi concretizate în consolidarea nivelurilor
de solvabilitate, provizionare i lichiditate.
Implementarea prevederilor acordului de nanare semnat cu Uniunea European, Fondul
Monetar Internaional i alte instituii nanciare internaionale a sprijinit aplicarea ferm
a politicilor macroprudeniale. Iniiativa European de Coordonare Bancar a avut un
rol benec pentru stabilitatea nanciar, cele nou bnci participante îndeplinindu-i la
nivel agregat angajamentele de meninere a expunerilor i de asigurare a unei capitalizri
individuale a instituiilor de credit din România peste pragul de 10 la sut. Noul acord de tip
preventiv încheiat în anul 2011 cu Uniunea European, Fondul Monetar Internaional i Banca
Mondial, alturi de angajamentele autoritilor asumate în cadrul programelor naionale,
constituie ancore pentru meninerea stabilitii nanciare i pentru continuarea reformelor
structurale în scopul impulsionrii potenialului de cretere economic.
Aa cum s-a evideniat în Raportul anterior, riscul de credit a rmas principala vulnerabilitate a
sectorului bancar. Calitatea portofoliului de credite a continuat s se deterioreze, dar într-un ritm mai
lent decât în anul 2009. Rata creditelor neperformante1 a ajuns la 13,4 la sut în iunie 2011 (fa de
7,9 la sut în decembrie 2009, respectiv 11,9 la sut în decembrie 2010), îns pierderile ateptate au
fost corespunztor gestionate (gradul de acoperire cu provizioane a restanelor de peste 90 de zile
se menine la 96 la sut, nivel identic celui din anul 2010). În perspectiv, dup ce nivelul creditelor
neperformante din portofoliul bncilor este anticipat a atinge maximul pe parcursul anului curent, se
preconizeaz începerea unei diminuri a presiunilor asupra calitii activelor bancare, în contextul
consolidrii treptate a creterii economice i al întririi gestiunii riscurilor la nivelul bncilor.
Instituiile de credit au înregistrat un nivel adecvat de capitalizare pentru acoperirea riscului de credit,
ca urmare a supravegherii stricte de ctre BNR a evoluiilor acestui indicator i a eforturilor depuse de
bnci în realizarea unor contribuii suplimentare de capital la solicitarea bncii centrale, aporturi ce au
totalizat 650 milioane euro în cursul anului 2010 i 110 milioane euro în semestrul I 2011. Raportul de
solvabilitate s-a situat la un nivel confortabil (14,2 la sut în iunie 2011 fa de 14,7 la sut în decembrie
2009 i 15 la sut în decembrie 2010). Fondurile proprii de nivel 1 (care erau, la nele anului 2010,
cu 16 la sut mai mari comparativ cu perioada anterioar manifestrii în România a crizei nanciare
internaionale) au înregistrat un trend favorabil, ca urmare a recapitalizrilor consistente efectuate
de acionari; fondurile proprii de nivel 1 reprezint 80 la sut din fondurile proprii totale. Indicatorul
menionat consemna un nivel de 13,6 la sut în iunie 2011 (foarte apropiat de rata solvabilitii,
respectiv 14,2 la sut), ceea ce atest calitatea corespunztoare a surselor proprii ale bncilor prin
prisma criteriilor permanenei i capacitii de absorbie a pierderilor. Rezultatele celui mai recent
exerciiu de testare a rezistenei bncilor la ocuri economice realizat de ctre BNR au artat c
sectorul bancar românesc este capitalizat corespunztor: indicatorul de solvabilitate i rata fondurilor
1

Denit ca raport între creditele i dobânzile restante de peste 90 de zile i/sau în cazul crora au fost iniiate proceduri
judiciare fa de operaiune ori fa de debitor i soldul creditelor i dobânzilor aferente. Deniia este conform cu
recomandrile Fondului Monetar Internaional, având comparabilitate internaional.
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proprii de nivel 1 s-ar diminua cu maximum 3,5 puncte procentuale în situaia puin probabil în
care scenariul advers luat în considerare s-ar materializa. Pstrarea soliditii sectorului bancar în
condiiile în care continu s se manifeste riscuri importante presupune meninerea capitalizrii
i a provizionrii instituiilor de credit la niveluri adecvate, inclusiv în contextul implementrii
standardelor internaionale de raportare nanciar (IFRS) începând cu anul 2012, în scopul prevenirii
i absorbirii impactului eventualelor evoluii nefavorabile generate pe plan internaional.
Contextul internaional dicil reprezint o provocare la adresa stabilitii nanciare din România.
Economia mondial ar putea  afectat de o diminuare a ritmului de cretere, cu precdere la nivelul
economiilor dezvoltate. De asemenea, translatarea prin contagiune a efectelor negative generate de
criza datoriilor suverane la nivelul unor state din UE precum i al SUA i meninerea vulnerabilitilor
în anumite sectoare bancare europene pot avea repercusiuni asupra creterii economice din România,
asupra capacitii sectorului bancar de a accesa nanri i asupra calitii activelor bancare.
Pentru a reduce cât mai mult posibilele efecte negative generate prin contagiune pe canalele
menionate, Banca Naional a României monitorizeaz atent i în permanen situaia prudenial
a bncilor persoane juridice române cu capital strin provenind din rile afectate de criza datoriilor
suverane. Capacitatea acestor bnci de a face fa unui eventual oc de nanare extern s-a consolidat
în anul 2011, nivelul de solvabilitate situându-se, pentru majoritatea bncilor din aceast grup, la
valori superioare mediei pe sistem, iar cel de lichiditate la valori similare, peste nivelul reglementat.
În plus, aportul nanciar al bncilor-mam a continuat i dup declanarea crizei, acestea asigurând
peste 95 la sut din nanarea extern atras în anul 2010 de subsidiarele lor din România. Ponderea
împrumuturilor cu scaden de peste 1 an în liniile de credit mam-ic este majoritar în cazul
acestei grupe de bnci (72 la sut în iunie 2011, fa de 66 la sut în cazul tuturor bncilor cu capital
strin). În aceste condiii, meninerea unor niveluri adecvate de solvabilitate i lichiditate (facilitate, în
cazul celor din urm, de existena unor portofolii semnicative de active eligibile pentru operaiunile
de renanare2 ale BNR în comparaie cu situaia existent la sfâritul anului 2008) reprezint o
necesitate pentru gestionarea corespunztoare a riscurilor generate de eventuale ocuri de lichiditate
extern.
Pân în prezent, pieele internaionale au validat eforturile întreprinse de ctre autoritile române
pentru meninerea echilibrelor macroeconomice i a stabilitii nanciare: (i) în perioada martie 2009
– august 2011, spread-ul CDS3 al României a coborât cu aproape 350 puncte de baz (ajungând la
circa 300 puncte de baz, nivel asemntor celui înregistrat de rile din regiune). Creterea tensiunilor
pe pieele nanciare din ultima perioada s-a reectat i pe piaa CDS, majorarea spread-urilor ind
observat pentru toate rile din regiune; (ii) în luna iulie 2011, agenia de rating Fitch a îmbuntit
calicativul de credit aferent României, revenind la evaluarea acordat înaintea declanrii crizei
(respectiv BBB-, corespunztoare categoriei cu risc investiional redus), iar (iii) accesul la nanarea
extern a continuat i în perioadele în care investitorii internaionali au manifestat o cretere a
aversiunii fa de risc (de exemplu, România a emis pe pieele externe, în luna iunie 2011, obligaiuni
pe termen mediu în valoare de 1,5 miliarde euro).

2

3

8

Activele eligibile pentru tranzacionare i pentru garantare în cadrul operaiunilor de pia monetar efectuate de BNR
sunt: titlurile emise de statul român, certicatele de depozit emise de BNR, precum i alte categorii de active negociabile,
stabilite în baza unei hotrâri a Consiliului de administraie al BNR. Bncile din România, inclusiv cele cu capital strin,
nu au în bilanuri deineri semnicative de titluri suverane din afara României. Ponderea titlurilor emise de instituiile
guvernamentale nerezidente în activul agregat pe sistem bancar, la nele lunii iunie 2011, reprezenta 0,2 la sut, iar
ponderea acestora în totalul titlurilor aate în portofoliul instituiilor de credit era de 1,4 la sut.
CDS (Credit Default Swap) este un contract prin care o parte (cumprtorul de protecie) pltete periodic o prim unei
alte pri (vânztorul de protecie) în schimbul primirii unei compensaii în cazul în care o ter parte (numit i entitate
de referin) nu pltete (sau este afectat de un eveniment de credit similar).
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La rândul su, rspunsul autoritilor din UE pentru meninerea stabilitii nanciare i îmbuntirea
sistemului de guvernan economic la nivel european a fost fr precedent. Pachetul amplu de
msuri privind îmbuntirea guvernanei economice europene i implementarea unei noi arhitecturi
de supraveghere macroprudenial i microprudenial în cadrul UE vor contribui – alturi de
mecanismul permanent de susinere a stabilitii nanciare – la majorarea potenialului de cretere
economic în UE i la diminuarea vulnerabilitilor sistemului nanciar european pe care criza le-a
scos în eviden.
Principalele vulnerabiliti externe ale economiei României la momentul declanrii crizei s-au
temperat considerabil. În primul rând, decitul de cont curent a continuat s se menin la un nivel
moderat i sustenabil (4,1 la sut din PIB în anul 2010, prognoza pentru intervalul 2011-2012 ind
de sub 5 la sut, în comparaie cu nivelul de 11,6 la sut înregistrat la sfâritul anului 2008), iar
exporturile au performat peste media regiunii. Pstrarea sustenabilitii decitului de cont curent
i în contextul relurii creterii economice durabile reclam continuarea consolidrii scale i
a corelrii politicii veniturilor cu evoluia productivitii muncii. Datoria extern pe termen scurt
(DETS) – o alt vulnerabilitate important existent în anii anteriori – i-a diminuat potenialul
negativ asupra stabilitii nanciare. Dei ponderea DETS în total datorie extern a crescut (de la
19 la sut în anul 2009 la 22 la sut în iunie 2011), majorarea s-a realizat în cazul companiilor
nenanciare în principal pe segmentul creditelor mam-ic, gradul de reînnoire a DETS s-a
meninut ridicat, iar rezervele valutare administrate de banca central pot acoperi într-o msur
confortabil eventuale nereînnoiri ale DETS (raportul dintre rezervele valutare i DETS se situa
la peste 160 la sut în iunie 2011, respectiv peste valorile înregistrate în alte ri din regiune).
Companiile cu datorie extern au o rat a creditelor neperformante inferioar mediei pe sistem
(6,6 la sut, fa de 13,4 la sut în cazul mediei sectorului companiilor nenanciare, în iunie 2011),
astfel încât riscul translatrii ctre sectorul bancar al unei eventuale evoluii nefavorabile privind
lichiditatea extern este moderat.
Vulnerabilitile legate de potenialul de cretere economic a României au avut evoluii mixte.
Pe de o parte, gradul de absorbie a fondurilor structurale i de coeziune (calculat pe baza
rambursrilor primite de la Comisia European) a rmas redus, iar cheltuielile cu inovarea s-au
meninut modeste (comparativ cu valorile regionale i cu angajamentele asumate de România în
cadrul strategiei Europa 2020). Pe de alt parte, piaa forei de munc face obiectul unor reforme
ample având ca scop îmbuntirea competitivitii economiei româneti. Consolidarea scal –
element cheie al programelor de reform i unul dintre criteriile eseniale în formarea percepiei
investitorilor cu privire la evoluia riscului de ar – a continuat. Decitul scal s-a restrâns la
6,5 la sut din PIB în anul 2010 conform metodologiei naionale (respectiv 6,4 la sut din PIB
dup metodologia SEC95), iar decitul scal structural s-a diminuat la 5,2 la sut din PIB în anul
2010 (comparativ cu 8,3 la sut din PIB în anul 2009). În primul semestru al anului 2011, decitul
scal a fost de 2,1 la sut din PIB (sub limita stabilit în acordul de nanare cu UE i FMI), inta
pentru întregul an 2011 ind de 4,4 la sut din PIB conform metodologiei naionale (respectiv sub
5 la sut din PIB în termeni SEC95). Continuarea reformelor structurale i a msurilor de consolidare
scal, inclusiv în direcia diminurii arieratelor i ameliorrii situaiei nanciare a rmelor de stat
cu probleme, rmâne punctul central al preocuprii autoritilor în anul 2011. Debutul unui nou ciclu
electoral în anul 2012 poate genera îns riscul ca aceste reforme s e implementate cu o anumit
întârziere.
La nivelul sectorului privat, procesul de dezintermediere nanciar început în anul 2009 a continuat, în
linie cu evoluiile observate în cele mai multe ri din regiune, el ind mai pronunat în acest moment
la nivelul gospodriilor populaiei. Gradul de intermediere nanciar (calculat ca pondere a creditului
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neguvernamental în PIB) a fost în anul 2010 de 41 la sut, similar nivelului din anul precedent.
Cererea i oferta au contribuit deopotriv la aceast evoluie. La nivelul bncilor, standardele i
termenii creditrii au consemnat înspriri prociclice, în timp ce cererea a rmas modest, pe fondul
unei relansri economice treptate i al unor evoluii internaionale ce comport incertitudini i riscuri
semnicative. Revigorarea creditrii, ateptat a se asocia consolidrii creterii economice, trebuie s
aib loc îns dup principii sustenabile, urmrindu-se, pe lâng evitarea eviciunii pe termen mediu
a creditelor destinate sectorului privat, echilibrarea nanrilor noi din punct de vedere al structurii
pe monede.
Din perspectiva destinaiei, structura creditului acordat în anul 2010 a înregistrat evoluii favorabile.
Pe partea creditrii companiilor, rmele din sectoarele comercializabile (tradables) au primit
nanri superioare celor din sectoarele necomercializabile (non-tradables) – majorrile aferente
ind de 10,1 la sut, respectiv de 3,1 la sut în perioada decembrie 2009 – iunie 2011, contribuind la
îmbuntirea prolului de cretere economic a României. Companiile de dimensiuni mari au primit
nanri mai importante (dominante rmânând îns renanrile) de la bncile autohtone comparativ
cu IMM, fenomen consecvent existenei unui canal de credit asociat dezintermedierii nanciare.
În cazul creditrii populaiei, nanrile cu scop imobiliar au fost dominante, în detrimentul creditrii
pentru consum. Pe fondul unei cereri modeste de credit a sectorului privat i al nevoilor substaniale
de nanare ale statului, bncile i-au majorat expunerea fa de sectorul guvernamental, ponderea
creditului de acest tip (inclusiv titlurile de valoare negociabile) în creditul intern ajungând la
23,9 la sut în iunie 2011 (fa de 19 la sut în decembrie 2009).
Creditarea în valut a rmas o problem atât de stoc, cât i, într-o msur mai mic în perioada de
referin, de ux. Ponderea creditelor în valut aate în bilanurile bncilor autohtone s-a situat la
62,9 la sut în iunie 2011, pe fondul înregistrrii unei poziii valutare scurte semnicative în cazul
populaiei. Creditele în valut au devenit mai riscante fa de cele acordate în lei din punct de vedere
al riscului de credit: (i) rata neperformanei pentru toate categoriile de credite acordate populaiei
în valut este superioar sau se situeaz la un nivel apropiat celei aferente creditelor în lei, iar
(ii) dinamica volumului de credite neperformante în valut acordate companiilor este mai accentuat
decât în cazul segmentului în lei (înregistrându-se o cretere de 185 la sut pentru valut, fa de circa
91 la sut pentru lei în perioada decembrie 2009 – iunie 2011). BNR va continua monitorizarea atent
a evoluiei creditrii în valut i, aa cum a anunat inclusiv în cadrul Raportului anterior, va adopta
msurile necesare pentru a se asigura c acordarea creditelor în moned strin se realizeaz astfel
încât riscurile aferente debitorilor neacoperii la riscul valutar s e gestionate în mod corespunztor
i reectate cu acuratee în preurile serviciilor nanciare, în contextul în care pe plan european se
urmrete reluarea echilibrat a creditrii din punct de vedere al împrumuturilor în moned naional
fa de cele acordate în valut, pe lâng gestionarea adecvat a stocului existent de credite în moned
strin. Mobilitatea deplin a capitalurilor reclam o cooperare i coordonare sporite între autoritile
de reglementare i supraveghere din rile gazd i cele de origine, iar funcionarea începând cu anul
curent a Comitetului European pentru Risc Sistemic poate constitui premisa unei eciene mai ridicate
a msurilor macroprudeniale implementate la nivel naional.
Arbitrajarea msurilor prudeniale adoptate de BNR (inclusiv prin externalizarea unei pri a
portofoliilor de credite) i/sau relaxarea prociclic a standardelor de pruden în scopul maximizrii
pe termen scurt a proturilor afecteaz pe termen mediu calitatea portofoliilor entitilor care au
folosit asemenea practici. În cazul IFN, creditele cu cea mai mare rat a neperformanei au fost
acordate în perioada 2005-2006, respectiv când bncile, în încercarea de a contracara efectul msurilor
adoptate de BNR pentru temperarea ritmului rapid de cretere a creditului bancar i în special a
componentei în valut a acestuia, au redirecionat o parte a uxului de creditare ctre IFN membre
10
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ale grupului4. La începutul anului 2007, BNR, în intenia de a întri procesul de armonizare a cadrului
naional de reglementare prudenial cu orientrile europene, a înlocuit unele msuri prudeniale cu
msuri prin care bncile îi stabileau prin norme proprii condiiile de acordare a creditelor ctre
persoanele zice. În acest context i pe fondul abundenei resurselor de nanare (cu precdere sub
forma liniilor de credit de la bncile-mam din strintate), instituiile de credit au relaxat în mod
prociclic standardele i termenii creditrii (perioada 2007-2008), pentru expansiunea creditrii în
vederea atingerii într-un orizont scurt de timp a obiectivului bncilor de cretere a cotei de pia.
Creditele acordate de respectivele bnci în intervalul menionat au în prezent cea mai ridicat rat
a neperformanei, procesul de arbitrajare a standardelor prudeniale ce viza realizarea pe termen
scurt de câtiguri din punct de vedere al cotelor de pia conducând pe termen mediu la evoluii
negative ale calitii portofoliilor de active ale acestor instituii. De aceea, în contextul supravegherii
atente de ctre BNR, sunt necesare, atât pentru bnci, cât i pentru IFN, evitarea recurgerii din nou
la modelul de creditare din perioada anterioar declanrii crizei economice i schimbarea viziunii
managementului riscului dinspre un orizont pe termen scurt ctre un orizont pe termen mediu i lung,
pentru o evoluie sustenabil i responsabil a activitii de intermediere nanciar.
Protabilitatea sectorului bancar a fost negativ în anul 2010, dar a revenit în teritoriu pozitiv în primul
semestru al anului 2011. Pierderea înregistrat în anul 2010 nu a fost îns o caracteristic generalizat,
ind localizat îndeosebi la nivelul bncilor mijlocii i mici. Creterea important a cheltuielilor cu
provizioanele, continuarea procesului de dezintermediere nanciar i scderea apetitului pentru risc
au fost factorii principali care au afectat protabilitatea bncilor. Poziia de lichiditate a bncilor s-a
meninut corespunztoare. Raportul între creditele i depozitele aferente sectorului neguvernamental
s-a ameliorat (de la 137 la sut la momentul declanrii crizei, în octombrie 2008, la 123 la sut
în iunie 20115), ind în concordan cu continuarea procesului de dezintermediere care are loc în
numeroase economii ale lumii. Dependena fa de nanarea extern a rmas la niveluri relativ
ridicate, dar aceast vulnerabilitate este atenuat de resursele majoritar pe termen mediu i lung
furnizate de ctre bncile-mam lialelor din România. Bncile-mam deineau 84,3 la sut din
totalul depozitelor nerezidenilor constituite la instituiile de credit din România, 70,4 la sut dintre
acestea ind pe termen mediu i lung în iunie 2011; în plus, aceste din urm depozite nu beneciaz
de clauze de restituire anticipat.
Riscul asociat unei evoluii nefavorabile a lichiditii interbancare se pstreaz redus, expunerile
bilaterale interbancare ind în general de dimensiuni sczute în raport cu fondurile proprii i deinerile
de active lichide. Continuarea politicii BNR de reducere a ratei rezervelor minime obligatorii, în
contextul unei gestionri adecvate a lichiditii din sistem, a contribuit i la furnizarea de resurse
de nanare pentru sectorul bancar. Nu în ultimul rând, administrarea riscului de lichiditate a fost
îmbuntit prin completarea cadrului de reglementare, în sensul detalierii cerinelor existente cu
privire la rezerva de lichiditate.
Principalele vulnerabiliti generate de companii asupra stabilitii nanciare s-au meninut de la
data Raportului anterior: capacitatea de onorare a serviciului datoriei ctre bnci i IFN a continuat
s se reduc, dar într-un ritm mai lent decât în perioada de referin anterioar, iar disciplina de
plat între parteneri a rmas relativ lax. Calitatea portofoliului de credite acordate companiilor
nenanciare a continuat s se deterioreze, dar într-un ritm mai lent (volumul creditelor neperformante
a crescut cu 40 la sut în perioada iunie 2010 – iunie 2011, fa de 200 la sut în intervalul iunie
4
5

Din anul 2006, msurile prudeniale aplicabile instituiilor de credit au fost extinse i asupra IFN.
Raportul credite/depozite aferent gospodriilor populaiei în aceeai perioad s-a ameliorat de la 121,8 la sut
la 95,8 la sut.
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2009 – iunie 2010). Pentru anul 2011 exist perspective de ameliorare a ambelor vulnerabiliti.
Reluarea procesului de creditare va tempera constrângerile de lichiditi ale rmelor, în special în
cazul microîntreprinderilor, iar angajamentele asumate prin acordul preventiv încheiat cu UE, FMI
i BM se vor concentra i asupra diminurii arieratelor. Performanele economice i nanciare ale
companiilor au avut amplitudini diferite în anul 2010, rmele din sectorul tradables evoluând mai
bine decât cele din non-tradables, creându-se astfel unele premise în direcia schimbrii favorabile a
modelului de cretere economic a României.
Gradul înalt de îndatorare i poziia valutar scurt important – principalele vulnerabiliti ale
sectorului populaiei – i-au temperat evoluiile negative în anul 2010, dar se menin la un nivel care
reclam, pe termen scurt, monitorizare atent i eventuale msuri suplimentare de remediere, iar pe
termen mediu eforturi din partea sectorului instituiilor de credit de cretere a gradului de cultur
nanciar a populaiei i schimbarea modelului de desfurare a activitii bancare, cu accent mai
mare pe creditarea sectorului companiilor din mediul privat, inclusiv prin crearea unor relaii de
afaceri vizând un orizont îndelungat i delizarea clientelei corporative. Capacitatea populaiei de
onorare a serviciului datoriei a continuat s se reduc, dar într-un ritm mai lent decât arta Raportul
anterior. Rata creditelor neperformante a crescut moderat (cu 1,5 puncte procentuale în perioada
decembrie 2009 – iunie 2011), ajungând la 7,9 la sut. Bncile au încercat s implementeze diverse
soluii pentru a gestiona procesul de cretere a neperformanei. Cele mai uzitate au fost restructurarea
activelor-problem i externalizarea creditelor neperformante. Eciena acestor soluii ar putea  îns
limitat: în multe cazuri, restructurarea nu a putut contribui la îmbuntirea capacitii debitorilor
de a-i plti obligaiile, iar procesul de externalizare a creditelor neperformante ar putea deveni mai
puin atractiv începând cu momentul implementrii IFRS. Anumite evoluii ale comportamentului
populaiei în onorarea serviciului datoriei reclam o atenie sporit în vederea asigurrii unei adecvri
corespunztoare a normelor prudeniale de gestionare a riscului de credit în cadrul bncilor i al IFN.
Concret, se impun o corelare mai bun între maturitatea creditelor i destinaia acestora, criterii
prudeniale mai stricte în cazul IFN decât pentru bnci, norme prudeniale difereniate în special dup
criteriul destinaiei creditului i mai puin dup tipul colateralului.
Implicaiile evoluiilor adverse de pe piaa imobiliar asupra calitii bilanurilor sectorului bancar
au fost, pân în prezent, moderate. Banca Naional a României a continuat atitudinea proactiv
de creare a unui spaiu mai amplu pentru gestionarea riscurilor rezultate din diminuarea valorii i
lichiditii colateralului ipotecar. Ponderea creditelor în valoarea garaniilor ipotecare (LTV) a fost
de 78,4 la sut în cazul companiilor, respectiv de 74,2 la sut în cel al populaiei (în iunie 2011).
Aceste valori ar  suciente pentru gestionarea unei evoluii nefavorabile a pieei imobiliare în anul
2011 (conform scenariului de stres prevzut de Autoritatea Bancar European pentru România în
cadrul exerciiului de testare la stres derulat în martie 2011). Cu toate acestea, rmân unele provocri
ce reclam meninerea unor niveluri prudente ale LTV. Un alt set de msuri iniiat de BNR, ARB
i ANEVAR a constat în identicarea de soluii în vederea reevalurii periodice corespunztoare a
garaniilor ipotecare.
Sectorul nanciar nebancar a avut o evoluie mixt în anul 2010. Piaa asigurrilor generale a
resimit declinul activitii economice prin prisma scderii valorii primelor brute subscrise, dar
piaa asigurrilor de via a înregistrat o evoluie pozitiv, pe fondul stabilizrii pieelor nanciare.
Fondurile de pensii private au resimit scderea economiei prin temperarea creterii veniturilor din
contribuii, dar nu au întâmpinat diculti în gestionarea uxurilor nanciare.
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Activitatea IFN s-a meninut pe un trend descendent în anul 2010 i pe parcursul primului semestru
din anul 2011, ca urmare a nivelului sczut al cererii de creditare i a aversiunii la risc manifestat
de IFN în condiiile existenei în bilanul acestora a unui volum semnicativ de credite afectate
de restane. Comparativ cu anul 2009, ritmul de deteriorare a portofoliului de credite s-a atenuat,
urmând astfel aceeai tendin observat i la nivelul sectorului instituiilor de credit.
Percepia investitorilor fa de riscurile asociate plasamentelor pe piaa de capital a înregistrat o
tendin de îmbuntire în perioada ianuarie 2010 – iulie 2011, fapt reectat de evoluia pozitiv a
capitalizrii bursiere i a volumelor tranzacionate. Curba randamentelor din piaa titlurilor de stat
denominate în lei a consemnat o pant pozitiv începând cu trimestrul II al anului 2010. Turbulenele
nanciare generate de criza datoriilor suverane ale unor state europene au avut pân în prezent un
impact redus i pe termen relativ scurt asupra randamentelor oferite de titlurile de stat româneti.
Ecartul dintre ratele dobânzilor interbancare ROBOR i EURIBOR, calculat pentru diferite scadene,
s-a diminuat pe parcursul anului 2010, conrmând reducerea aversiunii fa de risc a investitorilor.
În general, indicatorii prudeniali ai sistemului nanciar din România, alturi de principalii indicatori
macroeconomici, au dovedit robustee în evoluii în raport cu dinamica volatil i inuenele negative
generate de climatul economic extern.
Sistemele de pli i sistemele de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare, componente de
importan sistemic a infrastructurii nanciare, au continuat s funcioneze în condiii de siguran
i ecien, atât ca urmare a respectrii unor standarde adecvate în ceea ce privete arhitectura
sistemelor, cât i datorit msurilor adoptate de Banca Naional a României în exercitarea atribuiei
statutare de promovare i monitorizare a bunei funcionri a acestor sisteme. În cadrul politicii sale
în domeniu, banca central a urmrit diminuarea principalelor riscuri care pot produce perturbri în
funcionarea sistemelor de pli i a sistemelor de decontare, respectiv riscul de lichiditate, riscul de
credit, riscul legal, riscul de decontare, riscul operaional i riscul sistemic. Din aceast perspectiv,
au fost avute în vedere, pe de o parte, exibilizarea prudent a reglementrilor specice domeniului
sistemelor de pli i sistemelor de decontare, iar pe de alt parte, actualizarea cadrului legal existent,
inând seama de noile dezvoltri aprute pe plan internaional, pentru a favoriza creterea ecienei
i siguranei în funcionarea sistemelor.
Sistemul de pli ReGIS nu s-a confruntat cu riscuri semnicative pe parcursul anului 2010 i în
primul semestru din anul 2011, ind capabil s absoarb ocuri de lichiditate datorit resurselor
deinute de participani i titlurilor de stat disponibile în portofoliul instituiilor de credit, titluri care
pot  utilizate drept garanii în apelarea facilitilor de lichiditate pe parcursul zilei, precum i a
facilitii de credit oferite de BNR.
Principalele modicri ale cadrului de reglementare nu sunt de natur a genera schimbri semnicative
în nivelurile de capitalizare, provizionare sau lichiditate ale instituЮiilor de credit din România,
datorit faptului c cerinele prudeniale în vigoare implementate de BNR acoper într-un grad
adecvat riscurile. Implementarea Basel III nu va conduce, cel mai probabil, la solicitarea unor injecii
suplimentare de capital substaniale pentru instituiile de credit din România. Ponderea ridicat a
fondurilor proprii de nivel 1 în total fonduri proprii (80 la sut în iunie 2011) i lipsa instrumentelor
hibride de capital limiteaz impactul Basel III asupra necesarului de capital pentru entitile
autohtone. Introducerea IFRS începând cu exerciiul nanciar 2012 se încadreaz în tendina global
de armonizare a standardelor contabile i de raportare nanciar naionale cu cele internaionale,
datorit evoluiilor economice actuale în direcia globalizrii operaiunilor bancare i, implicit,
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a nevoii sporite de uniformizare la nivel internaional a regulilor contabile ce stau la baza informaiilor
nanciare publicate. BNR se concentreaz asupra msurilor necesare a  implementate în anticiparea
introducerii IFRS, în vederea pstrrii unui nivel prudent al provizioanelor, solvabilitii i rezervelor
instituiilor de credit inclusiv dup data de 1 ianuarie 2012.
Principalele provocri pentru perioada urmtoare: (i) gestionarea riscului de contagiune ce s-ar
manifesta în cazul unor evoluii adverse pe pieele internaionale ca urmare a crizei datoriilor suverane
sau a încetinirii semnicative a creterii economice în economiile dezvoltate, (ii) îmbuntirea
calitii activelor bancare, (iii) echilibrarea structurii pe monede a uxurilor de credite noi i
(iv) îmbuntirea instrumentarului de intervenie rapid în cazul instituiilor de credit aate potenial
în dicultate reclam continuarea eforturilor pentru meninerea solvabilitii, provizionrii i
lichiditii la niveluri adecvate, precum i adoptarea de noi msuri prudeniale.
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CAPITOLUL 2. CONTEXTUL ECONOMIC
I FINANCIAR INTERNAIONAL
Procesul de cretere economic s-a reluat pe plan internaional, dar evoluiile la nivelul rilor
i regiunilor pun în eviden diferene de dinamic relativ importante, iar incertitudinile cu
privire la tendinele viitoare sunt în cretere. Principalele provocri externe la adresa stabilitii
nanciare din România: (i) extinderea, prin contagiune, a efectelor crizei datoriilor suverane
i (ii) riscul încetinirii creterii economice în rile partenere reclam continuarea eforturilor
pentru meninerea echilibrelor macroeconomice i a prudenei în activitatea bancar.
Translatarea, prin contagiune, a efectelor negative generate de criza datoriilor suverane la nivelul
unor state din UE, precum i al SUA i meninerea vulnerabilitilor în anumite sectoare bancare
europene pot avea repercusiuni asupra creterii economice din România, asupra capacitii sectorului
bancar de a accesa nanri i asupra calitii activelor bancare.
Grac 2.1. Randamentul obligaiunilor
cu maturitatea de 10 ani
pentru ri din zona euro
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UE; (ii) crearea unui mecanism permanent de
Grecia
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Portugalia
10
European de Stabilitate (European Stability
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Mechanism), care va deveni funcional în anul
2013 i care va avea ca principal atribuie
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4
euro – condiionat de implementarea de
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în momentul implementrii noului cadru, la
nivelul UE funcioneaz Facilitatea European
pentru Stabilitate Financiar (European
Financial Stability Facility – EFSF), cu scopul
Sursa: Bloomberg
acordrii de nanare statelor din zona euro6, i
Mecanismul European pentru Stabilizare Financiar (European Financial Stabilisation Mechanism
– EFSM), care a preluat sistemul de asisten pentru probleme de balan de pli existent la nivelul
UE; (iii) implementarea unei noi arhitecturi de supraveghere nanciar, la nivel macroprudenial i
microprudenial; (iv) adoptarea strategiei comune de dezvoltare (Europa 2020); (v) iniierea, din anul
2012, a unui cadru de supraveghere macroeconomic cu scopul de a preveni formarea de dezechilibre
macroeconomice majore i de a le identica i corecta pe cele existente i (vi) adoptarea „Pactului
Euro Plus” (semnat i de ri din afara zonei euro, printre care i România), având ca obiectiv
promovarea competitivitii, a ocuprii forei de munc, consolidarea sustenabilitii nanelor
publice i a stabilitii nanciare.

În primul semestru din 2011, Irlanda i Portugalia au beneciat de nanare EFSF în valoare de 3,6 miliarde euro
i respectiv 5,9 miliarde euro.
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De altfel, situaia mai dicil din punct de vedere scal i al datoriilor publice a unor ri membre ale
zonei euro reprezint o vulnerabilitate important pentru stabilitatea nanciar a UE, oglindindu-se
i în randamentele în cretere solicitate de investitori pentru nanarea decitelor publice ale
respectivelor state (Grac 2.1.). Poziia scal a zonei euro a cunoscut o deteriorare rapid în
perioada 2008-2009, pentru ca în anul 2010 s se corecteze uor, decitul bugetar ajungând la
6,0 la sut în PIB (de la 6,3 la sut în PIB în anul 2009). Evoluia s-a datorat aciunii în acelai sens a:
(i) stabilizatorilor automai (scderea încasrilor bugetare i creterea cheltuielilor sociale, în
contextul unor rate predominant negative ale creterii economice) i (ii) programelor de sprijinire
a economiei i/sau a sectorului bancar7. Datoria public total a zonei euro a fost de 85,1 la sut
din PIB în anul 2010, iar pentru anul 2011 se estimeaz o cretere cu 2,6 puncte procentuale
(Grac 2.2.). O cretere similar este prognozat la nivelul mediei UE (respectiv cu 2,3 puncte
procentuale, ajungând la 82,3 la sut din PIB).
Grac 2.2. Poziia scal a rilor din UE în 2010 i prognoza pentru 2011
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Consolidarea scal reprezint o preocupare important a autoritilor europene. Scopul nu const
doar în realizarea echilibrelor macroeconomice i obinerea sustenabilitii din punct de vedere al
pieelor nanciare, ci i în diminuarea eviciunii sectorului privat de la nanare, pentru ca acesta s
joace un rol ascendent în reluarea creterii economice. Principalii parteneri comerciali ai României
din zona euro au demarat sau vor iniia în 2011 programe de consolidare scal. Se estimeaz c
efectele negative pe care asemenea msuri le vor exercita în prima etap asupra activitii economice
pot  contracarate într-o bun msur prin dinamizarea schimburilor comerciale.
Includerea României, prin efectul de contagiune, în grupul rilor cu decite scale mari este puin
probabil, având în vedere msurile de consolidare scal substanial întreprinse de autoriti.
Dei datoria public a României a cunoscut o dinamic accelerat în intervalul 2007-2010 (peste
30 la sut pe an), aceasta continu s se situeze la un nivel redus: circa 30 la sut din PIB în
decembrie 2010 (în termeni SEC95), fa de limita maxim de 60 la sut admis prin Tratatul privind
7
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Conform estimrilor BCE, stabilizatorii automai au contribuit în 2010 cu peste 20 la sut la deteriorarea indicatorului
datoria public/PIB (în scdere de la aproximativ 30 la sut), în timp ce msurile de sprijinire a economiei cu peste 17 la
sut (BCE, Financial Stability Review, decembrie 2010).
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funcionarea UE (Grac 2.2.). În plus, guvernul a întreprins o serie de msuri de consolidare scal
(conform angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu UE, FMI i BM), aducând decitul
bugetar de la 8,5 la sut din PIB în anul 2009 la 6,5 la sut în anul 2010. Pentru anul 2011, inta de
decit bugetar, conform acordului de nanare de tip preventiv semnat cu UE i FMI, este de 5 la sut
din PIB, urmând ca din anul 2012 aceasta s coboare sub 3 la sut (valori conform metodologiei
SEC95).
Alturi de creterea riscului suveran în unele ri, meninerea vulnerabilitilor în anumite sisteme
nanciare europene poate afecta evoluia lichiditii în plan european i îngreuna accesul la nanarea
extern pentru bncile autohtone. Pentru a reduce cât mai mult posibilele efecte negative generate
prin contagiune pe canalele menionate, Banca Naional a României monitorizeaz atent i în
permanen situaia prudenial a bncilor persoane juridice române cu capital strin provenind din
rile afectate de criza datoriilor suverane. Capacitatea acestor bnci de a face fa unui eventual
oc de nanare extern s-a consolidat în anul 2011, nivelul de solvabilitate situându-se, în cele mai
multe cazuri, la valori superioare mediei pe sistem, iar cel de lichiditate la valori similare, peste
nivelul reglementat. De asemenea, calitatea portofoliului se situeaz în jurul mediei, în timp ce
gradul de acoperire cu provizioane este superior mediei. În plus, aportul de capital al bncilor-mam
a continuat i dup declanarea crizei, acestea asigurând peste 95 la sut din nanarea extern atras
în anul 2010 de subsidiarele lor din România. Ponderea împrumuturilor cu scaden de peste 1 an în
liniile de credit mam-ic este majoritar în cazul acestei grupe de bnci (72 la sut în iunie 2011,
fa de 66 la sut în cazul tuturor bncilor cu capital strin). Din perspectiv macroprudenial,
meninerea unor niveluri adecvate ale lichiditii (facilitate de existena unor portofolii semnicative
de active eligibile pentru operaiunile de renanare ale BNR8 în comparaie cu situaia existent la
sfâritul anului 2008) i solvabilitii constituie o necesitate pentru gestionarea corespunztoare a
riscurilor aferente unor eventuale ocuri de lichiditate extern.
Riscul de contagiune la nivelul regiunii9 prin canalul împrumuttorului unic nu prezint modicri
importante fa de momentul publicrii Raportului anterior (expunerile meninându-se la acelai
nivel). În cazul României, are loc o cretere marginal a expunerii la posibilele ocuri provenind
dinspre rile regiunii (cu 2 la sut în martie 2011, fa de decembrie 2009, Grac 2.3.), dar valoarea
agregat se menine la nivelul mediei regiunii. Concomitent, sectorul bancar românesc i-a diminuat
din intensitatea cu care ar  putut propaga eventuale ocuri spre regiune (cu 17 la sut în aceeai
perioad).

8

9

Activele eligibile pentru tranzacionare i pentru garantare în cadrul operaiunilor de pia monetar efectuate de BNR
sunt: titlurile emise de statul român, certicatele de depozit emise de BNR, precum i alte categorii de active negociabile,
stabilite în baza unei hotrâri a Consiliului de administraie al BNR. Bncile din România, inclusiv cele cu capital strin,
nu au în bilanuri deineri semnicative de titluri suverane din afara României. Ponderea titlurilor emise de instituiile
guvernamentale nerezidente în activul agregat pe sistem bancar, la nele lunii iunie 2011, reprezenta 0,2 la sut, iar
ponderea acestora în totalul titlurilor aate în portofoliul instituiilor de credit era de 1,4 la sut.
rile incluse în analiz sunt: Bulgaria, Croaia, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Rusia, Turcia, Ucraina i rile
baltice. Metoda de calcul al expunerilor regionale este preluat din Fratzscher, M., On Currency Crises and Contagion,
Banca Central European, nr. 139, aprilie 2002.
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Grac 2.3. Senzitivitatea sectorului bancar
românesc la ocurile regiunii

Grac 2.4. Producia i perspectivele industriei
prelucrtoare în zona euro*
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Pân în prezent, pieele internaionale au validat eforturile întreprinse de ctre autoritile române
pentru meninerea echilibrelor macroeconomice i a stabilitii nanciare. În perioada martie 2009 –
august 2011, spread-ul CDS al României a coborât cu aproape 350 puncte de baz (ajungând la circa
300 puncte de baz, nivel asemntor celui înregistrat de rile din regiune). Creterea tensiunilor
pe pieele nanciare din ultima perioad s-a reectat i pe piaa CDS, majorarea spread-urilor ind
observat pentru toate rile din regiune. În luna iulie 2011, agenia de rating Fitch a îmbuntit
calicativul de credit aferent României, revenind la evaluarea acordat înaintea declanrii crizei
(respectiv BBB-, corespunztoare categoriei cu risc investiional redus). De asemenea, credibilitatea
politicilor publice a permis continuarea accesului la nanarea extern i în perioadele în care
investitorii internaionali au avut o aversiune la risc mai pronunat (de exemplu, România a emis
pe pieele externe, în luna iunie 2011, obligaiuni pe termen mediu în valoare de 1,5 miliarde euro).
Continuarea procesului de reforme, în special al celui de consolidare scal, în baza acordului de
nanare de tip preventiv încheiat cu UE, FMI i BM este de natur s confere coeren politicilor
macroeconomice i nanciare, contribuind la consolidarea încrederii investitorilor i la diminuarea
riscului contagiunii de pe alte piee.
A doua vulnerabilitate asupra stabilitii nanciare provenind din mediul extern se refer la
încetinirea creterii economice mondiale, în general, i din rile partenere dezvoltate, în special.
De la data publicrii Raportului anterior, creterea economiei globale a reintrat în teritoriul pozitiv
(5,1 la sut în anul 2010, comparativ cu -0,5 la sut în anul 2009, conform FMI i WEO, iunie
2011), dar perspectivele indic un risc de diminuare a ritmurilor de cretere. Dinamicile la nivelul
statelor se estimeaz a se caracteriza prin diferene relativ importante, reectând condiii structurale
i conjuncturale specice, ceea ce ar putea pune presiune pe stabilitatea nanciar global. Cel mai
probabil, România se va numra în anul 2011 printre rile cu ritmuri relativ reduse de cretere
(1,5 la sut, în raport cu 2,9 la sut media regiunii ECE, conform Prognozei de primvar a CE), dar
perspectivele sunt de repoziionare pe o traiectorie cu ritmuri mai susinute începând cu anul 2012.
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Contextul economic din UE s-a îmbuntit de la data publicrii Raportului precedent, dar riscuri
importante se menin. Media creterii economice în UE a fost de 1,7 la sut în anul 2010 (superioar
proieciei CE din luna mai 2010 de 1 la sut), similar mediei din zona euro. Indicatorul de încredere
al managerilor din zona euro în perspectivele activitii din industrie a revenit, din octombrie 2010,
la valori pozitive. Totui, evoluiile nefavorabile de pe pieele nanciare în conexiune cu criza
datoriilor suverane i implementarea msurilor de consolidare scal au determinat, începând cu
luna aprilie 2011, o deteriorare a ateptrilor managerilor din zona euro, în poda dinamicii susinute
de cretere a comenzilor noi din industrie (Grac 2.4.). Încetinirea ritmului de cretere economic din
trimestrul II 2011 în principalele ri partenere ale României (0,1 la sut în Germania i zero la
sut în Frana, comparativ cu 0,3 la sut estimat) arat c procesul de reluare a creterii economice
din UE rmâne fragil, ceea ce poate afecta i relansarea economic viguroas în România.
Exporturile României au performat în ultima perioad peste media rilor UE-10 (detalii în seciunea
4.3.1. Decitul contului curent), dar incertitudinile cu privire la evoluiile economice viitoare pe plan
internaional reclam continuarea politicilor macroeconomice prudente.

RAPORT ASUPRA STABILITII FINANCIARE 2011

19

CAPITOLUL 3. SISTEMUL FINANCIAR
I RISCURILE ACESTUIA
3.1. Structura sistemului nanciar
Gradul de intermediere nanciar s-a restrâns uor în anul 2010 pe fondul activitii economice
în scdere i al tensiunilor din pieele nanciare internaionale. Instituiile de credit reprezint
principala component a sectorului nanciar, iar expunerile acestora fa de instituii nanciare
din România, precum i resursele atrase de la aceste instituii nanciare sunt limitate i nu
prezint risc semnicativ de contagiune direct în interiorul sistemului nanciar.
Ponderea în PIB a activelor deinute i administrate de instituiile nanciare, care reprezint un
indicator de evaluare a gradului de intermediere nanciar în economie, a sczut uor în anul 2010,
evoluia cresctoare din anii anteriori ind întrerupt de activitatea economic în scdere i de
tensiunile din pieele nanciare internaionale (Grac 3.1.).
Grac 3.1. Structura sistemului nanciar
(pondere active nete în PIB)

Grac 3.2. Evoluia componentelor sistemului
nanciar în perioada 2008-2010
(variaii ale ponderilor sectoriale
în total sistem)
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În ceea ce privete structura sistemului nanciar, se observ o diminuare a ponderii instituiilor
nanciare nebancare în perioada 2008-2010, întrucât nivelul ridicat al riscului de neplat aferent
portofoliului acestora a condus la restrângerea activitii de creditare în acest sector i implicit la
20
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reducerea activelor bilaniere. Aceast evoluie a fost însoit de creteri ale ponderilor celorlalte
segmente ale sectorului nanciar (Grac 3.2.). Avansul cel mai important a fost consemnat de
instituiile de credit (principala component a sistemului nanciar) i fondurile deschise de investiii;
fondurile de pensii private au continuat s îi extind valoarea activelor administrate, atingând nivelul
de 0,9 la sut din PIB la nalul anului 2010.
Grac 3.3. Ponderea în bilanul instituiilor de credit
a expunerilor i resurselor atrase de la
instituii nanciare interne
7

procente

6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010

2008

ACTIV

2009

2010

PASIV

instituii de credit
societi de asigurri i fonduri de pensii
alte companii din sectorul financiar
participaii la capitalul companiilor din sectorul financiar

Riscul de contagiune intern, evaluat atât prin
expunerile instituiilor de credit fa de
instituii nanciare din România, cât i prin
resursele atrase de acestea de la instituii
nanciare din România, este sczut. Analizând
bilanul instituiilor de credit, se observ o
diminuare a ponderii expunerilor i a resurselor
atrase de la instituii nanciare din România
pe parcursul anului 2010 (Grac 3.3.). Acestea
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Sursa: BNR

Evoluia numrului de instituii nanciare pe
parcursul anului 2010 nu indic schimbri
importante în cazul instituiilor care administreaz cea mai mare parte a activelor din sectorul
nanciar. Încetinirea semnicativ a declinului activitii economice a permis desfurarea activitii
de intermediere nanciar fr un volum ridicat de fuziuni i achiziii, riscurile ind administrate în
interiorul instituiilor nanciare sau al grupurilor nanciare din care fac parte. Se observ o majorare
a numrului de brokeri de asigurri i fonduri deschise de investiii, dar i o restrângere a numrului
de societi de servicii de investiii nanciare. Cu toate c piaa de capital a suferit corecii importante
în perioada 2008-2010, determinate în principal de criza nanciar internaional, redresarea din
ultima perioad a cotaiilor bursiere a crescut interesul investitorilor pentru plasamentele în fonduri
de investiii (Tabel 3.1.).
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Tabel 3.1. Numrul instituiilor nanciare active în România
sfârit de perioad
2008

2009

2010

Instituii de credit

43

42

42

Societi de asigurare

44

45

43

Brokeri de asigurare

459

510

567

Fonduri de pensii private

23

25

22

Fonduri deschise de investiii

54

52

58

Fonduri închise de investiii

-

15

18

Societi de investiii nanciare (SIF)

5

5

5

66

64

55

238

228

207

4 513

4 802

5 009

Societi de servicii de investiii nanciare
Instituii nanciare nebancare (Registrul general)10
Instituii nanciare nebancare (Registrul de eviden)
Sursa: BNR, CNVM, CSA, CSSPP

3.2. Sectorul bancar 10
3.2.1. Evoluii structurale
Sub aspectul numrului de instituii de credit i al acionariatului, anul 2010 i primul semestru
al anului 2011 nu aduc o situaie sensibil modicat comparativ cu cea prezentat în ultimul
Raport asupra stabilitii nanciare. Gradul de concentrare a sistemului bancar românesc,
situat sub media UE, rmâne moderat, cu o cretere mai pronunat în cazul depozitelor.
Gradul de intermediere nanciar continu s se situeze sub valorile înregistrate de celelalte
state membre ale UE.
Pe parcursul anului 2010 i în primul semestru al anului 2011 nu au avut loc schimbri
semnicative în structura sectorului bancar românesc11. În comparaie cu anul 2009, numrul
instituiilor de credit a rmas constant. Din totalul de 40 de bnci cu capital majoritar privat,
26 (cu una mai mult decât în 2009) sunt cu capital strin, iar numrul sucursalelor bncilor strine
s-a redus de la 10 la 9 (Tabel 3.2.).

10
11

22

Potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituiile nanciare nebancare.
În anul 2010, singura modicare în structura sistemului bancar românesc a constat în îninarea, în luna mai, a
GE Garanti Bank SA i preluarea de ctre aceasta, prin transfer, a întregii activiti a sucursalei din România a Garanti Bank
International N.V. Un numr de 24 de instituii de credit din strintate au noticat BNR intenia de a oferi în mod direct
servicii nanciare pe teritoriul României.
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Tabel 3.2. Indicatori structurali ai sistemului bancar românesc
sfârit de perioad

Numr instituii de credit
Numr bnci cu capital majoritar
privat
Numr bnci cu capital majoritar
strin, din care:
– sucursale ale bncilor strine
Ponderea în total active
a bncilor cu capital majoritar
privat (%)
Ponderea în total active a bncilor
cu capital strin (%)
Ponderea primelor cinci bnci
în total active (%)
Indicele Herndahl- Hirschmann
(puncte)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

39

40

40

39

42

43

42

42

S1
2011
42

36

38

38

37

40

41

40

40

40

29
8

30
7

30
6

33
7

36
10

37
10

35
10

35
9

35
9

62,5

93,1

94

94,5

94,7

94,6

92,5

92,4

93,1

58,2

62,1

62,2

88,6

88

88,2

85,3

85,0

85,4

63,9

59,2

58,8

60,3

56,3

54,3

52,4

52,7

53,6

1 264 1 120

1 124

1 171 1 046

926

857

871

895

Sursa: BNR

Similar anului 2009, pe parcursul lui 2010 i în primul semestru din 2011, bncile cu capital austriac
au continuat s dein în activul agregat cea mai mare cot de pia (38,8 la sut), ind urmate
de cele cu capital grecesc (15,5 la sut). Capitalul grecesc rmâne majoritar (30 la sut) în rândul
bncilor cu capital strin, situat îns pe un trend descresctor (Grac 3.4.). Acelai trend este urmat
i de reprezentantele capitalului austriac (21 la sut) i francez (4,3 la sut). Ponderea capitalului
olandez în total capital strin a înregistrat o cretere semnicativ pe parcursul anului 2010 (pân
la 15 la sut), datorit suplimentrilor efectuate cu ocazia îninrii în luna mai 2010 a lialei
GE Garanti Bank S.A.
Grac 3.4. Ponderea capitalului social al instituiilor de credit în total capital strin
i cota de pia a acestora în funcie de ara de origine
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Continuarea declinului economic i în anul 2010 a stimulat tendina de reducere a cheltuielilor,
manifestat de ctre bnci, prin restrângerea reelei teritoriale cu 225 uniti i a numrului de
salariai cu 1 145; în primul semestru al anului 2011 reducerea a fost mult mai lent (Grac 3.5.).
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Din perspectiva numrului de uniti teritoriale, dar i a numrului de instituii de credit la 100 000
de locuitori, sistemul bancar din România continu s se situeze sub media european (Grac 3.6.).
Grac 3.5. Evoluia numrului de uniti i a
Grac 3.6. Numrul de instituii de credit i de
numrului de salariai pe sistem bancar
uniti teritoriale la 100 000 locuitori
(comparaie internaional)
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Gradul de intermediere nanciar, calculat pe baza ponderii activelor, creditelor i a depozitelor în
PIB12 ale bncilor care îi desfoar activitatea pe teritoriul României, continu s se situeze mult
sub media UE i chiar sub valorile înregistrate de celelalte noi state membre (Grac 3.7.).
Grac 3.7. Gradul de intermediere nanciar (comparaie internaional)
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Sursa utilizat pentru determinarea gradului de intermediere nanciar o constituie statisticile monetare: BCE – Statistical
Data Warehouse.
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Gradul de concentrare a activelor sistemului bancar românesc (Grac 3.8.) a avut o traiectorie
descendent pân la nele anului 2009; pe parcursul anului 2010, acesta a înregistrat o uoar
cretere, situat îns sub media UE. Ponderea deinut în total de depozitele atrase de primele
cinci bnci relev, de asemenea, un grad de concentrare în cretere în anul 2010. Totodat, indicele
Herndahl-Hirschmann pune în eviden un grad de concentrare mai ridicat la nivelul depozitelor în
comparaie cu cel corespunztor activelor sau creditelor.
Grac 3.8. Gradul de concentrare a sistemului bancar din România
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Pentru active, valoarea indicelui Herndahl-Hirschmann a fost în scdere începând cu anul 2006,
indicând un grad moderat de concentrare. Valoarea de 895 puncte consemnat în iunie 2011 plaseaz
România sub media de 1 102 puncte înregistrat la nivelul UE (Grac 3.9.).
Grac 3.9. Gradul de concentrare a activelor (comparaie internaional)
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Sursa: BNR, BCE – EU Banking Structures
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3.2.2. Evoluii la nivelul bilanului agregat al instituiilor de credit
De la data publicrii ultimului Raport asupra stabilitii nanciare, activul bilanier agregat s-a
redus în termeni reali, în principal pe seama accenturii contraciei activitii de creditare, în linie
cu continuarea procesului de dezintermediere în numeroase economii ale lumii. Evoluia creditelor
re ect creterea prudenei atât pe partea cererii, cât i pe cea a ofertei. Reculul creditelor acordate
populaiei a fost mai amplu decât cel înregistrat la nivelul companiilor, sugerând accentuarea
procesului de dezintermediere nanciar la nivelul acestei categorii de clieni. Baza de depozite
atrase de la populaie i-a meninut tendina descendent; diminuarea a fost contrabalansat
parial de infuziile de capital efectuate de acionarii bncilor. Finanarea activelor pe termen lung
cu resurse atrase pe termen scurt rmâne o vulnerabilitate a sectorului bancar.
3.2.2.1. Dinamica activelor bancare
Analiza activului bilanier agregat a conrmat tendinele identicate în Raportul precedent:
(i) temperarea activitii bancare, în principal ca urmare a restrângerii activitii de creditare;
(ii) creterea expunerii fa de sectorul guvernamental i (iii) diminuarea soldului plasamentelor
instituiilor de credit la banca central, în principal ca efect al reducerii rezervelor minime obligatorii.
Dinamica activului bilanier agregat s-a meninut negativ în termeni reali pe parcursul întregii
perioade analizate13. Evoluia a fost imprimat, în mare parte, de persistena procesului de
dezintermediere (variaia anual real a soldului creditului acordat sectorului privat s-a adâncit în
teritoriul negativ, înregistrând -3,0 la sut în 2010 i respectiv -6,1 la sut în iunie 2011); o contribuie
a revenit i accelerrii ratei anuale a inaiei în cea de-a doua jumtate a intervalului, ca urmare a
efectelor de runda întâi ale majorrii cotei standard a TVA, precum i a efectului statistic al modicrii
cursului de schimb leu/euro.
Din perspectiva structurii (Tabel 3.3.), volumul creanelor asupra sectorului nebancar autohton a
rmas preponderent, concentrând 72,5 la sut din totalul activelor bancare la nele lunii iunie 2011.
Tabel 3.3. Structura activelor instituiilor de credit care opereaz în România
2005

2006

2007

2008 2009

Active interne, din care: 96,5
97,4 98,3 98,5 96,9
Creane asupra BNR
i inst. de credit,
40,0
34,9 28,8 23,8 18,6
din care:
– creane asupra BNR 37,5
31,3 24,9 21,8 15,7
Creane asupra
sectorului nebancar
autohton, din care:
48,5
54,8 61,2 63,4 67,5
– creane asupra
sectorului
guvernamental
1,9
1,6
3,7
5,0 12,7
– creane asupra
corporaiilor
30,2
30,8 29,9 29,2 27,3
– creane asupra
populaiei
16,4
22,4 27,6 29,2 27,5
Alte active
8,0
7,7
8,3 11,3 10,8
Active externe
3,5
2,6
1,7
1,5
3,1
Sursa: BNR – Bilanul monetar agregat al instituiilor de credit
13
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procente în total activ
2010 2011 2011
dec. mar. iun.

2010
mar.

2010
iun.

2010
sep.

97,1

98,0

97,6

97,3

97,3

97,5

15,9

16,2

15,6

16,5

15,2

13,9

12,9

13,8

13,2

14,2

13,1

11,8

70,4

71,1

71,1

70,4

71,2

72,5

14,2

14,1

14,5

15,8

16,3

17,1

28,5

28,8

28,7

28,0

28,5

29,0

27,7
10,8
2,9

28,2
10,7
2,0

27,9
10,9
2,4

26,6
10,4
2,7

26,4
10,9
2,7

26,4
11,1
2,5

Variaia anual în termeni reali a activului bilanier agregat a fost de -4 la sut la valoare net, respectiv de circa
-2 la sut la valoare brut în anul 2010 i de aproape -5 la sut, respectiv -3 la sut în iunie 2011.
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Comparativ cu perioada similar a anului anterior, creterea ponderii soldului creanelor asupra
sectorului nebancar autohton cu 1,4 puncte procentuale la nele lunii iunie 2011 s-a datorat exclusiv
segmentului guvernamental (+3 puncte procentuale, pân la 17,1 la sut). Creanele guvernamentale
i-au meninut dinamica real pozitiv, în termeni anuali, pe întreaga perioad analizat (36,1 la sut
în iunie 2010, respectiv 21,4 la sut în decembrie 2010 i 17,1 la sut în iunie 2011), mult mai
temperat, îns, fa de perioada de debut al crizei în România (214,5 la sut în iunie 2009, respectiv
159,1 la sut în decembrie 2009). Evoluia a fost inuenat de intensicarea riscurilor asociate
atât companiilor, cât i populaiei, afectând atât cererea, cât i oferta de credit, dar i de creterea
necesitilor de nanare ale guvernului, îndeosebi în prima parte a perioadei analizate.
Ponderea celorlalte dou segmente ale sectorului nebancar autohton (companii i populaie) a
consemnat variaii mixte în structura activului bilanier, îns de mic amplitudine: creanele asupra
companiilor au oscilat marginal în jurul valorii de 29 la sut, în timp ce creanele asupra populaiei
i-au redus proporia fa de aceeai perioad a anului anterior (cu 1,8 puncte procentuale, pân la
26,4 la sut la nele lunii iunie 2011). Modicrile s-au produs în contextul în care: (i) contracia
anual, în termeni reali, a creditelor acordate companiilor a fost nesemnicativ în anul 2010
(-0,4 la sut), accentuându-se îns în iunie 2011 (-2,7 la sut), iar (ii) scderea anual în termeni reali
a soldului creditelor acordate populaiei a fost mai pronunat (-5,6 la sut, respectiv -9,5 la sut).
Dinamica segmentului populaiei a fost afectat, în mare parte, de accentuarea tendinei descendente
a creditului de consum14, dar i de încetinirea ritmului de cretere a creditului ipotecar, posibil i ca
efect al întreruperii temporare a programului guvernamental Prima cas.
Din punct de vedere al monedei de denominare a creditelor acordate sectorului privat, componenta în
valut a rmas preponderent (62,9 la sut), în condiiile în care valorile ritmurilor anuale de cretere
au rmas pozitive, pe un trend, îns, descendent (exprimat în euro, creditul în valut s-a majorat în
termeni anuali cu 8,3 la sut în 2010 i cu 4,8 la sut în iunie 2011). Soldul creditelor acordate în
lei a continuat s se restrâng (-10,1 la sut, respectiv -6,5 la sut, variaie anual în termeni reali la
ambele momente de referin), declinul ind mai puternic pe segmentul populaiei.
Din perspectiva scadenei, activitatea de creditare s-a restrâns în termeni reali pe toate tipurile de
credite, mai pronunat în cazul creditelor pe termen scurt; inuena acestor variaii asupra ponderilor
deinute de cele trei categorii în totalul portofoliului de credite a fost marginal. Astfel, la nele lunii
iunie 2011, creditele acordate pe termen lung rmân dominante (57 la sut), creditele acordate pe
termen scurt i mediu înregistrând ponderi relativ apropiate (de circa 21 la sut).
Pentru ultimele dou luni ale semestrului I 2011 se poate vorbi de o relativ revigorare a activitii
de creditare, sugerat de intrarea în teritoriu pozitiv a variaiilor lunare ale soldului creditului acordat
sectorului privat, ca efect al majorrii volumului creditelor noi. Posibilii factori favorizani ai acestei
evoluii au fost: (i) reducerea ratelor de dobând aferente creditelor noi în lei; (ii) uoara relaxare a
standardelor de creditare15 i (iii) relativa îmbuntire a percepiei privind redresarea economic.
O alt modicare semnicativ în structura activului bilanier agregat a fost consemnat la nivelul
creanelor asupra bncii centrale i asupra instituiilor de credit, care au sczut cu 2,3 puncte
14

Restrângerea creditului de consum a fost mai sever în a doua parte a anului 2010, pe fondul: (i) accenturii reducerii
venitului salarial, inclusiv prin ajustarea cu 25 la sut a salariilor din sectorul public începând cu luna iulie, (ii) meninerii
perspectivelor nefavorabile privind locurile de munc i (iii) creterii ratelor de dobând la creditele noi, în principal ca
urmare a majorrii marjelor practicate de bnci în urma aplicrii OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori.
15
Potrivit Sondajului BNR privind creditarea companiilor nenanciare i a populaiei din luna mai 2011, unele dintre
condiiile de creditare au devenit mai puin restrictive începând cu prima parte a anului 2011.
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procentuale la nele lunii iunie 2011 fa de iunie 2010, pân la 13,9 la sut; descreterea a fost dat
de creanele asupra bncii centrale (-2 puncte procentuale, pân la 11,8 la sut), a cror dinamic
anual real s-a meninut în teritoriu negativ pe întreaga perioad analizat (-30,6 la sut în iunie
2010, respectiv -12,0 la sut în decembrie 2010 i -17,3 la sut în iunie 2011). Evoluia plasamentelor
la banca central a fost în principal consecina diminurii volumului rezervelor minime obligatorii,
pe fondul restrângerii bazei de nanare a instituiilor de credit i al reducerii nivelului ratei RMO.
Cu toate acestea, ponderea disponibilitilor la banca central continu s e semnicativ i reprezint
o caracteristic important a bncilor din România, inclusiv a celor cu capital strin, reectând, în
principal, cerinele de natur prudenial privind rezervele minime obligatorii.

3.2.2.2. Evoluia surselor de nanare proprii, atrase i împrumutate
Analiza în dinamic a pasivului bilanier agregat a relevat urmtoarele tendine:
i) plasarea pe un palier negativ, în termeni reali, a dinamicii aferente soldului depozitelor atrase
de la companii i populaie începând cu luna iulie 2010, pentru prima dat în ultimii zece ani;
ii) persistena nanrii pe termen scurt;
iii) meninerea dependenei fa de nanarea extern la niveluri relativ ridicate;
iv) majorarea surselor proprii prin infuzii de capital efectuate de acionarii instituiilor de credit.
Dinamica anual real a depozitelor atrase de la companii i populaie a continuat s e negativ
(-2,0 la sut în anul 2010, respectiv -5,0 la sut la sfâritul lunii iunie 2011), în contextul:
(i) scderii veniturilor, (ii) meninerii unui grad ridicat de îndatorare în cazul populaiei în poda
reducerii în termeni reali a stocului de credite acordate acestui segment al clientelei bancare i
(iii) creterii interesului pentru titlurile de stat. Tendina de restrângere a depozitelor a fost vizibil
în cazul ambelor categorii de clieni, mai pronunat în cazul companiilor (-6,7 la sut fa de
-3,9 la sut în cazul populaiei, variaii anuale reale la iunie 2011). Cu toate acestea, ponderea acestor
depozite în totalul pasivelor bancare (Tabel 3.4.) a rmas semnicativ, uctuând în jurul valorii de
46 la sut.
Tabel 3.4. Structura pasivelor instituiilor de credit care opereaz în România
procente în total pasiv
2010 2010 2010 2010 2011 2011
mar. iun. sep. dec. mar. iun.

2005

2006

2007

2008

2009

79,1

77,5

71,7

69,3

73,7

73,5

73,0

73,6

73,1

73,2

72,8

2,5

3,6

3,8

2,1

5,4

2,9

2,4

2,5

3,4

2,5

2,6

Pasive interne,
din care:
– depozite
interbancare
– depozite atrase
de la sectorul
guvernamental
– depozite atrase
de la companii i
de la populaie
– capital i rezerve

3,5

3,1

2,9

3,1

2,1

2,1

2,3

2,2

1,7

2,5

1,6

57,5
12,2

55,0
11,8

49,7
9,9

44,6
10,7

46,0
12,1

47,1
13,3

45,9
13,7

46,2
14,5

46,2
14,3

46,1
15,1

45,2
15,1

– alte pasive
Pasive externe

3,4
20,9

4,0
22,5

5,4
28,3

8,8
30,7

8,1
26,3

8,1
26,5

8,7
27,0

8,2
26,4

7,5
26,9

7,8
26,8

8,3
27,2

Sursa: BNR – Bilanul monetar agregat al instituiilor de credit
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Resursele atrase cu scadene pân la un an (Grac 3.10.) continu s e preponderente în cazul
clienilor rezideni, meninându-se, astfel, necorelarea pe maturiti a activelor i pasivelor. Depozitele
atrase de la clienii nerezideni sunt predominante pe termen mediu i lung.
Grac 3.10. Ponderea în pasiv a depozitelor atrase de la rezideni (companii i populaie)
i nerezideni, pe scadene
procente
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Sursa: BNR

Dinamica anual real aferent soldului pasivelor externe s-a diminuat marginal (-0,5 la sut) în
2010, accentuându-se în iunie 2011 (-2,8 la sut). În structura bazei externe de nanare, poziia
dominant revine în continuare resurselor atrase de la bncile-mam (84,3 la sut), îndeosebi cu
scadene majoritar de peste un an. Ca pondere în totalul bilanier, pasivele externe au oscilat uor în
jurul valorii de 27 la sut.
Pe întreaga perioad analizat, instituiile de credit au continuat s-i consolideze baza de capital
(capitalul social s-a majorat în termeni reali cu 9,1 la sut în cursul anului 2010, respectiv cu 4,2 la sut
în primul semestru din 2011). Aporturile noi de capital au fost efectuate de acionarii instituiilor
de credit, în cea mai mare parte la solicitarea bncii centrale, în principal pentru consolidarea
solvabilitii în vederea contracarrii efectelor asociate deteriorrii calitii portofoliului de credite.

3.2.3. Adecvarea capitalului
Capitalizarea bncilor româneti rmâne confortabil (14,2 la sut în iunie 2011, fa de
14,7 la sut în decembrie 2009 i 15 la sut în decembrie 2010), asigurând condiii bune pentru
îndeplinirea cerinelor suplimentare de capital Basel III. Cumulul de factori care au asigurat
stabilitatea sistemului bancar românesc include msurile adoptate de banca central în vederea
creterii capacitii instituiilor de credit de a rezista la ocurile provenind din zona economic,
îndeplinirea angajamentelor asumate de bncile mam ale principalelor nou subsidiare cu
activitate în România de a furniza ex ante capital suplimentar, precum i manifestarea unei
prudene crescute în activitatea de creditare.
În perioada urmtoare, provocrile pot  generate de necesitatea schimbrii modelului
de activitate al bncilor în condiiile unui mediu concurenial, dar i de modalitatea de
implementare a noului cadru de reglementare Basel III.
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3.2.3.1. Evoluia fondurilor proprii de care dispun bncile persoane juridice române
În poda condiiilor adverse în care s-a desfurat activitatea bancar în perioada parcurs de la
precedentul Raport asupra stabilitii nanciare, caracterizat de manifestarea ampl a riscului de
credit, volumul agregat al fondurilor proprii aparinând bncilor persoane juridice române a continuat
s se menin la un nivel corespunztor (apropiat de cel de la nele anului 2009). Perioada analizat
a adus noi provocri pentru instituiile de credit. În condiiile în care protul obinut din activitatea
bancar a consemnat o restrângere semnicativ (cuantumul protului auditat aferent exerciiului
nanciar 2010, utilizat pentru calculul fondurilor proprii, a cumulat un nivel ce reprezenta 68 la sut din
rezultatul nanciar pozitiv raportat în anul anterior), acionarii instituiilor de credit au fost chemai s
contribuie cu noi injecii de capital (nivelul acestora a cumulat în anul 2010 aproximativ 650 milioane
euro). Majorrile substaniale de capital au asigurat meninerea capacitii instituiilor de credit de a
absorbi pierderile neateptate rezultate din manifestarea riscurilor care decurg din activitatea bancar.
Banca central a întrit rolul de tampon pe care îl îndeplinesc fondurile proprii de nivel 1 în cadrul
fondurilor proprii totale i, respectiv, în bilanul instituiilor de credit, precizând prin reglementri16 c
fondurile proprii de nivel 1 trebuie s poat  utilizate în orice moment i cu prioritate pentru a absorbi
pierderile, s nu implice costuri xe pentru banc i s e efectiv puse la dispoziia acesteia, respectiv
s e integral pltite.
În luna decembrie 2010, cadrul de reglementare privind fondurile proprii ale instituiilor de credit
a fost modicat17. O noutate important se refer la reglementarea condiiilor privind introducerea
instrumentelor de capital hibride printre componentele fondurilor proprii de nivel 1.
Caseta 1. Noul cadrul de reglementare privind fondurile proprii:
instrumentele de capital hibride
În vederea asigurrii unei caliti corespunztoare a instrumentelor de capital hibride, prin prevederile
Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/18/30.09.2010 pentru modicarea i completarea Regulamentului
BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituiilor de credit i ale rmelor de investiii,
au fost impuse o serie de cerine pe care acestea trebuie s le îndeplineasc, în calitatea lor de component a
fondurilor proprii de nivel 1, printre care: (i) s e emise pe durat nedeterminat sau s aib scadena, potrivit
contractului iniial, de cel puin 30 de ani; (ii) pot include una sau mai multe opiuni de cumprare (call
options) la discreia exclusiv a emitentului, dar nu pot  rscumprate cel puin 5 ani de la data includerii
sumelor aferente acestora în calculul fondurilor proprii; (iii) pot s prevad un stimulent de rscumprare
pentru instituia de credit doar dac acesta se consider a  moderat i nu va interveni mai devreme de
10 ani de la data emiterii instrumentelor. În conformitate cu prevederile art. 81 lit.c din regulament, Banca
Naional a României va deni noiunea de stimulent moderat de rscumprare; (iv) instrumentele emise pe
durat determinat i nedeterminat pot  rscumprate numai cu aprobarea prealabil a Bncii Naionale
a României; (v) prevederile care guverneaz instrumentul trebuie s asigure, prin mecanisme adecvate, c
principalul, dobânda sau dividendul nepltite acoper pierderile i nu împiedic recapitalizarea instituiei de
credit. Banca Naional a României va reglementa modul în care trebuie s se deruleze aceste mecanisme;
(vi) în cazul falimentului sau lichidrii instituiei de credit, instrumentele de capital hibride au rang de
prioritate la plat inferior celui aferent titlurilor pe durat nedeterminat i altor instrumente de aceeai natur
care îndeplinesc, cumulativ, condiiile generale privind caracterul subordonat.
În plus, reglementarea impune restricii la plata dobânzii sau dividendelor aferente instrumentelor de
capital hibride, atunci când este necesar, pe o perioad nelimitat de timp, pe baz necumulativ. În cazul
16

Regulamentul BNR-CNVM nr. 11/14/23.09.2010 pentru modicarea i completarea Regulamentului BNR-CNVM
nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituiilor de credit i ale rmelor de investiii, aprobat prin Ordinul BNR i
al CNVM nr. 15/112/2006 (publicat în Monitorul Ocial, Partea I, nr. 690 din 14.10.2010), art. 3 alin. 3.
17
Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/18/30.09.2010 pentru modicarea i completarea Regulamentului BNR-CNVM
nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituiilor de credit i ale rmelor de investiii (publicat în Monitorul
Ocial, Partea I, nr. 725 din 01.11.2010).
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în care instituia de credit nu îndeplinete cerinele de capital în conformitate cu reglementrile în vigoare,
aceasta este obligat s înceteze plata dobânzii sau dividendelor aferente instrumentelor de capital hibride.
De asemenea, pe baza situaiei nanciare i a solvabilitii instituiei de credit, banca central poate solicita
acesteia încetarea plilor de dobânzi sau dividende, criteriile avute în vedere la formularea unei asemenea
solicitri urmând a  reglementate de ctre Banca Naional a României.
Aprobarea prealabil pentru rscumprarea instrumentelor emise pe durat determinat i nedeterminat
se poate obine numai în condiiile în care, în opinia bncii centrale, atât situaia nanciar, cât i cea a
solvabilitii instituiei de credit nu sunt afectate în mod semnicativ. Banca Naional a României poate
solicita, în contextul acordrii aprobrii prealabile, înlocuirea instrumentelor de capital hibride cu elemente
din categoría capitalului social sau a instrumentelor de capital hibride având aceeai calitate sau o calitate mai
bun. De asemenea, Banca Naional a României poate solicita suspendarea rscumprrii instrumentelor
emise pe durat determinat în cazul în care instituia de credit nu îndeplinete cerinele de capital prevzute
de reglementrile în vigoare, o astfel de solicitare putând  formulat i în alte cazuri, în funcie de situaia
nanciar i cea a solvabilitii instituiilor de credit.
Regulamentul specic faptul c încetarea plaii dobânzilor sau dividendelor aferente instrumentelor de
capital hibride nu aduce atingere dreptului instituiei de credit de a înlocui plata acestora cu o plat sub
forma aciunilor, cu condiia ca orice astfel de mecanism alternativ de plat a dobânzilor/dividendelor s
permit bncii pstrarea resurselor nanciare. Banca Naional a României va reglementa condiiile specice
de derulare a mecanismelor alternative de plat a dobânzilor sau dividendelor.
În plus fa de criteriile menionate, în vederea asigurrii unei caliti corespunztoare a elementelor componente
ale fondurilor proprii de nivel 1, regulamentul impune i o serie de limitri cu privire la instrumentele de
capital hibride, în funcie de gradul de îndeplinire a caracteristicilor mai sus menionate, astfel:
a) valoarea total a instrumentelor care, prin contract, trebuie s e convertite în timpul situaiilor de urgen
i care, la iniiativa Bncii Naionale a României, pot  convertite în orice moment, pe baza analizei
situaiei nanciare i a solvabilitii instituiei de credit emitente, în elemente de capital social/capital de
dotare, nu poate depi 50 la sut din valoarea fondurilor proprii de nivel 1;
b) în situaia în care valoarea instrumentelor menionate la lit. a) nu atinge 50 la sut din valoarea fondurilor
proprii de nivel 1, în cadrul respectivei limite, toate celelalte instrumente nu pot depi 35 la sut din
valoarea fondurilor proprii de nivel 1;
c) în cadrul limitelor prevzute la lit.a) i b), instrumentele emise pe durat determinat i instrumentele ale
cror prevederi stipuleaz un stimulent de rscumprare nu pot depi 15 la sut din valoarea fondurilor
proprii de nivel 1;
d) valoarea elementelor ce exced limitele prevzute la lit. a) – c) este supus limitrii prevzute în cadrul
art. 21 alin. 1.
Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/18/30.09.2010 a intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

Aceast completare a cadrului de reglementare a avut ca obiectiv implementarea la nivel naional
a directivelor europene în materie18 i, respectiv, asigurarea unor condiii competitive egale pentru
instituiile de credit internaionale care desfoar activitate bancar în diferitele ri ale Uniunii
Europene. În cadrul raportrii fondurilor proprii transmise pentru perioada decembrie 2010 – iunie
2011, instituiile de credit din România nu au raportat sume aferente poziiilor de instrumente de
capital hibride. Prin urmare, efectele extinderii cadrului de reglementare urmeaz a  evaluate în
perioada urmtoare.
Supravegherea atent a sistemului bancar i atitudinea proactiv a bncii centrale în perioada
manifestrii efectelor indirecte ale crizei nanciare internaionale asupra sistemului nanciar
românesc au asigurat meninerea în anul 2010 a unei evoluii pozitive a surselor proprii ale instituiilor
de credit persoane juridice române, calculate la nivel agregat. Fondurile proprii au consemnat un
18

Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modicare a Directivelor
2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE, publicat în Jurnalul Ocial al Uniunii Europene nr. L302 din 17 noiembrie 2009.
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avans în termeni reali de 10,6 la sut la nele anului 2010 (Grac 3.11.), utilizând ca baz x nivelul
raportat la data de 30.09.2008 (considerat drept moment de la care criza nanciar internaional
a devenit manifest în România), îns acesta se situeaz pe un trend descresctor (în iunie 2011,
avansul s-a diminuat cu aproximativ 5,5 puncte procentuale). Un trend mai favorabil au înregistrat
fondurile proprii de nivel 1 care erau, la fínele anului 2010, cu 16 la sut mai mari comparativ cu
nivelul de baz, evoluie datorat în principal recapitalizrilor efectuate de acionari, creterile ind
superioare inaiei cumulate.
Din perspectiva evoluiilor anuale, în termeni reali, atât fondurile proprii, cât i principala lor
component – fondurile proprii de nivel 1 – au intrat într-o zon negativ începând cu trimestrul IV
2010 (Grac 3.12.), în contextul unei inaii temporar ridicate (variind în jurul valorii de 8 la sut
în perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii nanciare) generate în primul rând de
efectul de runda întâi al majorrii cu 5 puncte procentuale a cotei standard a taxei pe valoarea adugat.
La aceast evoluie contribuie i nivelul relativ înalt al fondurilor proprii în perioadele anterioare,
când instituiile de credit au beneciat de o capacitate superioar de a obine prot din activitatea
bancar. Este de remarcat faptul c variaia negativ a fondurilor proprii nu depete nivelul inaiei.
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i de nivel 1
35

0

0
iun.2011

5
mar.2011

5
sep.2010

10

dec.2010

10

iun.2010

15

mar.2010

15

dec.2009

20

iun.2009

20

sep.2009

25

dec.2008

25

mar.2009

30

sep.2008

30

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

procente

mld. lei

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

dec.2003
dec.2004
dec.2005
dec.2006
dec.2007
sep.2008
dec.2008
mar.2009
iun.2009
sep.2009
dec.2009
mar.2010
iun.2010
sep.2010
dec.2010
mar.2011
iun.2011

Grac 3.11. Evoluia fondurilor proprii totale
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Fondurile proprii de nivel 1 – denite ca nucleu al surselor proprii aparinând instituiilor de credit
prin prisma criteriilor permanenei, exibilitii plilor i capacitii de absorbie a pierderilor –
au continuat s susin într-o proporie covâritoare (aproximativ 80 la sut) fondurile proprii totale
în perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii nanciare (Tabel 3.5.).
Impactul modicrii anterioare a cadrului de reglementare, prin permisiunea acordat bncilor
de a utiliza protul auditat în calculul fondurilor proprii de nivel 1, a fost modest i în anul 2010
(2,5 la sut din fondurile proprii totale în decembrie 2010, comparativ cu aproximativ 4 la sut
la nele anului anterior). Cauzele rezid în volumul semnicativ al cheltuielilor cu provizioanele
pentru riscul de credit, dar i în erodarea protului operaional ca urmare a ajustrii descendente a
dobânzilor aferente activelor deinute (în principal credite i titluri de stat). În anul 2011 asistm la
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o începere a diminurii presiunii exercitate de calitatea activelor – proces care va deveni mai vizibil
odat cu reluarea creterii economice i a activitii de creditare – în timp ce provocrile generate
de accentuarea competiiei pe piaa bancar (cu efect asupra diminurii marjei dintre dobânzile
active i cele pasive) sunt preconizate a se manifesta în continuare. Bncile care desfoar activitate
în România vor  nevoite s-i ajusteze costurile astfel încât s rmân protabile într-un mediu
caracterizat de adâncirea competiiei.
Tabel 3.5. Evoluia fondurilor proprii i a indicatorilor de adecvare a capitalului
procente
sep.
2008

dec.
2008

dec.
2009

mar.
2010

iun.
2010

sep.
2010

dec.
2010

mar.
2011

iun.
2011

Procent din fonduri proprii totale:
Fonduri proprii de nivel 1, din care:
Capital social
Prime de capital
Rezerve legale
Protul perioadei curente (auditat)
Pierderea perioadei curente
Fonduri proprii de nivel 2, din care:
Rezerve din reevaluare
Împrumuturi subordonate (net)
Împrumuturi subordonate (brut)

100
76,7
48,7
4,4
28,2
–
-0,6
23,3
9,6
15,2
17,5

100
77,2
43,7
3,8
34,6
–
-0,7
22,8
8,1
15,8
17,9

100
78,4
46,0
4,0
33,4
3,75
-2,2
21,6
6,06
17,2
20,1

100
79,8
47,3
6,1
33,0
0,0
-1,2
20,2
5,9
15,7
19,0

100
79,3
49,8
6,1
32,6
0,0
-3,0
20,7
5,6
16,6
20,4

100
79,7
51,3
5,8
32,4
0,7
-3,5
20,3
5,7
16,3
20,7

100
80,3
50,8
5,7
32,3
2,5
-5,0
19,7
5,6
15,7
20,3

100
81,0
51,7
5,8
30,2
0,0
-0,5
19,0
5,7
15,0
20,0

100
80,1
53,1
5,8
30,2
0,0
-2,6
19,9
5,7
15,2
20,7

Raportul de solvabilitate (>8 la sut)
Rata fondurilor proprii de nivel 1

11,9
10,0

13,8
11,8

14,7
13,4

15,0
14,2

14,3
13,4

14,6
13,8

15,0
14,2

14,9
14,5

14,2
13,6

Sursa: BNR

Calitatea corespunztoare a fondurilor proprii de nivel 1 este reectat de structura acestora
(Grac 3.13.):
i) cea mai important component rmâne capitalul social, la care se adaug primele de capital
ataate (contribuia acestor elemente s-a majorat de la 68 la sut din fondurile proprii de nivel 1 în
decembrie 2009 la 73,5 la sut în iunie 2011). Anul 2010 a cumulat majorri de capital în sum
de 2 715 milioane lei, efectuate de acionarii unui numr de 15 bnci, acestea determinând o
cretere anual, în termeni reali, a capitalului social agregat cu 11 la sut (fa de o cretere de
6 la sut în anul 2009). De asemenea, în primul semestru al anului 2011, un numr de zece bnci
au consemnat noi majorri de capital (care au cumulat aproximativ 400 milioane lei). Creterile
de capital au fost necesare pentru meninerea unui grad înalt de capitalizare i, respectiv, pentru
îmbuntirea rezistenei la ocurile exogene, în condiiile în care capacitatea de a desfura
o activitate protabil a fost subminat de procesul de deteriorare a calitii creditelor din
bilanurile bncilor;
ii) a doua component din punct de vedere al contribuiei este în continuare reprezentat de
rezervele legale. Rezultatele nanciare mai modeste, comparativ cu perioada anterioar,
obinute de o parte dintre operatorii din sistemul bancar în anul 2010 nu au generat modicri
semnicative în nivelul rezervelor, dup depunerea bilanului contabil;
iii) o provocare important pentru bnci a constat în meninerea fondurilor proprii la un nivel
corespunztor, în condiiile în care acestea au fost erodate de pierderile perioadei curente
(cu aproximativ 5 la sut în anul 2010, comparativ cu 2 la sut în anul anterior), iar aportul
protului auditat a fost modest (2,5 la sut în 2010 fa de aproximativ 4 la sut în 2009).
În semestrul I 2011, pierderile contabile au erodat fondurile proprii în proporie de 2,6 la sut.
RAPORT ASUPRA STABILITII FINANCIARE 2011
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Grac 3.13. Structura fondurilor proprii de nivel 1
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Fondurile proprii de nivel 2 susin în proporie de aproximativ 20 la sut fondurile proprii totale i
au ca principale componente datoriile subordonate i rezervele din reevaluare. În condiiile limitrii
împrumuturilor subordonate la maximum 50 la sut din valoarea fondurilor proprii de nivel 1 –
reglementare prudenial care are obiectivul de a asigura o proporie prudent între sursele primare de
capitalizare i cele secundare – majorarea volumului brut al acestei componente a fost de aproximativ
4 la sut în anul 2010 (comparativ cu 16 la sut în perioada anterioar). La nivelul lunii decembrie
2010, în calculul fondurilor proprii a fost recunoscut 77 la sut din volumul brut al împrumuturilor
subordonate (fa de 85 la sut în decembrie 2009). În perioada parcurs de la ultimul Raport asupra
stabilitii nanciare, rezervele din reevaluare i-au conservat contribuia la nanarea fondurilor
proprii de nivel 2 (aproximativ 30 la sut).
3.2.3.2. Analiza solvabilitii
Atitudinea proactiv a bncii centrale pe linia creterii rezistenei sistemului bancar la ocuri, alturi
de eforturile aparinând acionarilor instituiilor de credit în vederea majorrii bazei de capital au
asigurat meninerea unui nivel înalt al gradului de adecvare a capitalului bncilor din România.
În vederea evalurii nivelului de capitalizare a instituiilor de credit, banca central utilizeaz
indicatorul de solvabilitate19, ca singur indicator reglementat în prezent pentru acest scop. În perioada
parcurs de la precedentul Raport asupra stabilitii nanciare, indicatorul de solvabilitate calculat
la nivel agregat (Grac 3.14.) a variat în jurul valorii de 14 la sut (consemnând un maxim de
15 la sut în decembrie 2010). Din perspectiva limitei minime reglementate (8 la sut), armonizat
cu cea aplicabil în prezent în Uniunea European, nivelul menionat este considerat a  confortabil.
De asemenea, acest nivel asigur bncilor din România condiiile pentru îndeplinirea cerinelor
suplimentare de capital aferente cadrului Basel III (care prevd, printre altele, introducerea a dou
segmente adiionale de capital reprezentate de amortizorul x de conservare a capitalului i de
amortizorul de capital anticiclic) ce urmeaz a  preluate în cadrul de reglementare european prin
Capital Requirements Directive IV.

19

34

Nivelul minim reglementat pentru indicatorul de solvabilitate este de 8 la sut, cu luarea în considerare a unui raport de
cel puin 1 între fondurile proprii i cerinele de capital.
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Grac 3.14. Evoluia indicatorilor de adecvare a capitalului
procente
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Principalii factori care au contribuit la aceast evoluie favorabil au constat în:
i) meninerea, în procesul de supraveghere, a nivelului minim de pruden bancar de 10 la sut
pentru indicatorul de solvabilitate, stabilit la începutul perioadei de manifestare în România a
efectelor crizei nanciare internaionale;
ii) îndeplinirea de ctre bncile-mam ale principalelor nou instituii de credit cu capital strin care
îi desfoar activitatea în România a angajamentului de a furniza ex ante capital suplimentar,
astfel încât rata de adecvare a capitalului s e meninut peste 10 la sut pe întreaga perioad
de valabilitate a acordului de nanare semnat de România cu UE, FMI i alte IFI (valabilitatea
acestuia s-a încheiat în primvara anului 2011). În cadrul reuniunii Iniiativei europene de
coordonare bancar din luna martie 2011, cele nou bnci-mam20 ale principalelor subsidiare
din România i-au rearmat angajamentul pe termen lung fa de România, inclusiv în ceea
ce privete meninerea capitalizrii substanial peste nivelul de 11 la sut înregistrat de toate
instituiile de credit din România la acea dat, fr îns a se mai angaja formal s menin un
anumit nivel al expunerilor. Se anticipeaz c, alturi de noul program de asisten nanciar de
tip preventiv, semnat de România cu UE i FMI, acest angajament va contribui la consolidarea
încrederii investitorilor i la revenirea economiei pe o traiectorie de cretere sustenabil;
iii) încetinirea activitii de creditare i plasarea disponibilitilor din bilanul bncilor cu prioritate în
titluri de stat au avut ca impact diminuarea valorii ponderate la risc a activelor i elementelor în
afara bilanului, ceea ce a inuenat în mod favorabil indicatorul de solvabilitate.
În condiiile manifestrii fenomenului de dezintermediere nanciar, volumul i structura cerinelor
de capital, calculate pe sistem bancar, nu au consemnat modicri semnicative. Cerinele pentru
riscul de credit continu s cumuleze aproximativ 85 la sut din total, iar cele pentru riscul operaional
i riscul valutar s-au stabilizat la nivelul de 14 la sut i, respectiv, 1 la sut.
Pentru multe ri, anul 2010 a marcat creterea eforturilor bncilor pe linia capitalizrii (Grac 3.15.),
în intenia de a pregti condiiile pentru aplicarea noului cadru de reglementare Basel III, care
20

Erste Group Bank, Raiffeisen Group, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Société Générale,
Alpha Bank, Volksbank International i Piraeus Bank.
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implic cerine suplimentare de capital necesare în vederea diminurii efectelor negative produse
de caracterul prociclic al creditrii i provizionrii. În cazul grupurilor bancare mari cu activitate
complex21, principalii determinani care au concurat la creterea gradului de capitalizare au constat
în reinerea proturilor i majorarea capitalului social, un efect advers având creterea valorii
ponderate la risc a activelor în trimestrul II 2010. Noile reglementri vor contribui la creterea
rezistenei sistemului bancar la ocuri în perioadele de declin economic sau în situaii de criz.
În cadrul eantionului analizat, România se situeaz pe o poziie median.
Grac 3.15. Evoluia comparativ a raportului de solvabilitate într-o serie de ri din UE
23
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Sursa: FMI – Global Financial Stability Report (aprilie 2011), BNR

Adâncirea analizei privind gradul de adecvare a capitalului pe grupe de bnci, în funcie de nivelul
activelor deinute22 (Grac 3.16.), relev conservarea tendinelor manifestate în perioada anterioar.
Nivelul de capitalizare se menine mai sczut în cazul bncilor mari, care înregistrau o solvabilitate
de 13 la sut în iunie 2011, situat sub media sistemului, dar confortabil deasupra pragului prudenial
impus în activitatea de supraveghere.
Nivelurile calculate pentru bncile medii i mici sunt apropiate, acestea beneciind de o capitalizare
superioar (18 la sut în luna iunie 2011).
Distribuia bncilor în funcie de nivelul raportului de solvabilitate (Grac 3.17.) reect un proces
de îmbuntire pân la nele trimestrului I 2011, acesta ind început în urm cu doi ani, ca efect
direct al msurilor adoptate de banca central23. Numrul bncilor care raportau o solvabilitate
aat în intervalul 10-12 la sut s-a redus în martie 2011 la dou (de la ase în iunie 2010), iar
concentrarea în intervalul 12-16 la sut s-a accentuat (14 bnci în martie 2011 fa de zece în iunie
2010). La nele primului semestru din 2011, distribuia bncilor era similar celei consemnate cu
21

European Central Bank – Financial Stability Review (December 2010).
Pentru scopuri de analiz, Banca Naional a Romaniei clasic instituiile de credit în funcie de ponderea activelor deinute
de acestea în total active ale sistemului bancar. Bncile mari sunt denite ca ind cele care dein active cu o pondere mai
mare de 5 la sut din total, bncile medii sunt cele ale cror active dein o pondere cuprins între 1 i 5 la sut din total, în
timp ce bncile mici sunt denite ca ind cele ale cror active reprezint mai puin de 1 la sut din activele agregate.
23
În scopul creterii rezistenei bncilor la ocurile induse de criza nanciar internaional, Banca Naional a României
a impus în procesul de supraveghere un nivel minim de 10 la sut pentru raportul de solvabilitate (fa de limita minim
reglementat egal cu 8 la sut). În plus, pentru asigurarea unei supravegheri eciente, banca central a solicitat
transmiterea lunar a raportrilor privind solvabilitatea (cadrul legal în vigoare prevede transmiterea trimestrial a acestei
situaii) în cazul bncilor care înregistrau rezultate nanciare negative, un volum mare al creanelor neperformante sau
un nivel al solvabilitii sub media pe sistem.
22
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Grac 3.16. Evoluia raportului de solvabilitate,
pe grupe de bnci, în funcie de nivelul
activelor deinute
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Distribuia activelor bancare în funcie de
raportul de solvabilitate (Grac 3.18.) urmeaz
10
tendinele menionate anterior. Se remarc
bnci mari
reducerea ponderii activelor deinute de
5
bnci medii
bncile cu o solvabilitate aat în intervalul
bnci mici
10-12 la sut la aproximativ 2 la sut în martie
0
2011 (de la 12 la sut în iunie 2010), precum i
accentuarea concentrrii activelor în intervalul
12-16 la sut (74 la sut în martie 2011, fa
de 60 la sut în iunie 2010). Aferent lunii iunie
Sursa: BNR
2011, se constat o migrare ctre intervalul
10-12 la sut a unui procent de 33 la sut
dintre activele totale din ealonul imediat superior, determinat de scderea cu 1 punct procentual a
indicatorului de solvabilitate raportat de dou dintre bncile mari.
Grac 3.17. Distribuia bncilor în funcie
de raportul de solvabilitate
18

Grac 3.18. Distribuia activelor bancare în
funcie de raportul de solvabilitate
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Rata fondurilor proprii de nivel 124 (Grac 3.14.) este utilizat de banca central ca indicator secundar
cu ajutorul cruia este evaluat gradul de adecvare a capitalului. Importana lui, pe lâng utilizarea
în comparaiile internaionale, precum i în testele de stres desfurate la nivel european, rezid în
evaluarea calitii surselor proprii ale bncilor, având în vedere faptul c elementele componente
(capital social, prime de capital, rezerve etc.) constituie nucleul dur al fondurilor proprii, caracterizat
de o capacitate mare de absorbie a ocurilor. În cazul bncilor din România, calitatea adecvat a
surselor proprii de care dispun acestea este reectat de nivelul înalt al ratei fondurilor proprii de
nivel 1 (13,6 la sut în iunie 2011, nivel similar celui calculat pentru aceeai lun a anului anterior),
care se apropie foarte mult de indicatorul de solvabilitate.
Grac 3.19. Evoluia indicatorului „efect de
pârghie”, pe total i pe grupe de bnci
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În scop analitic, banca central utilizeaz
efectul de pârghie25 ca msur a gradului în
care sursele proprii ale instituiilor de credit
naneaz activitatea bancar. În perioada
parcurs de la precedentul Raport asupra
stabilitii nanciare, indicatorul s-a stabilizat
la nivelul de aproximativ 8 la sut (Grac 3.19.).
În conformitate cu cerinele de capital Basel III,
acest indicator va  inclus în cadrul prudenial
de reglementare, aplicabil la nivel comunitar.
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Sursa: BNR
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Nivelul de 8 la sut al efectului de pârghie, calculat pentru sistemul bancar românesc, este comparabil
cu cel raportat de rile emergente din regiune (Grac 3.20.). Se constat c instituiile de credit din
rile de origine ale bncilor-mam care au dezvoltat activitate bancar în Europa de Est continu s
se naneze în mai mic msur din surse proprii.

24

Indicatorul rata fondurilor proprii de nivel 1 (Tier 1 capital) este calculat ca raport între fondurile proprii de nivel 1 i
suma activelor i a elementelor în afara bilanului ponderate în funcie de risc.
25
Efectul de pârghie (Leverage ratio) este calculat ca raport între fondurile proprii de nivel 1 i total active bancare la
valoare medie.

38

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

Grac 3.20. Evoluia comparativ a indicatorului „efect de pârghie” într-o serie de ri
din Uniunea European
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3.2.3.3. Rezultatele analizelor de testare la stres a sistemului bancar
Exerciiile de testare la stres a solvabilitii sunt desfurate regulat de ctre BNR, conform unei
metodologii dezvoltate în colaborare cu FMI. Scopul acestor exerciii este acela de a evalua impactul
unei poteniale modicri adverse a cadrului macroeconomic asupra solvabilitii sistemului bancar
privit atât în ansamblul su, cât i la nivelul ecrei instituii de credit, folosind ca factori de risc
variabile precum creterea economic, cursul de schimb, rata dobânzii, respectiv rata inaiei. Ultimul
exerciiu de testare la stres a solvabilitii sistemului bancar, desfurat în luna ianuarie 2011, acoper
un orizont de opt trimestre (trimestrul I 2011 – trimestrul IV 2012).
ocurile care afecteaz protabilitatea i, eventual, solvabilitatea sectorului bancar sunt simulate
printr-o analiz separat a efectelor directe asupra rezultatului nanciar (consecin a modicrii
parametrilor de pia), respectiv a efectelor indirecte asupra calitii portofoliului de credite
(consecin a modicrii performanei nanciare a sectorului companiilor, precum i a capacitii
de rambursare a datoriei de ctre populaie). Efectul indirect se msoar prin volumul ateptat
de cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea activelor nanciare, pe un orizont de un an.
În mod complementar, este analizat efectul de contaminare interbancar, care presupune o evaluare a
eventualelor consecine ale diminurii gradului de onorare a datoriilor scadente ale unei instituii de
credit, ca urmare a ocurilor macroeconomice luate în considerare.
În cadrul analizei, a fost luat în calcul o depreciere puternic a monedei naionale în raport cu euro
(de peste 15 la sut în cursul anului 2011), urmat de o apreciere gradual în cursul anului 2012.
De asemenea, scenariul presupune reducerea accentuat a intrrilor de capital pe fondul deteriorrii
percepiei de risc de ar, o continuare a recesiunii economice (creterea economic luat în calcul în
acest scenariu pentru anul 2011 este de -3,1 la sut), precum i o diminuare sever a veniturilor nete
din dobânzi ale instituiilor de credit pe fondul reducerii marjei nete a dobânzii.
Conform scenariului, ar  consemnat o diminuare a indicatorului de solvabilitate i a ratei fondurilor
proprii de nivel 1, la nivel agregat cu maxim 3,5 puncte procentuale (pân la aproximativ 11,5 la sut
i respectiv 10,7 la sut), pe fondul creterii masive (cu peste 30 la sut) a volumului de provizioane
constituite în urma deteriorrii calitii portofoliilor de credite, cretere determinat în mod particular
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de expunerile fa de sectorul populaiei. În poda diminurii semnicative a rezultatului din
exploatare ca urmare a contribuiei reduse a veniturilor din dobânzi, care dein o pondere dominant
în totalul veniturilor (aproximativ 58 la sut în luna decembrie 2010), capacitatea de absorbie a
ocurilor este bun; totui, repartizarea pierderilor este neuniform la nivelul sistemului, bncile de
dimensiuni mari având o capacitate superioar de generare de proturi operaionale i, implicit, un
potenial mai ridicat de absorbie a ocurilor.
Debutul crizei a surprins unele instituii de credit într-o faz de dezvoltare a portofoliului de credite,
ponderea cheltuielilor care nu depind direct de volumul creditelor acordate ind în aceste cazuri
semnicativ. Este de ateptat ca, în cazul acestor instituii de credit, pierderile consemnate în anii
anteriori s aib un caracter nerecurent, anumite dezechilibre reectate de raportul „cost/venit”
ind corectate pe msura acordrii de noi credite. În situaiile în care, în urma simulrilor, sunt
consemnate rezultate care ar putea inuena negativ desfurarea activitii anumitor instituii de
credit, este estimat riscul sistemic pe care acestea îl pot induce. În prezent, conform rezultatelor
obinute pe orizontul de analiz, instituiile de credit potenial afectate de scenariul considerat nu
pot cauza un risc sistemic prin intermediul expunerilor interbancare sau ca urmare a efectului de
feedback al sectorului real.

3.2.4. Creditele i riscul de credit
În condiiile meninerii unor incertitudini privind evoluia economiei, semnalele de relansare
a creditrii au fost neconcludente în perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii
nanciare. Bncile au adoptat în continuare o atitudine prociclic prudent în acordarea de
credite noi, preferând operaiunile de renanare a creditelor existente i achiziionarea de
titluri de stat, în poda msurilor întreprinse de banca central în scopul normalizrii nivelului
dobânzilor i, respectiv, al relansrii procesului de creditare.
Evoluia viitoare a creditelor neperformante, precum i provocrile reprezentate de stocul
de credite în valut acordate debitorilor neacoperii la riscul valutar rmân preocupri
importante pe termen scurt ale bncii centrale. Provizionarea consistent a creditelor a
majorat rezervele destinate acoperirii pierderilor ateptate. Prevenirea riscurilor generate de
creditarea în moned strin a debitorilor neacoperii la riscul valutar necesit o abordare
coerent la nivelul Uniunii Europene, alturi de adoptarea unor noi msuri la nivel naional
în vederea îmbuntirii gestiunii riscurilor bancare, a re ectrii transparente a riscurilor
împrumuturilor acordate debitorilor neprotejai fa de riscul valutar (cu precdere în
ceea ce privete persoanele zice) în preurile produselor nanciare aferente, precum i
a echilibrrii uxurilor de credite noi în moned naional fa de cele acordate în valut.
Se anticipeaz ameliorarea calitii portofoliilor de credite odat cu îmbuntirea parametrilor
macroeconomici interni.
3.2.4.1. Principalele evoluii ale creditului
Anul 2010 a marcat o cretere marginal, în termeni nominali, a volumului activelor bancare i
a creditului neguvernamental echivalent unei uoare comprimri în termeni reali (Grac 3.21.),
în condiiile în care ritmul creterii economice a rmas în teritoriu negativ. Dinamica activelor
bancare nete26 s-a meninut la un nivel redus (3,5 la sut, în termeni nominali, în 2010), comparabil
cu cel consemnat în anul anterior (5 la sut). În poda msurilor adoptate de banca central pe linia
26
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asigurrii unor condiii monetare de încurajare a cererii de credite a sectorului privat27, bncile au
continuat s manifeste o aversiune prociclic fa de risc mai pronunat, preferând operaiunile de
renanare a creditelor existente i investiiile în titluri de stat, pe fondul emisiunilor consistente
destinate nanrii decitului bugetar. Ca urmare, creterea anual în termeni nominali a creditului
neguvernamental a fost de numai 4,7 la sut în 2010.
Gradul de intermediere nanciar (calculat ca pondere în PIB a creditului neguvernamental acordat
de instituiile de credit autohtone) s-a meninut în 2010 la nivelul consemnat în anul anterior, i
anume 41 la sut (Grac 3.22.). Mutaiile aprute în anul 2010 în bilanurile bncilor (variaia redus
a activitii de creditare, provizionarea unui procent semnicativ din creditele deinute în portofoliu
i creterea marginal a bazei de depozite atrase de la clientela nebancar) nu au determinat îns
modicarea proporiei activelor bancare în PIB, aceasta meninându-se la nivelul de 67 la sut.
România continu s se numere printre rile care consemneaz o adâncime a pieei nanciare
inferioar celei înregistrate de celelalte state membre.
Grac 3.21. Evoluia activelor bancare i a
creditului neguvernamental
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Grac 3.22. Evoluia activelor bancare
i a creditului neguvernamental,
ca pondere în PIB
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Principalii determinani ai evoluiei creditului neguvernamental în anul 2010 i prima jumtate a
anului 2011 se poziioneaz atât pe partea ofertei, cât i a cererii de credite. Este vorba, în privina
ofertei, de persistena aversiunii fa de risc în rândul bncilor, ca urmare a acumulrii unui volum
ridicat de credite neperformante i a inuenei negative asupra indicatorilor de protabilitate
exercitate de costurile asociate provizionrii. Totodat, standardele de creditare au fost meninute
relativ neschimbate pentru companii i populaie, cu o tendin marginal de relaxare pentru creditele
27

În anul 2010, banca central a continuat reducerea treptat a ratei dobânzii de politic monetar de la 8 la sut în
decembrie 2009 la 7,5 la sut în ianuarie 2010, 7,0 la sut în februarie 2010, 6,5 la sut în martie 2010 i, respectiv
6,25 la sut în mai 2010.
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imobiliare, iar termenii creditrii au fost uor relaxai în 2010. Din perspectiva cererii, creditul
neguvernamental a fost inuenat negativ de:
i) contracia veniturilor populaiei, pe fondul msurilor adoptate în vederea consolidrii scale,
precum i persistena incertitudinilor legate de nivelul acestora în perioada urmtoare;
ii) manifestarea unei mai mari prudene în administrarea lichiditilor, atitudine care a avut ca
efect restrângerea consumului i creterea tendinei de economisire, e prin constituirea de
depozite la termen, e prin achiziionarea de titluri de stat.
În perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii nanciare, banca central a continuat
conduita prudent a politicii monetare, urmrind nu numai asigurarea convergenei inaiei ctre
obiectivele stabilite pe termen mediu, dar i normalizarea ratelor de dobând pe piaa monetar i
din activitatea bancar, cu obiectivul declarat de consolidare a condiiilor favorabile revitalizrii
sustenabile a procesului de creditare a sectorului privat i al relansrii durabile pe aceast cale a
activitii economice. În poda msurilor adoptate pe linia reducerii graduale a ratei dobânzii de
politic monetar, evoluia creditului neguvernamental în termeni reali (considerând ca referin
nele trimestrului III 2008, ca dat la care efectele crizei economice internaionale au început s e
resimite de sistemul nanciar românesc) relev accentuarea declinului acestuia în perioada aprilie
2009 – aprilie 2011 (pân la -11 la sut), datorat componentei în lei (Grac 3.23.). Începând cu
luna mai 2011, se constat o evoluie favorabil a activitii de creditare, concretizat în reducerea
contraciei creditului neguvernamental (pân la -6,8 la sut în iunie 2011), evoluie explicat în
principal prin avansul creditelor denominate în valut (4,6 la sut în iunie 2011, incluzând efectul
variaiei cursului de schimb).
Grac 3.23. Ritmul real de cretere a creditului
Grac 3.24. Ritmul anual de cretere a creditului
neguvernamental (baz x 30.09.2008)
neguvernamental, termeni reali
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Din perspectiva dinamicii anuale, se constat contracia creditului acordat sectorului privat
cu aproximativ 3 la sut începând cu semestrul II 2010 (Grac 3.24.), nivel majorat la 6 la sut
începând cu martie 2011. Evoluia a fost determinat de contracia creditului acordat în moneda
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naional (a crui restrângere în termeni reali s-a meninut la nivelul de 10 la sut în intevalul
septembrie 2010 – martie 2011; în trimestrul II 2011 aceasta s-a redus la aproximativ -7 la sut).
În schimb, dinamica anual a componentei în valut (exprimat în echivalent lei), care s-a meninut
pozitiv, dei redus, în perioada iulie 2010 – februarie 2011, intr în teritoriu negativ (ajungând la
-6 la sut, în termeni reali, în iunie 2011), printre determinani numrându-se i efectul statistic al
aprecierii monedei naionale în anul 2011. Exprimat în euro, creditul în valut s-a majorat cu 4,8 la sut
în iunie 2011 (termeni anuali). Creterea stocului de credite acordate în valut a determinat modicri
structurale la nivelul creditului neguvernamental, ponderea acestei componente majorându-se cu
3 puncte procentuale, pân la 62,9 la sut din total în intervalul aprilie 2010 – iunie 2011
(Grac 3.25.). Astfel, portofoliile de credite acordate sau denominate în valut i-au consolidat
prevalena, situaie observat i în alte economii emergente. Efectele negative ataate creditrii în
valut s-au manifestat în accentuarea riscului de credit pentru debitorii neacoperii fa de riscul
valutar. Temperarea riscurilor asociate creditrii în valut rmâne o preocupare comun la nivel
european; pe lâng coordonarea la nivel european a reglementrilor naionale în domeniu, atât pentru
economiile de origine, cât i pentru cele gazd, soluii alternative pot veni prin încurajarea dezvoltrii
pieelor nanciare în moned local, care trebuie s identice noi resurse de nanare pe termen
mediu i lung.
Grac 3.25. Evoluia creditului neguvernamental,
din punct de vedere al monedei
de denominare
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Grac 3.26. Evoluia creditului neguvernamental
pe scadene
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Prudena bncilor în acordarea de credite noi i preferina pentru operaiunile de renanare a unor
faciliti deja existente au meninut structura pe scadene a creditului acordat sectorului privat
(Grac 3.26.). Poziia dominant este deinut în continuare de creditele acordate pe termen lung
(57 la sut din total credit neguvernamental în iunie 2011).
Din punct de vedere al structurii pe scadene a componentelor creditului neguvernamental în funcie
de moneda de denominare, preponderena scadenelor lungi (67 la sut din creditul neguvernamental
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în valut) rmâne o caracteristic a portofoliilor de credite în valut (Grac 3.28.), ca efect al cererii
ridicate de fonduri pentru investiii manifestate în perioada anterioar. Structura pe termene a
componentei în lei a creditului neguvernamental (Grac 3.27.) se menine mai echilibrat.
Grac 3.27. Evoluia creditului neguvernamental
în lei, pe scadene

Grac 3.28. Evoluia creditului neguvernamental
în valut, pe scadene
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În perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii nanciare, volumul creditelor acordate
populaiei a consemnat o tendin de scdere (cifrat la -2 la sut, în termeni nominali, în iunie 2011
comparativ cu luna iunie 2010), în timp ce în cazul portofoliului de credite având companiile drept
contrapartid s-a conturat o evoluie pozitiv, în special în trimestrul II 2011 (+5,6 la sut în termeni
nominali, în acelai interval).
În termeni reali, activitatea de creditare s-a restrâns pe ambele componente, amplitudinea ind îns
diferit, în linie cu continuarea mai accentuat a procesului de dezintermediere nanciar în ceea
ce privete segmentul populaiei. Analiza având ca baz de comparaie soldul consemnat la nele
trimestrului III 2008 relev amplicarea contraciei creditelor acordate populaiei de la 1 la sut
în iunie 2010 la 10 la sut în iunie 2011 (cu un maxim de 14 la sut în luna aprilie 2011). În cazul
companiilor, contracia creditului s-a cifrat la circa 3 la sut în perioada iulie-decembrie 2010, în
trimestrul I 2011 majorându-se pân la 6 la sut (Grac 3.29.). Cel de al doilea trimestru al anului
curent marcheaz reluarea creditrii societilor nenanciare, fenomen observabil prin reducerea
contraciei la numai 1,3 la sut în iunie 2011, în termeni reali. Evoluiile menionate au afectat structura
portofoliului de credite pe categorii de beneciari în detrimentul celor acordate persoanelor zice
(Grac 3.30.), ponderea acestora diminuându-se cu aproximativ dou puncte procentuale comparativ
cu perioada anterioar, pân la 48 la sut în iunie 2011. În mod complementar, creditele acordate
companiilor încep s recâtige din terenul pierdut în urm cu cinci ani (la nele lunii iunie 2011,
acestea reprezentau puin peste jumtate din creditul neguvernamental). Este vorba, în principal,
de renanri vizând în special entitile corporative de dimensiuni mai însemnate, în general în
detrimentul IMM.
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Grac 3.29. Evoluia ritmului de cretere
a componentelor creditului
neguvernamental
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Politica de dobânzi a bncilor în relaia cu clientela nebancar s-a modicat în perioada analizat.
În privina dobânzilor aferente creditelor i depozitelor în sold (Grac 3.31.) s-au remarcat
urmtoarele tendine:
i) ratele dobânzilor aferente creditelor în lei acordate populaiei se menin la un nivel înalt
(în medie 14 la sut în iunie 2011), cu 8 puncte procentuale peste nivelul dobânzii de politic
monetar. În perioada iulie 2010 – iunie 2011 s-a consemnat o scdere de numai 1,5 puncte
procentuale a dobânzilor stabilite pentru categoria de clientel menionat, fapt ce semnaleaz
meninerea percepiei ridicate de risc. Companiile beneciaz de oferte mai bune pentru creditele
în lei: în medie 10 la sut în iunie 2011, în scdere cu 2,3 puncte procentuale comparativ cu
iunie 2010. Nivelul dobânzilor aferente creditelor în lei a revenit sub cel practicat în 2007
(14,2 la sut în cazul populaiei i 11,8 la sut în cazul companiilor);
ii) pentru creditele în valut, ratele dobânzilor s-au meninut la valori similare celor de la nele
semestrului I 2010 (7 la sut în cazul clienilor persoane zice i 5,9 la sut în cazul companiilor),
nivel ce pare a favoriza creditarea de acest tip;
iii) rata medie a dobânzii pltite pentru depozitele la termen în lei constituite de persoanele zice
în scopul economisirii (6,6 la sut în iunie 2011) se menine mai ridicat cu peste 1 punct
procentual decât cea oferit companiilor (5,4 la sut), volatilitatea acestora reducând în mod
resc randamentele oferite de bnci. Acest avantaj este compensat de perceperea unor dobânzi
mai ridicate la creditele acordate persoanelor zice. Depozitele în valut sunt bonicate la
niveluri relativ sczute pentru ambele categorii de debitori (circa 3 la sut), comparabile cu cele
practicate în iunie 2010;
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iv) marjele de dobând între credite i depozite se menin consistente în cazul componentei în
lei (aproximativ 7 puncte procentuale pentru persoanele zice i 5 puncte procentuale pentru
companii în semestrul I 2011), ind determinate de costul considerabil al riscului de credit.
Totui, acestea consemneaz o uoar tendin de scdere comparativ cu nele semestrului I 2010
(cu 0,9 puncte procentuale în cazul populaiei i 1,6 puncte procentuale în cazul companiilor).
Pentru componenta în valut, marjele se menin la niveluri mai sczute în perioada analizat
(4 puncte procentuale în cazul persoanelor zice i 3 puncte procentuale în cazul companiilor).
Grac 3.31. Evoluia marjelor de dobând
la creditele i depozitele în sold
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Grac 3.32. Evoluia marjelor de dobând
la creditele i depozitele noi
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Dobânzile practicate de bnci la creditele i depozitele noi având drept contrapartid clientela
nebancar (Grac 3.32.) au fost inuenate în msur limitat de impulsurile politicii monetare,
bncile meninând rate ridicate ale dobânzii oferite unor categorii de debitori, percepute ca ind
mai riscante. Astfel, în perioada parcurs de la ultimul Raport asupra stabilitii nanciare, s-au
manifestat urmtoarele tendine:
i) bncile au stopat în semestrul II 2010 ajustarea descendent a ratelor dobânzilor aferente
creditelor acordate în lei persoanelor zice, iar începutul anului curent a consemnat o majorare
semnicativ a acestora (cu 2 puncte procentuale, pân la 13,5 la sut în februarie 2011, dup
care a urmat o stabilizare la nivelul de 12 la sut în trimestrul II a.c.). Nivelul menionat este
inferior celui calculat pe baza soldului mediu al creditelor cu 2 puncte procentuale, dar continu
s se situeze peste rata dobânzii de politic monetar;
ii) reacia bncilor a fost mai favorabil în cazul creditelor în lei acordate companiilor (rata
dobânzii perceput acestei categorii de clieni a sczut cu 2 puncte procentuale în iunie 2011
comparativ cu aceeai perioad a anului anterior);
iii) ratele dobânzilor aferente creditelor în valut s-au meninut relativ constante în perioada
analizat (aproximativ 6 la sut pentru ambele categorii de debitori în martie 2011), indicând o
mai mare disponibilitate a bncilor pentru creditarea de acest tip;
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iv) competiia pentru depozitele în lei atrase de la persoanele zice a continuat în semestrul II 2010,
ind marcat de o uoar cretere a ratei dobânzii pasive. În anul curent, interesul bncilor s-a
deplasat ctre majorarea veniturilor operaionale, ceea ce a determinat diminuarea gradual
a ratelor dobânzilor bonicate (pân la un nivel mediu de 6,7 la sut în iunie 2011). În cazul
companiilor, politica de dobânzi a fost diferit, acestea ind ajustate descendent în perioada
iulie 2010 – ianuarie 2011 (cu pân la 1 punct procentual). În luna februarie 2011 a avut loc o
majorare cu 0,6 puncte procentuale a dobânzii oferite pentru depozitele aparinând companiilor,
marcând efortul bncilor de majorare a surselor de pe piaa local. S-a meninut un ecart de
aproximativ 1 punct procentual între ratele dobânzilor bonicate clientelei reprezentate de
persoanele zice i, respectiv, cele practicate în relaia cu companiile, atât pentru componenta
în lei, cât i pentru cea în valut. Rata medie a dobânzii raportate pentru depozitele noi este
comparabil cu cea calculat pe baza stocului;
v) marja de dobând aferent creditelor i depozitelor noi în lei (aproximativ 5 puncte
procentuale pentru persoanele zice i 4 puncte procentuale pentru companii) s-a meninut
începând cu semestrul II 2010 la un nivel semnicativ mai redus comparativ cu cea calculat
pe baza creditelor i depozitelor în sold (7 puncte procentuale în cazul persoanelor zice i
5 puncte procentuale în cazul companiilor), situaie care a reprezentat o provocare pentru
bnci din perspectiva ecientizrii costurilor operaionale. Pierderile contabile suferite de o
serie de bnci în exerciiul nanciar 2010 au determinat majorarea semnicativ a marjelor
corespunztoare operaiunilor în lei în prima parte a anului curent, acestea tinzând ctre valorile
aferente semestrului I 2010. În cazul operaiunilor în valut, marjele raportate pentru iunie 2011
s-au meninut apropiate de nivelul celor de la nele lunii iunie 2010.
Grac 3.33. Creditele neperformante
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Sursa: BNR
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neperformante28 (calculate la expunere brut29 pe baza datelor din raportrile prudeniale) în total credite
i dobânzi clasicate a continuat s descrie o traiectorie ascendent (Grac 3.33.). Ritmul de deteriorare
a indicatorului s-a temperat începând cu anul 2010 (majorarea s-a cifrat la 1,5 puncte procentuale în
primul semestru al anului 2011, la 4 puncte procentuale în anul 2010 i 5 puncte procentuale în 2009).
La nele lunii iunie 2011, ponderea creditelor i dobânzilor restante de peste 90 de zile în total credite
i dobânzi clasicate era de 13,4 la sut în total portofoliu de credite clasicate.
Pentru perioada viitoare, Banca Naional a României are în vedere încurajarea bncilor de a se
implica mai mult în procesul de accesare a fondurilor europene la nivelul României prin acordarea
unui tratament mai favorabil în materia provizionrii creditelor pentru garaniile emise de bncile
multilaterale de dezvoltare, precum i extinderea acestui tratament prudenial i pentru alte garanii
considerate similare în ceea ce privete calitatea proteciei creditului30.
Grac 3.34. Calitatea portofoliilor de credite în unele ri din Uniunea European
(credite neperformante ca pondere în total credite)
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Tendina de înrutire a calitii portofoliilor de active a fost o caracteristic comun pentru piaa
nanciar european31 în anul 2010, în condiiile persistenei efectelor crizei nanciare internaionale
(Grac 3.34.).
28

În baza raportrilor privind clasicarea creditelor, Banca Naional a României determin pentru scopurile de stabilitate
nanciar indicatorul de neperforman ce ia în considerare creditele i dobânzile restante de peste 90 de zile i/sau în cazul
crora au fost iniiate proceduri judiciare fa de operaiune ori fa de debitor (identicat în reglementrile naionale ca
ind categoria „Pierdere 2”). Aceast deniie este conform cu recomandrile Ghidului de compilare a indicatorilor de
stabilitate nanciar elaborat de Fondul Monetar Internaional i cea mai utilizat pe plan internaional. Ca volum al creditului
considerat restant, se ia în calcul întregul sold al creditului i dobânzilor aferente, indiferent de numrul ratelor restante.
29
Expunerea brut este valoarea contabil a creditului i a dobânzilor, neajustate cu valoarea garaniilor aduse de debitor.
30
Proiectul de reglementare are ca obiectiv implementarea prevederilor Directivei 48/2006/CE i ale Acordului de Capital
Basel II. Modicarea are în vedere acordarea de derogri de la prevederile art. 13 din Regulamentul BNR nr. 3/2009 privind
clasicarea creditelor i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i utilizarea privizioanelor specice de risc de
credit în cazul garaniilor de tipul: garanii exprese, irevocabile i necondiionate ale administraiei centrale a statului român
sau ale BNR; titluri emise de administraiile centrale sau de bncile centrale, din rile din categoria A, sau de Comunitatea
European; garanii exprese, irevocabile i necondiionate ale bncilor de dezvoltare multilateral; titluri emise de ctre
bncile de dezvoltare multilateral. Art. 13 stipuleaz urmtoarele: „Garaniile aferente expunerilor reprezentând principalul
creditelor/plasamentelor clasicate în categoria „pierdere”, în cazul crora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile i/
sau în cazul crora au fost iniiate proceduri judiciare fa de operaiune ori fa de debitor, se ajusteaz prin aplicarea de
coecieni stabilii de împrumuttor, pentru ecare categorie/caz. Valoarea acestor coecieni nu poate  mai mare de 0,25”.
31
Este de remarcat faptul c, la nivel european, nu exist o deniie unic pentru creditele neperformante i, prin urmare,
evalurile trebuie s aib în vedere diferenele existente între metodologiile utilizate la nivel naional. Forurile europene
analizeaz în prezent cile cele mai potrivite pentru armonizarea deniiilor la nivelul rilor din Uniunea European.
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Dei situat pe un trend ascendent, rata riscului de credit32 i-a încetinit creterea în anul 2010 (când
a acumulat 6 puncte procentuale, pân la 21 la sut în decembrie, nivel majorat cu 1 punct procentual
în anul 2011). Comparativ cu indicatorul de baz utilizat pentru evaluarea calitii portofoliilor,
menionat anterior, rata riscului de credit include în plus i creditele/dobânzile cu un serviciu al
datoriei restant mai mic de 90 de zile (fa de peste 90 de zile, corespunztor recomandrii FMI), iar
criteriile de clasicare includ i performana nanciar a debitorului, precum i principiul declasrii
prin contaminare. Prin urmare, acest indicator este mai restrictiv decât cel recomandat de FMI.
Se estimeaz c situaia creditelor restante se
Grac 3.35. Indicatori care re ect gradul de
va ameliora pe msura revigorrii treptate a
acoperire cu provizioane a creditelor
activitii economice i relurii activitii de
i dobânzilor clasicate
creditare pe baze sustenabile.
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Eforturile bncilor pe linia provizionrii
creditelor i plasamentelor, mai ales în cazul
celor considerate neperformante, au continuat
în anul 2010 (soldul provizioanelor33 s-a majorat
cu 58 la sut, dup dublarea din anul anterior)
i semestrul I 2011 (creterea reprezentând
14 la sut din soldul raportat la nele anului
2010), aceste costuri inuenând semnicativ
indicatorii de protabilitate. Ca efect, rezervele
destinate absorbirii eventualelor pierderi
ateptate34 au fost majorate.
În Gracul 3.35. sunt prezentai principalii
indicatori utilizai de banca central pentru
evaluarea gradului de adecvare a provizioanelor
(calculai pe baza expunerii brute, din
perspectiva unei abordri prudente35). Gradul
de acoperire cu provizioane a expunerii brute
aferente creditelor i dobânzilor restante de

32

Rata riscului de credit se calculeaz ca proporie a expunerii brute aferente creditelor i dobânzilor clasicate în categoriile
„îndoielnic” i „pierdere” în total credite i dobânzi clasicate (exclusiv elemente în afara bilanului).
33
În conformitate cu Regulamentul BNR nr.3/2009 privind clasicarea creditelor i plasamentelor, precum i constituirea,
regularizarea i utilizarea provizioanelor specice de risc de credit, cu modicrile i completrile ulterioare,
coecienii de provizionare a expunerii nete aferente creditelor/plasamentelor acordate debitorilor neexpui la riscul
valutar sunt: pentru creditele „În observaie” – 5 la sut; creditele „Substandard” – 20 la sut; creditele „Îndoielnic”
– 50 la sut; creditele „Pierdere” – 100 la sut. Coecienii de provizionare a creditelor acordate debitorilor persoane
zice expui la riscul valutar sunt superiori celor menionai anterior, respectiv: pentru creditele „Standard” –
7 la sut; creditele „În observaie” – 8 la sut; creditele „Substandard” – 23 la sut; creditele „Îndoielnic” – 53 la sut;
creditele „Pierdere” – 100 la sut.
34
Normele de pruden bancar impun o abordare unitar a modului de constituire, regularizare i utilizare a provizioanelor,
asigurând comparabilitatea indicatorilor raportai de bnci. În cazul României, normele de clasicare a creditelor au un
caracter prudent. Astfel, pentru categoria „Pierdere”, expunerea net (reprezentând diferena între expunerea brut i
valoarea luat în calcul a garaniilor aduse de debitori) trebuie provizionat integral. Reglementarea impune o abordare
strict în cazul garaniilor aferente creditelor/dobânzilor restante de peste 90 de zile i/sau pentru care au fost iniiate
procedurile judiciare: (i) pentru principal, bncile pot lua în calcul maxim 25 la sut din valoarea garaniilor; (ii) garaniile
aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante ataate acestor credite nu se iau în considerare, coecientul
care se aplic sumelor aferente respectivelor garanii având valoarea zero (prin urmare, aceste creane se provizioneaz
în procent de 100 la sut).
35
Valoarea garaniilor aduse de debitori constituie o surs important de recuperare a creanelor neperformante, care nu a
fost luat în calcul, dar care reprezint un factor de diminuare a riscului de credit.
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peste 90 de zile i/sau pentru care au fost iniiate proceduri judiciare împotriva debitorului nu a
consemnat o deteriorare în perioada parcurs de la Raportul asupra stabilitii nanciare anterior,
meninându-se la nivelul de 96 la sut.
Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante este diferit în statele din comunitatea
european (Grac 3.36.) inclusiv ca urmare a lipsei de uniformitate a metodologiilor naionale utilizate
pentru stabilirea nivelului provizioanelor necesare, dar i datorit faptului c gradul de realizare a
garaniilor aferente creditelor neperformante poate varia substanial. România36 consemneaz, alturi
de Slovacia i Bulgaria, un nivel mai înalt de provizionare a creditelor neperformante, ca urmare a
caracterului prudent al reglementrilor aplicabile.
Grac 3.36. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante în unele ri din UE
160

procente

140

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

120
100
80
60
40
20
0
Bulgaria

Cehia

Polonia

Ungaria

Slovacia România

Marea
Britanie

Austria

Belgia

Grecia

Sursa: FMI – Global Financial Stability Report (aprilie 2011), calcule BNR

În poda persistenei riscului de credit ca principal vulnerabilitate la adresa stabilitii nanciare,
volumul creanelor restante i îndoielnice37 este gestionabil. Evaluarea este susinut de ponderea
redus a creditelor restante i îndoielnice nete în total active (1,7 la sut în iunie 2011).

36

În cazul României, s-a utilizat pentru comparaie deniia creditului neperformant, respectiv indicatorul calculat ca
raport între total provizioane i expunerea brut aferent creditelor i dobânzilor restante de peste 90 de zile i/sau pentru
care au fost iniiate proceduri judiciare.
37
Indicatorul a fost calculat pe baza raportrilor contabile. Reglementrile contabile conforme cu directivele europene,
aplicabile instituiilor de credit, instituiilor nanciare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a României nr. 13/2008, cu modicrile i completrile ulterioare,
denesc creanele restante i îndoielnice. În categoria creanelor restante intr toate creditele i dobânzile nerambursate
la scaden, respectiv restante de cel puin o zi. În categoria creanelor îndoielnice se înregistreaz creditele i dobânzile
aferent crora bncile au iniiat procedurile judiciare împotriva debitorului, în vederea recuperrii lor. Este de menionat
faptul c metodologia contabil de determinare a creanelor neperformante are în vedere dou criterii de clasicare,
respectiv (i) serviciul datoriei i (ii) iniierea de proceduri judiciare împotriva debitorului sau creditului, iar ca volum al
creditului considerat restant ia în calcul numai ratele efectiv restante (neachitate la scaden) – ratele care sunt scadente
în viitor sunt considerate curente.
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3.2.5. Riscul de lichiditate
Poziia de lichiditate a bncilor s-a meninut în general confortabil în perioada analizat.
Riscul sistemic continu s e sczut, expunerile bilaterale interbancare ind în general de
dimensiuni reduse în raport cu fondurile proprii i activele lichide de care dispun bncile
creditoare. Majorarea componentei pe termen scurt a datoriei externe a bncilor continu s
reprezinte o potenial vulnerabilitate a sistemului bancar la eventualele sincope externe de
lichiditate, atenuat îns de resursele majoritar pe termen mediu i lung furnizate de ctre
bncile-mam lialelor din România. Administrarea riscului de lichiditate s-a îmbuntit în
semestrul II 2010 prin completarea cadrului de reglementare, în sensul detalierii cerinelor
existente privind rezerva de lichiditate.
Atenuarea dezechilibrului dintre creditele i resursele de nanare neguvernamentale a continuat
pe tot parcursul perioadei analizate, în contextul unui ritm38 mai accentuat de reducere a creditelor
în comparaie cu acela de scdere a depozitelor atrase din acest sector39, ca expresie a continurii
procesului de dezintermediere nanciar. În structur, doar grupa bncilor cu cote de pia de sub
1 la sut înregistra la nele lunii iunie 2011 o cretere a raportului credite/depozite (Grac 3.37.).
Grac 3.37. Evoluia indicatorului credite/depozite Grac 3.38. Evoluia ratei dobânzii la depozitele
neguvernamentale pe grupe de bnci
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Ritmurile de cretere exprim variaii anuale reale determinate pe baza datelor din bilanul monetar.
La nele lunii iunie 2011 nivelul indicatorului credite/depozite neguvernamentale era de 122,6 la sut, iar cel aferent
gospodriilor populaiei de 95,8 la sut. Pentru comparaie, în Ungaria indicatorul avea nivelul de 138,4 la sut (Magyar
Nemzeti Bank, Report on Financial Stability, November 2010), în Cehia de 77,2 la sut, iar în Slovacia de 87,3 la sut
(pentru ultimele dou ri calculele au fost efectuate de BNR pe baza datelor aferente lunii martie 2011, disponibile pe
www.fsi.imf.org).
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Dei dinamica anual în termeni reali a depozitelor atrase de la populaie a intrat din august 2010
în teritoriu negativ40, la sfâritul lunii iunie 2011 ponderea acestora în totalul pasivelor sistemului
bancar (27,6 la sut) s-a redus cu doar 0,1 puncte procentuale fa de perioada similar a anului
anterior, în contextul diminurii pasivelor sistemului bancar. Bncile au reluat din ianuarie 2011
trendul uor descresctor al dobânzilor bonicate la resursele noi în lei atrase de la gospodriile
populaiei dat ind ritmul negativ al creditrii (Grac 3.38.). Preponderena scadenelor sub un an
ale resurselor interne atrase de bnci de la companii i populaie reprezint în continuare o potenial
vulnerabilitate.
În condiiile unei uoare reduceri a economisirii bancare, dependena sectorului de nanarea extern
(27,2 la sut în total pasive la nele lunii iunie 2011, în cretere cu 0,2 puncte procentuale fa de
perioada similar a anului anterior41) s-a meninut peste media rilor din regiune (Grac 3.39.);
datoria extern pe termen scurt a bncilor din România a fost în cretere (cu 1,1 miliarde euro pân
la nivelul de 7,4 miliarde euro la nele lunii iunie 2011). Aceast vulnerabilitate este îns atenuat de
preponderena resurselor atrase de la bncile-mam42 cu scadene majoritar pe termen mediu i lung
la toate grupele de bnci43. Probabilitatea ca bncile-mam s-i limiteze susinerea lialelor rmâne
totui redus în contextul importanei strategice pe care acestea o acord regiunii est-europene, dar
i al acordurilor de asisten nanciar (de tip preventiv) convenite cu UE, FMI i BM, care vor
contribui la consolidarea încrederii investitorilor în România.
Grac 3.39. Evoluia pasivelor externe (comparaie internaional)
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Ponderea capitalului i a altor rezerve a crescut cu 1,3 puncte procentuale, atingând nivelul de
15,1 la sut în total pasive la nele lunii iunie 2011.
40

Cu excepia lunii ianuarie 2011.
Reducerea ponderii pasivelor externe înregistrat de grupa bncilor având între 1 i 5 la sut din active nu a contrabalansat
integral uoarele creteri ale grupelor bncilor cu cote de pia de peste 5 la sut i de sub 1 la sut din active. Patru dintre
cele ase liale ale bncilor greceti din România înregistrau, la nele lunii iunie 2011, pasive externe peste media pe
sistem.
42
La nele lunii iunie 2011, bncile-mam deineau 84,3 la sut din totalul depozitelor nerezidenilor constituite la
instituiile de credit din România.
43
Ponderea depozitelor nerezidenilor pe termen mediu i lung în totalul acestora s-a redus cu 1,6 puncte procentuale în iunie
2011 fa de perioada similar a anului anterior, situându-se la 70,4 la sut; grupa bncilor cu cot de pia de peste 5 la sut
din active a înregistrat o reducere cu 3,2 puncte procentuale, pân la nivelul de 75,2 la sut, iar grupele bncilor având între
1 i 5 la sut i sub 1 la sut din active au înregistrat creteri cu 3,2 puncte procentuale i respectiv 5,5 puncte procentuale
pân la niveluri de 61,5 la sut i respectiv 51,5 la sut (o banc cu capital grecesc s-a situat sub media grupei).
41
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În ceea ce privete ponderea depozitelor interbancare interne în total pasive, aceasta a rmas sczut
(2,6 la sut la nele lunii iunie 2011), riscul de contaminare în sistemul bancar pe acest canal ind
limitat. Evalurile testului de contaminare interbancar44 relev un risc sistemic sczut, expunerile
bilaterale interbancare ind, în general, de dimensiuni reduse în raport cu fondurile proprii i activele
lichide de care dispun bncile creditoare. Scandena medie a surselor atrase de pe piaa interbancar
din Romania este în cretere (Grac 3.40.).
Grac 3.40. Scadena medie a surselor atrase de pe piaa interbancar din România
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Indicatorii de lichiditate ai sistemului bancar relev valori corespunztoare la nele lunii iunie 2011:
36,3 la sut în cazul lichiditii imediate45 i 143,5 la sut în cazul activelor lichide raportate la pasive
pe termen scurt46, în uoar cretere anual cu 0,4 puncte procentuale, respectiv scdere anual cu
3,2 puncte procentuale; indicatorul de lichiditate calculat conform reglementrilor în vigoare47
înregistra la aceeai dat un nivel de 1,37, superior pragului minim reglementat de 1.
Continuarea politicii BNR de reducere a ratei rezervelor minime obligatorii, în contextul unei
gestionri adecvate a lichiditii din sistem, a contribuit i la furnizarea de resurse nanciare pentru
sectorul bancar. Recentele evoluii de pe pia au subliniat faptul c administrarea riscului de lichiditate
este un factor determinant al soliditii instituiilor de credit. În acest sens, administrarea riscului de
lichiditate a fost îmbuntit, în principal prin completarea cadrului de reglementare48, în semestrul II
2010, prin detalierea cerinelor existente privind rezerva de lichiditate49, în contextul noilor cerine
44

Modelul de contaminare interbancar este utilizat pentru a surprinde potenialul risc sistemic indus de intrarea neateptat
în insolven a unor instituii de credit. Propagarea ocului indus de instituiile de credit insolvente poate provoca intrarea
în incapacitate de plat a altor instituii de credit, prin intermediul expunerilor interbancare. De asemenea, intrarea în
insolven a unor instituii de credit poate avea ca efect creterea nivelului creditelor neperformante în urma deteriorrii
situaiei nanciare a agenilor economici care înregistreaz expuneri fa de acestea, cu un potenial efect de domino.
45
(Disponibiliti i depozite la bnci + titluri de stat libere de gaj) / Total datorii.
46
Indicatorul ia în calcul activele, pasivele i elementele în afara bilanului cu scadene de pân la trei luni.
47
Indicatorul de lichiditate reglementat (Regulamentul BNR nr. 24/2009) se calculeaz ca raport între lichiditatea efectiv
i lichiditatea necesar, pe ecare band de scaden.
48
Regulamentul BNR nr. 22/2010 a modicat i completat Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a
activitii instituiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvrii capitalului la riscuri i condiiile de externalizare
a activitii acestora.
49
Rezerva de lichiditate reprezint lichiditatea disponibil care acoper necesitile suplimentare de lichiditate care pot
aprea pe un orizont scurt de timp denit, în condiii de criz. Aceasta este calibrat în funcie de trei factori: (i) severitatea
i caracteristicile scenariilor de criz; (ii) orizontul de timp stabilit ca perioad de supravieuire; (iii) caracteristicile
activelor incluse în rezerv.
RAPORT ASUPRA STABILITII FINANCIARE 2011

53

Capitolul 3. Sistemul nanciar i riscurile acestuia

la nivel internaional. Noul cadru de reglementare asigur transpunerea prevederilor relevante ale
Directivei 111/2009/CE i a Ghidului privind rezervele de lichiditate i perioadele de supravieuire
(Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods) emis de Comitetul Supraveghetorilor Bancari
Europeni50. Ghidul include cerine privind calibrarea i stabilirea compoziiei rezervei de lichiditate
pentru a permite instituiilor de credit s fac fa unei situaii de criz de lichiditate timp de cel puin
o lun fr modicarea modelului de activitate.

3.2.6. Riscul de pia
Conform analizelor de senzitivitate efectuate pe baza datelor aferente lunii decembrie 2010,
riscul de rat a dobânzii estimat în funcie de uxurile de numerar actualizate ale instituiilor
de credit este în cretere, în special ca urmare a majorrii ponderii elementelor cu venit x în
totalul activului bilanier, dar i ca urmare a strategiei de nanare pe termen scurt a unor
instituii de credit. În cursul anului 2010, respectiv în primul semestru al anului 2011, riscul
valutar manifestat prin impactul direct al variaiei cursului de schimb asupra fondurilor
proprii s-a meninut la un nivel sczut.
Riscul de rat a dobânzii
În cursul anului 2010, ponderea titlurilor de stat în totalul activelor instituiilor de credit a crescut,
evoluie care a contribuit la atenuarea inuenei negative exercitate de contracia creditrii sectorului
privat asupra veniturilor din exploatare. Dinamica recent a cheltuielilor cu deprecierea activelor
nanciare indic o tendin de relativ stabilizare, consecin a unui climat economic îmbuntit.
Fr a lua în considerare riscul adiional reectat de provizioanele constituite pentru expunerile fa
de companii i populaie, rentabilitatea relativ a titlurilor este în scdere (ritmul de cretere a ponderii
titlurilor de stat în totalul activului bilanier este superior celui de cretere a ponderii veniturilor din
titluri de investiii i plasament în totalul veniturilor din dobânzi, efect al substituirii unor elemente
cu randamente neajustate la risc ridicate, de natura creditelor acordate sectorului real – Grac 3.41.).
Grac 3.41. Ponderea titlurilor de investiii i plasament în activul bilanier, respectiv a veniturilor
aferente acestora în totalul veniturilor din dobânzi
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Începând cu 1 ianuarie 2011, Autoritatea Bancar European a preluat toate sarcinile i responsabilitile existente ale
Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni. Autoritatea Bancar European a fost îninat prin Regulamentul
nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie 2010.
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Impactul pe termen mediu i lung al deinerii de titluri de stat asupra protabilitii instituiilor
de credit nu aduce argumente în favoarea manifestrii pe termen scurt a efectului de eviciune a
sectorului privat de la creditare (crowding-out)51. Pe de alt parte, prezena titlurilor de stat confer o
poziie de lichiditate superioar unor plasamente cu randament ridicat.
În condiiile unui volum constant de titluri, un raport inelastic între diminuarea marjei nete a dobânzii
i creterea volumului creditelor acordate sectorului real ar putea contribui la diminuarea rezultatului
nanciar i a indicatorului de solvabilitate în cazul unor instituii de credit.
Senzitivitatea la riscul de rat a dobânzii efectuat pe baza datelor aferente lunii decembrie 2010
(estimat în funcie de uxurile de numerar actualizate ale instituiilor de credit) este în cretere.
Astfel, la o modicare a structurii la termen a curbei randamentelor cu 200 puncte de baz, impactul
asupra fondurilor proprii ar  de aproximativ 10 la sut (fa de 5 la sut, valoarea estimat pe
baza datelor aferente lunii decembrie 2009), o contribuie important revenind prezenei elementelor
purttoare de dobând x (titluri de stat, respectiv credite cu dobânzi promoionale), dar i modicrii
formei curbei randamentelor. La nele anului 2010, se observ o tendin de aliniere a sensului de
modicare a ratelor dobânzii cu impact negativ asupra fondurilor proprii, majoritatea instituiilor de
credit ind expuse la creteri ale ratelor dobânzii.
Reevaluarea titlurilor de stat deinute în portofoliul de tranzacionare, respectiv a titlurilor de
plasament, în urma unei deplasri paralele a curbei randamentelor cu 200 puncte de baz (cretere
a ratelor), ar cauza pierderi de aproximativ 3,5 la sut din totalul fondurilor proprii52. Dei titlurile
de investiii au o pondere important în totalul titlurilor de stat deinute de instituiile de credit
(Grac 3.42.), acestea nu au fost luate în considerare în determinarea impactului asupra fondurilor
proprii, ca urmare a tratamentului contabil diferit.
Grac 3.42. Titlurile de stat a ate în portofoliul instituiilor de credit,
în funcie de scopul deinerii acestora
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51

Fenomenul de crowding-out apare atunci când sectorul guvernamental concureaz cu sectorul real pentru acelai volum
de credite.
52
Estimarea impactului asupra fondurilor proprii se refer la titlurile aate în circulaie la data de 30 iunie 2011.
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Bncile din România, inclusiv cele cu capital strin, nu au în bilanuri deineri semnicative de titluri
suverane din afara României, ca urmare a criteriilor stricte de eligibilitate a colateralului utilizabil
pentru operaiunile de pia ale BNR53.
Ponderea aciunilor i a altor deineri de capital în totalul activului bancar se menine la cote reduse.
Ponderea swap-urilor este predominant în cadrul instrumentelor nanciare derivate utilizate;
valoarea din bilan a acestora (valoarea just) este de sub 1 la sut din totalul activului, respectiv al
pasivului bilanier.
Riscul valutar
O depreciere puternic a monedei naionale în raport cu principalele valute de denominare a creditelor
ar avea un impact pozitiv asupra veniturilor din dobânzi. Acesta ar  îns contrabalansat de nivelul
mult mai ridicat al cheltuielilor aferente deprecierii calitii activelor nanciare, în special în cazul
debitorilor persoane zice. Riscul valutar manifestat prin impactul direct al variaiei cursului de
schimb asupra situaiei nanciare a instituiilor de credit este unul sczut. Valoarea maxim a VaR54
înregistrat în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011, care presupune o lichidare a poziiilor descoperite
în termen de 10 zile lucrtoare, nu depete 0,25 la sut din totalul fondurilor proprii (Grac 3.43.).
Grac 3.43. Evoluia zilnic a VaR la nivelul sectorului bancar, în funcie de poziia valutar net
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În poda aversiunii sporite din ultima perioad fa de riscul expunerii în economiile emergente a
investitorilor internaionali, motivat de problemele crizei datoriilor suverane în unele state membre
ale UE, precum i la nivelul SUA o percepie îmbuntit asupra riscului de ar i ateptrile privind
relativa stabilitate a cursului de schimb leu/euro ar putea contribui i la dezvoltarea fenomenului de tip
carry trade55. În contextul unor incertitudini semnicative privind direcia de evoluie i volatilitatea
micrilor de capital, probabilitatea acestui fenomen nu este neglijabil, în condiiile existenei unui
diferenial semnicativ de rat a dobânzii fa de zona euro, motivat de persistena inaiei i de
53

Activele eligibile pentru tranzacionare i pentru garantare sunt: titlurile emise de statul român, certicatele de depozit
emise de BNR, precum i alte categorii de active negociabile, stabilite în baza unei hotrâri a Consiliului de administraie
al BNR. Bncile din România, inclusiv cele cu capital strin, nu au în bilanuri deineri semnicative de titluri suverane
din afara României. Ponderea titlurilor emise de instituiile guvernamentale nerezidente în activul agregat pe sistem
bancar, la nele lunii iunie 2011, reprezenta 0,2 la sut, iar ponderea acestora în totalul titlurilor aate în portofoliul
instituiilor de credit era de 1,4 la sut.
54
Valoarea VaR zilnic este determinat la nivelul celei de-a 99-a percentile, în funcie de evoluia istoric a cursului de
schimb în raport cu 13 devize, pe o perioad de 3 ani.
55
Termenul carry trade este utilizat pentru descrierea uxurilor speculative de capital cauzate de existena unui diferenial
al ratelor de dobând între ri cu monede diferite, în condiii de incertitudine a evoluiei cursului de schimb.
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nevoia ancorrii ferme a anticipaiilor inaioniste în condiiile existenei unor riscuri semnicative
la adresa evoluiei pe termen mediu a inaiei.

3.2.7. Protabilitate i ecien
La nele anului 2010 rezultatul agregat al sistemului bancar s-a meninut în zona negativ în
care a intrat începând cu trimestrul II, ca efect al creterii cheltuielilor cu provizioanele i al
deteriorrii protului operaional. Pierderea nu a fost îns o caracteristic generalizat, ind
localizat îndeosebi la nivelul bncilor mijlocii i mici. La nele semestrului I 2011 sistemul
bancar a înregistrat rezultate pozitive, protul operaional, dei mai redus comparativ cu
perioada similar a anului anterior, acoperind cheltuieli cu provizioanele în scdere.
Se anticipeaz c protabilitatea sistemului bancar va rmâne redus pe termen scurt, dat
ind decalajul de timp între reluarea creterii economice i manifestarea efectelor favorabile
ale acesteia asupra rezultatelor nanciare ale sectorului bancar.
Protabilitatea sistemului bancar românesc a intrat în teritoriu negativ începând cu luna mai 2010.
Astfel, pentru prima dat dup 1999 sistemul bancar a încheiat anul cu pierdere (516,4 milioane lei)56,
în principal sub inuena costurilor ridicate de provizionare, dar i a deteriorrii rezultatului din
exploatare. Pierderea nu a fost îns o caracteristic generalizat, cota de pia a bncilor care au
înregistrat pierderi ind de 21,9 la sut în decembrie 201057 (Grac 3.44.).
Grac 3.44. Distribuia cotei de pia
a instituiilor de credit în funcie
de ROA

Grac 3.45. Evoluia rezultatului nanciar,
a ROE i a ROA
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Restrângerea activitii economice a clienilor neguvernamentali ca urmare a recesiunii, reducerea salariilor din sectorul
public, incertitudinile legate de dinamica salariului real, precum i cheltuielile ocazionate de implementarea/aplicarea
OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori au exercitat presiuni suplimentare asupra rezultatelor
nanciare ale bncilor.
57
Indicatorul este calculat în funcie de activul agregat. În Ungaria, cota de piat a bncilor cu pierderi a crescut de la circa
5 la sut în decembrie 2009 la 25 la sut la sfâritul trimestrului III 2010 (Magyar Nemzeti Bank, Report on Financial
Stability, November 2010). În Polonia, cota de pia a bncilor cu pierderi s-a redus de la circa 13,9 la sut în septembrie
2009 la 7,9 la sut la sfâritul trimestrului III 2010 (Narodowy Bank Polski, Financial Stability Report, December 2010).
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Un numr de 20 de instituii de credit – majoritatea din categoria bncilor mari i mijlocii58 –
au raportat prot i în 2010 pe fondul ecientizrii costurilor operaionale i al restructurrii
portofoliului de credite.
La nivelul întregului sistem bancar, o schimbare de trend s-a produs în februarie 2011, de la sfâritul
acestei luni înregistrându-se prot net59 (Grac 3.45.).
În cazul principalilor indicatori de protabilitate (ROE i ROA), traiectoria descresctoare a continuat
în 2010 pentru al doilea an consecutiv. La sfâritul lunii iunie 2011, nivelurile ROE i ROA se
amelioraser uor fa de perioada similar a anului anterior, trecând în teritoriu pozitiv.
Cheltuielile nete cu provizioanele aferente creditelor acordate clientelei nebancare au continuat s
creasc în semestrul II 2010, reectând deteriorarea calitii portofoliului de credite; îns ritmul de
formare a provizioanelor60 s-a redus spre sfâritul anului. Începând cu luna ianuarie 2011, cheltuielile
nete cu provizioanele s-au situat sub nivelul celor înregistrate în perioada similar a anului anterior.
Din perspectiva protului operaional, în decembrie 2010 sistemul bancar înregistra un nivel situat
cu 11,7 la sut sub cel din anul anterior, grupa bncilor mici continuând s rmân în teritoriu negativ
(Grac 3.46.). Ritmul anual de cretere a protului operaional s-a diminuat în semestrul II 2010,
atingând valori negative începând cu luna octombrie. La nele lunii iunie 2011 toate cele trei grupe
de bnci înregistrau prot operaional.
Grac 3.46. Evoluia rezultatului operaional
pe grupe de bnci în 2009 i 2010
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Bncile de talie mare sunt cele cu active de peste 5 la sut din total, cele mijlocii cu active între 1 i 5 la sut, iar cele
mici, cu active de sub 1 la sut.
59
Cu excepia lunii mai 2011, când sistemul bancar a contabilizat o pierdere redus.
60
Ritmurile de cretere a indicatorilor prezentai au fost calculate în termeni reali i fa de aceeai perioad a anului
anterior.
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Veniturile nete din dobânzi i-au pstrat tendina de cretere manifestat în ultima parte a anului
2009, cu intensiti mai sczute în semestrul II 2010, dinamica devenind negativ în semestrul I
2011. Explicaia const în faptul c bncile au compensat scderea creditelor acordate sectorului
privat cu majorarea deinerilor de titluri de investiii i plasament având un randament mai sczut.
În plus, marja net a dobânzii aplicabile în relaia cu sectorul privat nenanciar s-a restrâns, în
special ca urmare a scderii ratei medii a dobânzii la credite pe fondul intensicrii concurenei
i al unei cereri diminuate de credite. La nele anului 2010, ponderea veniturilor nete din dobânzi
în veniturile operaionale era de 60,6 la sut, respectiv de 63,7 la sut la sfâritul lunii iunie 2011
(în cretere cu 16,5 puncte procentuale, respectiv cu 5,5 puncte procentuale fa de perioadele
similare ale anului anterior) (Grac 3.47.). Atât la sfâritul anului 2010, cât i al lunii iunie 2011,
dobânzile aferente creditelor acordate i titlurilor deinute61 ocupau primele dou poziii în veniturile
din dobânzi, iar dobânzile pentru depozitele constituite de clientel i cele aferente resurselor atrase
de la instituiile de credit62 au rmas principalele componente ale cheltuielilor cu dobânzile, similar
anilor anteriori.
În decembrie 2010, comparativ cu aceeai perioad a anului anterior, veniturile nete din comisioane
i-au redus ponderea în totalul veniturilor operaionale cu 4,3 puncte procentuale, pân la 16,5 la sut,
datorit restrângerii lor mai pronunate în contextul dezintermedierii. Din ianuarie 2011, dinamica
anual a celor dou tipuri de venituri s-a inversat63, ritmul de scdere aferent veniturilor nete din
comisioane ind mai lent fa de cel al veniturilor operaionale.
În acelai interval de timp, câtigurile nete din operaiuni, altele decât cele din dobânzi, i-au diminuat
ponderea în veniturile operaionale cu 8,5 puncte procentuale, pân la 13,2 la sut, în principal pe
fondul contribuiei mai reduse a veniturilor nete din tranzaciile în valute. Tendina s-a meninut la
nele primului semestru din 2011.
De asemenea, importana relativ a grupei „alte venituri din exploatare” în cadrul veniturilor
operaionale s-a redus de la 12,3 la sut în decembrie 2009 la 8,1 la sut în decembrie 2010, inclusiv
pe seama diminurii veniturilor din recuperri de creane. La nele lunii iunie 2011, ritmul scderii
altor venituri din exploatare a fost mai pronunat decât cel al veniturilor operaionale.
Preocuparea manifestat de bnci pe parcursul anului 2010 pentru limitarea costurilor de funcionare
s-a reectat în dinamica restrângerii cheltuielilor cu personalul (-6,5 la sut), cu materialele, lucrrile
i serviciile prestate de teri (-8,6 la sut) i cu amortizrile (-2,4 la sut), fa de anul anterior. Trendul
de scdere s-a pstrat la nele lunii iunie 2011, dei grupa aferent cheltuielilor cu amortizrile
a revenit pe traiectorie cresctoare. Ponderea grupei „alte cheltuieli de exploatare” în cheltuielile
operaionale s-a redus cu doar 0,7 puncte procentuale la decembrie 2010 fa de perioada similar a
anului anterior pân la nivelul de 35,9 la sut, în contextul continurii procesului de trecere pe pierdere

61

Ponderea dobânzilor aferente creditelor în sold s-a redus în iunie 2011 cu 1,4 puncte procentuale fa de perioada similar
a anului anterior, pân la nivelul de 79,6 la sut în veniturile din dobânzi, iar cea a dobânzilor aferente titlurilor deinute
a crescut cu 3,1 puncte procentuale, pân la nivelul de 12,9 la sut din acestea.
62
Ponderea dobânzilor pentru depozitele constituite de clientel a sczut în iunie 2011 cu 2,5 puncte procentuale fa
de perioada similar a anului anterior, pân la nivelul de 63,3 la sut în cheltuielile cu dobânzile, iar cea a dobânzilor
aferente resurselor atrase de la instituiile de credit a crescut cu 1,8 puncte procentuale, pân la nivelul de 27,7 la sut din
acestea.
63
Cu excepia lunii iunie 2011, când ritmul de scdere aferent veniturilor nete din comisioane a fost mai pronunat decât
cel al veniturilor operaionale.
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a unor portofolii de credite neperformante64. La nele lunii iunie 2011, aceast grup reprezenta
33,5 la sut din cheltuielile operaionale.
Indicatorul cost/venit s-a deteriorat uor (cu 1 punct procentual) la nele anului 2010 pân la nivelul
de 64,9 la sut, tendina meninându-se i în primul semestru din 2011.

3.3. Sectorul nanciar nebancar
3.3.1. Piaa asigurrilor
Piaa asigurrilor de via a avut o evoluie pozitiv în anul 2010 pe fondul stabilizrii
pieelor nanciare, dar piaa asigurrilor generale s-a redus, ca urmare a declinului activitii
economice. Rata de protabilitate pozitiv, înregistrat de companiile de asigurri în anii 2009
i 2010, este un factor important în meninerea stabilitii nanciare a sectorului asigurrilor
deoarece protejeaz capitalul companiilor i încurajeaz dezvoltarea acestei piee, în vederea
convergenei la piaa european.
Primele brute subscrise de companiile de asigurri în anul 2010 s-au diminuat cu 5,7 la sut în
condiiile restrângerii activitii economice începând cu anul 2009, dar i ale climatului internaional
nefavorabil. Piaa asigurrilor generale a sczut cu 7,5 la sut, evoluia ind doar parial contrabalansat
de piaa asigurrilor de via, care a avansat cu numai 2,3 la sut i deine o pondere redus în piaa
total a asigurrilor. Transmiterea riscurilor din economia real i din pieele nanciare ctre sectorul
asigurrilor s-a produs într-o prim etap la nivelul asigurrilor de via, ulterior ind resimite i în
piaa asigurrilor generale (Tabel 3.6.).
Tabel 3.6. Transmiterea riscurilor din economia real i pieele nanciare
ctre sectorul asigurrilor
2008
Asigurri generale
(ofer protecie pe
termen scurt)


Declinul activitii

economice

Creterea venitului
disponibil nominal
al populaiei

economice

Creterea venitului
disponibil nominal
al populaiei

economice

Reducerea venitului
disponibil nominal
al populaiei

60

Primele brute
subscrise

Primele brute
subscrise


Creterea activitii


Scderea cotaiilor


Stabilizarea pieelor

economice

Creterea venitului
disponibil nominal
al populaiei

pe piaa aciunilor

Creterea percepiei
de risc de credit pentru
plasamentele în active
nanciare

nanciare

Ateptri privind
reluarea creterii
economice

Primele brute
subscrise

64

2010


Declinul activitii

Primele brute
subscrise
Asigurri de via
(ofer protecie pe
termen mediu i lung)

2009


Creterea activitii

Primele brute
subscrise

Primele brute
subscrise

La 30 iunie 2011, 52 la sut din totalul grupei cuprinzând alte cheltuieli de exploatare erau deinute de pierderi din creane
nerecuperate acoperite i neacoperite cu ajustri din depreciere înregistrate de cinci bnci.
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Gradul de intermediere aferent operaiunilor de asigurare a sczut în 2010, pentru prima dat de la
declanarea turbulenelor nanciare internaionale în anul 2007, datorit diminurii segmentului de
asigurri generale (Grac 3.48.).
Analizând evoluia în termeni reali a pieei asigurrilor, se observ c piaa asigurrilor de via a
reacionat pozitiv la încetinirea declinului activitii economice la sfâritul anului 2010, dar piaa
asigurrilor generale s-a diminuat, efectul îmbuntirii condiiilor macroeconomice ind resimit
treptat de acest segment al asigurrilor (Grac 3.49.). Declinul asigurrilor generale poate  explicat
i printr-un decalaj temporal dintre evoluia activitii economice i înclinaia companiilor i a
populaiei pentru achiziia de polie de asigurare ce ofer protecie pe termen scurt.
Grac 3.48. Piaa asigurrilor – ponderea
primelor brute subscrise în PIB
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Grac 3.49. Corelaia dintre piaa asigurrilor
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Raportul dintre costurile cu indemnizaiile brute pltite din activitatea de asigurri generale i
veniturile din primele brute subscrise s-a stabilizat în anul 2010, dup ce în anii anteriori cheltuielile
ridicate pe segmentul asigurrilor de autovehicule i strategia companiilor de expansiune a cotelor
lor de pia au determinat creterea riscurilor subscrise de companiile de asigurri generale
(Grac 3.50.). Evoluia indic o îmbuntire a performanelor în administrarea riscurilor, cu impact
pozitiv asupra indicatorilor de rentabilitate i capitalizare afereni companiilor de asigurri generale.
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Grac 3.50. Ponderea indemnizaiilor brute
Grac 3.51. Evoluia principalelor plasamente
pltite în total prime brute subscrise
ale societilor de asigurri
pentru asigurrile generale
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4

Not: 1. Aciuni i alte titluri cu venit variabil
2. Obligaiuni i alte titluri cu venit x
3. Depozite la instituiile de credit
4. Plasamente aferente asigurrilor de via pentru
care riscul de investiie este transferat clienilor.

Sursa: CSA, MFP

Grac 3.52. Rata de rentabilitate a activelor pentru
primele 10 companii de asigurri în
funcie de valoarea activelor deinute
(niveluri maxime, medii i minime)
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2

2008

2009

ROA minim

2010
ROA mediu

Companiile de asigurri au plasat majoritatea
resurselor nanciare disponibile în obligaiuni i
titluri cu venit x, în principal titluri de stat, dar
i în depozite bancare, asigurând un risc de credit
sczut pentru portofoliul de active nanciare
i accesul rapid la lichiditi. Plasamentele
în instrumente nanciare pentru care riscul
de investiie este transferat asigurailor au
continuat s creasc pe parcursul anului 2010,
în condiiile în care primele brute subscrise
pentru produsele de asigurri de via legate de
fonduri de investiii s-au majorat (Grac 3.51.).
Protabilitatea celor mai mari 10 companii
de asigurri, în funcie de valoarea activelor
deinute, s-a îmbuntit semnicativ în anul
2009, evoluând apoi la un nivel similar pe
parcursul anului 2010 (Grac 3.52.). Meninerea
ratei de protabilitate a companiilor de
asigurri în teritoriu pozitiv este un factor
important în consolidarea stabilitii nanciare
a sectorului de asigurri, deoarece protejeaz
capitalul companiilor i încurajeaz dezvoltarea
acestei piee în vederea convergenei ctre
piaa european.
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3.3.2. Fondurile de pensii private
Sistemul de pensii private nu este purttor de riscuri ce pot afecta stabilitatea sistemului
nanciar intern. Restrângerea activitii economice în anul 2010 a limitat creterea veniturilor
din contribuii, îns fondurile de pensii private nu au întâmpinat diculti suplimentare în
gestionarea uxurilor nanciare, întrucât lansarea recent a acestora (în anul 2007) nu le expune
la ieiri importante de resurse. Instrumentele cu venit x au oferit cele mai mari randamente,
iar titlurile de stat au reprezentat peste 60 la sut din totalul portofoliului fondurilor de pensii
private, structur specic unui prol de risc sczut.
Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost lansat în România în anul 2007, având
caracter obligatoriu pentru persoanele în vârst de maximum 35 de ani i caracter opional pentru
persoanele în vârst de pân la 45 de ani. În aceste condiii, numrul de participani pentru care
se vireaz contribuiile lunare este ateptat s înregistreze o cretere continu, cel puin pân în
momentul în care cei mai în vârst participani vor atinge vârsta de pensionare. Cu toate acestea,
contracia activitii economice în perioada 2009-2010 s-a resimit i la nivelul fondurilor de pensii
administrate privat, anul 2010 i semestrul I din anul 2011 marcând o uoar diminuare a numrului
de persoane pentru care s-au virat contribuiile lunare, chiar dac valoarea contribuiilor a fost în
cretere (Grac 3.53.). Contribuiile lunare au avansat datorit majorrii cotei de contribuie în luna
martie 2010 de la 2,0 la sut la 2,5 la sut din venitul brut realizat65 i a relurii creterii economice
în anul 2011.
Grac 3.53. Evoluia contribuiilor
pentru pilonul II
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Grac 3.54. Structura portofoliilor de investiii
la sfâritul semestrului I 2011
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Activele nete administrate de fondurile de pensii private erau la sfâritul semestrului I din anul 2011
de 5,4 miliarde lei pentru Pilonul II i 385 milioane lei pentru Pilonul III. Acest nivel al activelor nete
relev o capacitate limitat a fondurilor de pensii private de a susine stabilitatea pieelor nanciare
65

Conform Legii nr. 12 din 26.01.2010 a bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010.
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autohtone prin achiziii de active cu scadene pe termen lung; merit îns precizat faptul c perioada
de acumulare pe care o traverseaz acest sistem face improbabil apariia, la un moment dat, a unei
presiuni pe vânzare a unor active nanciare deinute în portofoliu.
Fondurile de pensii private au alocat majoritatea resurselor disponibile pentru plasamente în titluri
de stat (peste 60 la sut), asigurând un risc sczut de investiii asociat portofoliului de active.
Obligaiunile corporative, depozitele bancare i aciunile asigur diversicarea portofoliului i
consolideaz rezistena fondurilor de pensii private la ocuri pe pieele nanciare (Grac 3.54.).
La nalul semestrului I din anul 2011, fondurile de pensii private deineau plasamente în strintate
reprezentând 11,4 la sut din portofoliu (Pilonul II), respectiv 10,1 la sut (Pilonul III), preponderent
în state membre ale Uniunii Europene. Dei expunerea direct la riscuri pe plan internaional
înregistreaz un nivel sczut, este necesar monitorizarea atent a riscului de contagiune, în
eventualitatea unui oc extern.
Grac 3.55. Randamentele medii anuale obinute
pentru principalele categorii de active
de investiii nanciare în anul 2010
procente
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în cazul Pilonului III, îns ponderea foarte
sczut a acestora în total active administrate
(sub 1 la sut) nu a afectat rentabilitatea total a fondurilor de pensii private (Grac 3.55.).
5

3.3.3. Instituiile nanciare nebancare
În anul 2010, precum i în primul semestru din anul 2011, activitatea instituiilor nanciare
nebancare (IFN) s-a meninut pe un trend descendent, ca urmare a nivelului în continuare
sczut al cererii de creditare i a sentimentului de aversiune fa de risc manifestat de IFN
în condiiile existenei în bilanul acestora a unui volum semnicativ de credite afectate de
restane. Totui, comparativ cu anul 2009, ritmul de deteriorare a portofoliului de credite s-a
temperat. Reducerea cheltuielilor cu provizioanele a avut un efect benec asupra rezultatului
nanciar agregat care a reintrat în teritoriu pozitiv în primele ase luni ale anului 2011.
64
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Creditele acordate de IFN i-au pstrat traiectoria descresctoare pe care s-au înscris de la începutul
anului 2009, soldul acestora la nalul primului semestru din anul 2011 ind de 24 miliarde lei,
în scdere cu 14 la sut fa de aceeai perioad a anului anterior i cu 34 la sut fa de punctul
maxim al volumului creditului înregistrat în decembrie 2008 (Grac 3.56.). Restrângerea activitii
IFN i uoara revenire a creditelor acordate de instituiile de credit au condus la o diminuare
semnicativ a ponderii creditelor acordate de IFN în totalul creditului neguvernamental, de la
18 la sut în decembrie 2008 la 11 la sut în iunie 2011.
Activul net agregat la nivelul sectorului IFN s-a diminuat, pe fondul restrângerii activitii de
creditare i al volumului ridicat de provizioane constituite. Entitile înscrise în Registrul special,
care fac obiectul supravegherii prudeniale de ctre BNR, dein o pondere de 93 la sut din totalul
activului bilanier al sectorului, jumtate din totalul activului ind concentrat la nivelul primelor
10 instituii.
Activitatea IFN din România este orientat preponderent ctre segmentul de leasing nanciar care
deine aproximativ 75 la sut din valoarea total a nanrilor acordate de acest sector. Deteriorarea
condiiilor macroeconomice a avut un efect negativ asupra operaiunilor de leasing nanciar
la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor membre înregistrând o restrângere a volumului
nanrilor acordate. Gradul de adâncime a pieei de leasing nanciar66 în România se situeaz la un
nivel comparabil cu cel existent în Polonia, Frana sau Grecia, dar sub cel înregistrat în Ungaria sau
Austria (Grac 3.57.).
Grac 3.56. Evoluia sectorului IFN
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Finanarea oferit de IFN este orientat, în principal, ctre companiile nenanciare, acestea deinând
o pondere de aproximativ 75 la sut în total. În ceea ce privete gradul de concentrare a nanrii
acordate de IFN pe sectoare economice, expunerea fa de companiile din domeniul serviciilor ocup
poziia dominant (Grac 3.58.).
Grac 3.59. Rentabilitatea sectorului IFN68

Grac 3.58. Structura creditelor acordate
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Rezultatul nanciar brut agregat a cunoscut o revenire în prima jumtate a anului 2011, dup o dinamic
mixt în anul 2010 (Grac 3.59.), IFN înscrise în Registrul special înregistrând un prot brut de
150 milioane lei. Diminuarea cheltuielilor cu provizioanele pentru acoperirea riscului de credit ca
efect al aplatizrii dinamicii de erodare a calitii portofoliului poate crea premisele consolidrii
protului în perioada urmtoare, îns aceste rezultate vor  inuenate de evoluia cadrului
macroeconomic.
Având în vedere specicul activitii, principalul risc cu care se confrunt entitile din acest sector
nanciar este riscul de credit. Evoluiile macroeconomice din ultimii ani au avut o contribuie
important la majorarea ratei creditelor neperformante din sectorul IFN (Grac 3.60.). Totui,
comparativ cu anul 2009, ritmul de deteriorare a portofoliului de credite s-a temperat, urmând o
tendin asemntoare celei observate la nivelul sectorului instituiilor de credit. Astfel, cheltuielile
cu provizioanele au continuat s înregistreze valori semnicative, dar procesul de provizionare s-a
atenuat, cheltuielile trimestriale datorate constituirii unor noi provizioane situându-se sub nivelul
celor înregistrate în perioadele similare ale anului 2009 (Grac 3.61.). 67 68

67

Expunerile pe diferite sectoare economice au fost calculate pe baza datelor raportate de IFN înscrise în Registrul special
ctre Centrala Riscurilor Bancare i cuprind expunerile fa de un singur debitor a cror valoare depete 20 000 lei.
68
Rezultatul nanciar indic rezultatul brut cumulat de la începutul anului, în timp ce rentabilitatea economic a fost
calculat pe baza valorilor anualizate ale rezultatului brut trimestrial.
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Grac 3.60. Evoluia riscului de credit
pentru sectorul IFN69
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Analiza ponderii deinute de veniturile i cheltuielile cu dobânzile în creditele acordate, respectiv
în sursele atrase, indic tendina de meninere a unor marje de dobând ridicate (Grac 3.62.), care
poate atenua eventualele ocuri datorate unei evoluii nefavorabile a costurilor de renanare ale IFN.
În plus, riscul de pia în cadrul acestui sector este limitat, întrucât structura de renanare i cea de
acordare de credite sunt, în general, echilibrate din punct de vedere al maturitilor, al monedei de
denominare i al tipului de rat a dobânzii.69
Instituiile nanciare europene au o inuen dominant asupra sectorului IFN din România atât
prin participaiile deinute, în mod direct sau indirect, cât i prin liniile de nanare acordate
(Grac 3.63.). Acionariatul strin a facilitat accesul IFN la sursele externe de nanare, împrumuturile
atrase de pe piaa internaional reprezentând 87 la sut din totalul datoriei cumulate la nivel de sector.
În cadrul sistemului nanciar românesc, interdependena IFN se manifest, în principal, în relaie cu
sectorul bancar, în ceea ce privete participarea la capital i la nanare. Dei riscul de contagiune
se poate manifesta în structurile de tip grup nanciar, impactul asupra sectorului bancar românesc,
în ansamblu, este redus. Împrumuturile primite de IFN de la instituiile de credit din România
consemnau niveluri apropiate la nele anului 2010 (2,2 miliarde lei) i în primul semestru al anului
2011 (2,3 miliarde lei), reprezentând circa 1,1 la sut din totalul creditului neguvernamental acordat
de instituiile de credit. Totodat, participaiile instituiilor de credit la capitalurile din sectorul IFN
erau de aproximativ 0,6 miliarde lei. Dependena sectorului IFN de nanarea atras în mod direct
de la instituiile de credit din România este de asemenea redus, ponderea împrumuturilor de la
instituiile de credit autohtone ind de aproximativ 10 la sut din totalul surselor de nanare.
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Rata creditelor neperformante a fost calculat ca raport între expunerea brut a creditelor i a dobânzilor clasicate în
categoria pierdere i total credite i dobânzi acordate de IFN.
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Grac 3.62. Evoluia riscului de rat a dobânzii
Grac 3.63. Structura capitalului social i a
pentru sectorul IFN (date anualizate)
împrumuturilor atrase în funcie de
ara de origine, la data de 30 iunie 2011
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3.4. Piaa de capital
Percepia investitorilor fa de riscurile asociate plasamentelor pe piaa de capital a înregistrat
o tendin de îmbuntire în perioada ianuarie 2010 – iulie 2011. Piaa de aciuni a fost corelat
într-o msur sczut cu pieele internaionale, ca urmare a in uenei ridicate pe care factorii
interni tind s o exercite la nivelul evoluiilor zilnice. Aversiunea fa de risc a investitorilor a
înregistrat o tendin general descendent, îns au existat i perioade de volatilitate ridicat
ca urmare a tensiunilor din pieele internaionale, generate de criza datoriilor suverane ale
Greciei, Irlandei i SUA.

3.4.1. Evoluii generale
Indicii bursieri din pieele emergente din regiune, inclusiv cei din România, au avut o evoluie
asemntoare în perioada ianuarie 2010 – iulie 2011, ind relativi stabili, dar înregistrând i dou
perioade de tensiuni generate de evenimente externe. Volatilitatea a crescut în primul semestru al
anului 2010, ca urmare a turbulenelor din pieele internaionale generate de criza datoriei suverane
a Greciei ce a survenit dup scderea calicativului la categoria Speculativ de ctre agenia de rating
S&P, dar i în lunile iulie-august 2011 pe fondul extinderii crizei datoriilor suverane ale rilor din
zona euro i al reducerii de ctre agenia de rating S&P a calicativului acordat SUA (Grac 3.64.).
Capitalizarea bursier de la Bucureti a evoluat pozitiv în perioada analizat, în timp ce lichiditatea
anualizat70 a înregistrat uctuaii semnicative în 2010, manifestând un trend descendent în
semestrul II. Creterea valorii tranzacionate în condiiile stagnrii valorii capitalizrii reprezint în
fapt o consolidare a pieei bursiere (Grac 3.65.).
70
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Valoare lunar tranzacii * 12 / Capitalizare bursier la sfâritul lunii.
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Grac 3.64. Dinamica indicilor bursieri din
regiune (ianuarie 2010=1)

Grac 3.65. Capitalizarea bursier i lichiditatea
anualizat
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Investitorii nerezideni i-au intensicat activitatea de tranzacionare pe piaa BVB71 în lunile februarie
2010 i februarie 2011, fr a induce îns volatilitate. Tendina general în perioada analizat a fost
de relativ echilibru între vânzrile i cumprrile de titluri nanciare de ctre investitorii nerezideni
pe piaa BVB (Grac 3.66.).
Grac 3.66. Tranzaciile investitorilor nerezideni
la BVB (exclusiv tranzaciile din
categoria Internaional)
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Piaa BVB nu include piaa RASDAQ i piaa instrumentelor nanciare derivate de la Sibiu.
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Activele nete deinute de ctre fondurile deschise de investiii s-au majorat în anul 2010 i în
semestrul I din anul 2011, evoluia pozitiv ind susinut atât de intrrile de capital în fondurile de
investiii, cât i de creterea valorii portofoliului. În anul 2010 a avut loc o majorare semnicativ a
ponderii investiiilor în obligaiuni i valori mobiliare nou emise, iar în semestrul I din anul 2011 au
crescut plasamentele în depozite bancare i obligaiuni (Grac 3.67.).
Activele administrate de ctre fondurile monetare au evoluat cresctor în perioada analizat pe
fondul avansului investiiilor în obligaiuni, în condiiile în care plasamentele în depozite bancare
s-au meninut aproximativ constante (Grac 3.68.).72
Grac 3.69. Corelaia i ecartul72
dintre spot-futures

Grac 3.68. Structura activelor totale
ale fondurilor monetare
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Începând cu luna mai a anului 2010, corelaia i ecartul dintre pieele spot i futures au înregistrat o
cretere pronunat (Grac 3.69.). Aceast tendin s-a manifestat în paralel cu reducerea volatilitii
i a lichiditii din piaa futures de la Sibiu, survenind pe fondul creterii aversiunii fa de risc a
investitorilor. Totodat, în a doua jumtate a anului 2010 se observ i o scdere semnicativ a
volatilitii ecartului dintre cele dou piee.

3.4.2. Aversiunea fa de risc
Declanarea crizei datoriei suverane a Greciei în luna mai 2010 a generat un oc important pe piaa de
capital autohton, manifestat prin deprecierea indicilor bursieri i amplicarea volatilitii. ocul a
avut o intensitate mai sczut decât în cazul falimentului Lehman Brothers din septembrie 2008, îns
acesta a survenit într-o perioad de recuperare a pierderilor generate de criza nanciar internaional,
determinând inversarea trendului. Volatilitatea a revenit la nalul anului 2010 la valorile anterioare
72
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Corelaia i ecartul dintre pieele spot i futures au fost ponderate cu volumul tranzaciilor pentru cele mai lichide titluri de
pe piaa futures de la Sibiu. Corelaia estimat este una condiionat i a fost obinut dintr-un model GARCH multivariat
de tip BEKK (1,1) diagonal.
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declanrii crizei datoriei suverane a Greciei, îns reducerea calicativului acordat SUA de
ctre agenia de rating S&P în data de 5 august 2011 a generat noi turbulene pe piaa de capital
(Grac 3.70.). 73
Grac 3.70. Volatilitatea indicilor bursieri BVB
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Grac 3.71. Funcia de medie a exceselor73 pentru
indicii bursieri BVB în perioada
1 ianuarie 2010 – 15 august 2011
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Indicele BET-FI a avut cea mai ridicat volatilitate din piaa bursier pe parcursul anului 2010, pe
fondul unor factori de pia i al nivelului ridicat de aversiune a investitorilor fa de plasamentele
în societi de investiii nanciare, în timp ce volatilitatea indicelui BET i cea a indicelui BET-C
au înregistrat evoluii foarte apropiate. Valoarea medie a volatilitii zilnice anualizate a indicelui
BET-FI a fost mai mare cu 13 la sut decât cea a indicelui BET, respectiv cu 16 la sut superioar celei
a indicelui BET-C. În perioada ianuarie-august 2011, volatilitatea indicilor bursieri nu a consemnat
variaii majore, cu excepia creterii semnicative din luna august ca efect al impactului negativ
generat de criza datoriei suverane a SUA. Din funcia de medie a exceselor (Grac 3.71.) se poate
observa prezena unui numr ridicat de valori extreme în evoluia indicelui BET-FI, comparativ cu
cele înregistrate de indicii BET i BET-C.
Tensiunile manifestate pe pieele internaionale în urma declanrii crizei datoriei suverane a
Greciei i reducerea de ctre agenia de rating S&P a calicativului acordat SUA au avut ca rezultat
orientarea i mai puternic a investitorilor ctre active cu risc sczut. Una din consecine a fost
creterea semnicativ a preului aurului (de la circa 1 100 dolari pe uncie la sfâritul anului 2009 la
1 765 dolari pe uncie la mijlocul lunii august 2011). Creterea aversiunii fa de risc a investitorilor
73

Aceast funcie presupune ca randamentele indicilor, ordonate cresctor, s e xate succesiv ca nivele prag, dup
care s se calculeze un raport având la numrtor media sumelor diferenei dintre randamente i pragul ales, iar la
numitor mrimea eantionului superioar pragului. Deoarece pragul este ales succesiv în ordine cresctoare, panta seriei
determinate de aceast funcie trebuie s e negativ i s convearg ctre zero. Îns dac seria de valori rezultate nu
converge asimptotic ctre zero, iar panta este pozitiv i are o valoare ridicat deasupra lui zero, atunci este indicat
prezena unui comportament extrem al indicelui în perioada analizat.
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a determinat o majorare a riscului de pia pentru indicii bursieri listai la Bursa de Valori Bucureti
(Grac 3.72.). În lunile mai i iunie ale anului 2010, valoarea zilnic a VaR74 ce cuantic pierderea
maxim posibil pe un orizont de zece zile a urcat pân la nivelul de 55,9 la sut pentru indicele
BET-FI care, în data de 25 mai, s-a depreciat cu 15 la sut fa de edina precedent de tranzacionare.
Valorile VaR pentru indicii BET i BET-C au avut evoluii foarte apropiate i s-au situat la niveluri
mult mai sczute fa de cele înregistrate de indicele BET-FI.75
Grac 3.72. Valoarea zilnic a VaR pentru
randamentele indicilor bursieri BVB

55

procente
(a)

12
(b)

(c)
10

50

8

45

6

40

procente
(a)

(b)

(c)

4

35

2

30

0

25

-2

20

-4

15

-6

5

-8

0

-10
ian.2010
feb.2010
mar.2010
apr.2010
mai.2010
iun.2010
iul.2010
aug.2010
sep.2010
oct.2010
nov.2010
dec.2010
ian.2011
feb.2011
mar.2011
apr.2011
mai.2011
iun.2011
iul.2011
aug.2011

10

BET

BET-C

BET-FI

ian.2010
feb.2010
mar.2010
apr.2010
mai.2010
iun.2010
iul.2010
aug.2010
sep.2010
oct.2010
nov.2010
dec.2010
ian.2011
feb.2011
mar.2011
apr.2011
mai.2011
iun.2011
iul.2011
aug.2011

60

Grac 3.73. Primele de risc75 pentru indicii
bursieri BVB
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(b) – premierul Irlandei declar c guvernul a solicitat nanare de la UE i FMI (21 noiembrie 2010)
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Sursa: BVB, calcule BNR

Creterea riscului de pia în perioada mai-iunie 2010 a fost reectat i de evoluia negativ a
primelor de risc pentru indicii bursieri (Grac 3.73.), care în primul trimestru au avut un trend
ascendent corelat i cu aprecierea semnicativ a indicilor bursieri din pieele internaionale. Prima
de risc pentru indicele BET-FI a consemnat uctuaii superioare fa de cele înregistrate de indicii
BET i BET-C. În trimestrul al doilea din 2011, primele de risc au înregistrat valori negative pe
fondul intensicrii tensiunilor din pieele internaionale.
74

Valoarea zilnic a VaR (Value at Risk) este estimat pentru un orizont de zece zile i pentru cea de-a 99-a percentil a
funciei de distribuie, în conformitate cu prevederile din acordul Basel II pentru administrarea riscului de pia. În acest
caz, VaR zilnic exprim cu o probabilitate de 99 la sut faptul c pierderea maxim posibil pe un orizont de 10 zile
nu va depi aceast valoare. În calculul VaR a fost utilizat distribuia normal standard (de medie 0 i varian 1) i
volatilitatea condiionat rezultat dintr-un model GARCH (1,1).
75
Primele de risc au fost calculate ca un raport, având la numrtor diferena dintre randamentul anualizat al ecrui indice
fa de randamentul titlurilor de stat din piaa secundar (tranzacii interbancare) cu o perioad de 3 luni pân la scaden,
iar la numitor deviaia standard anualizat a randamentelor zilnice ale indicelui respectiv. Deviaia standard utilizat este
una condiionat, ind obinut dintr-un model GARCH (1,1). Estimarea primelor de risc dup aceast metodologie
poart numele de indicatorul lui Sharpe, ind propus de laureatul Premiului Nobel, William Sharpe, pentru msurarea
preului de pia al riscului.
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Distribuia cumulat a randamentelor indicilor din regiune arat un grad de rezisten mediu al
indicelui BET la turbulenele internaionale, în condiiile în care randamentele negative nu au fost
foarte ridicate (Grac 3.74.). Comportamentul acestui indice reect un nivel mediu de aversiune
fa de risc a investitorilor pe piaa de capital din România.76
Grac 3.74. Distribuia cumulat a
randamentelor76 pentru perioada
1 ianuarie 2010 – 15 august 2011
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Corelaiile dintre indicele bursier BET i indici bursieri ai pieelor de capital din regiune s-au meninut
la un nivel mediu spre sczut (Grac 3.75.). Dei piaa de capital din România este conectat la
pieele regionale i internaionale, factorii interni tind s exercite o inuen mai mare asupra acesteia
la nivelul evoluiilor zilnice. Corelaia sczut prezint avantajul diversicrii portofoliului pentru
investitorii regionali deoarece acetia îi pot diminua riscul global al portofoliului prin expuneri pe
piaa de capital româneasc. Corelaia cu indicele bursier din Grecia nu semnaleaz o contagiune în
mod particular ctre România, reacia pieei de capital autohtone la criza datoriei suverane din Grecia
ind asemntoare celor înregistrate pe alte piee din regiune.
Volatilitatea implicit a cursului de schimb euro/leu a avut o tendin general descresctoare, îns
perioadele de turbulene pe pieele nanciare internaionale au determinat creteri ale aversiunii
fa de risc a investitorilor (Grac 3.76.). Ecartul de dobând dintre ratele interbancare ROBOR i
EURIBOR s-a diminuat în perioada ianuarie 2010 – august 2011 pe fondul îmbuntirii indicatorilor
macroeconomici i al existenei unui nivel adecvat a lichiditii în sistemul bancar (Grac 3.77.).

76

Distribuia cumulat de probabilitate a randamentelor celor patru indici bursieri, prezentat în Gracul 3.74., a fost
calculat utilizând o funcie de estimare de tip Kaplan-Meier. Pe axa Oy a gracului sunt reprezentate valori cuprinse
în intervalul [0,1] ale nivelurilor de probabilitate la care a fost estimat funcia. Axa Ox reprezint diferite valori ale
randamentelor indicilor ce sunt aferente nivelurilor de probabilitate.
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Grac 3.76. Volatilitatea implicit a cursului
de schimb euro/leu pentru opiuni
cu o perioad pân la scaden
de 3 luni i 12 luni
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Grac 3.77. Ecart de dobând între rata
interbancar ROBOR i EURIBOR
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Continuarea procesului de consolidare scal, încheierea acordului de nanare cu organisme
nanciare internaionale i încetinirea semnicativ a declinului activitii economice au determinat
diminuarea, pe parcursul primului trimestru din 2010, a randamentelor oferite de titlurile de stat
cu maturitatea rezidual de un an, pân la un nivel apropiat de rata dobânzii de politic monetar,
ulterior acestea evoluând stabil i chiar uor descresctor în trimestrul II din anul 2011. Turbulenele
nanciare generate de criza datoriilor suverane ale unor state europene au avut pân în prezent un
impact limitat i doar pe termen scurt asupra randamentelor oferite de titlurile de stat din România
(Grac 3.78.).
Grac 3.78. Randamentul anual oferit
de titlurile de stat cu maturitatea
rezidual de 1 an i rata dobânzii
de politic monetar
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Ecartul de dobând dintre rata interbancar ROBOR i randamentele titlurilor de stat tranzacionate
pe piaa secundar este un indicator al percepiei investitorilor cu privire la riscurile din sistemul
bancar. Ecartul de dobând a înregistrat uctuaii importante în primele dou trimestre din 2010,
dup care s-a redus ctre sfâritul anului, indicând o tendin descresctoare a aversiunii fa de risc
a investitorilor77. Revenirea turbulenelor pe pieele nanciare internaionale în lunile iulie-august
2011 a determinat o nou cretere a ecartului de dobând, îns nivelul de incertitudine s-a situat sub
cel din primele dou trimestre ale anului 2010 (Grac 3.79.).
Curba randamentelor din piaa secundar a titlurilor de stat denominate în lei a înregistrat o
modicare a pantei începând cu trimestrul II al anului 2010 (Grac 3.80.). Aceast situaie a survenit
în special pe fondul scderii cu peste 1 punct procentual a randamentelor oferite de titlurile de stat
cu scadena rezidual de pân la un an. În schimb, randamentele titlurilor cu o scaden rezidual de
zece ani au crescut cu aproximativ 0,2 puncte procentuale. Inversarea în trimestrul II a pantei curbei
randamentelor din piaa secundar a titlurilor de stat poate  explicat de perspectivele pozitive
de redresare a economiei româneti. În primele dou trimestre din 2011, curba randamentelor a
continuat s înregistreze o pant pozitiv, în condiiile în care nivelul randamentelor s-a redus pentru
maturitile de pân la un an (Grac 3.81.). 78
Grac 3.80. Curba randamentelor78 din piaa
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Investitorii pe piaa titlurilor de stat din România sunt în cea mai mare parte investitori instituionali.
Pentru estimarea curbei randamentelor au fost utilizate tranzaciile cu titluri de stat denominate în lei, derulate pe piaa
secundar în cursul anului 2010. Randamentul acestora a fost direcionat ctre diferite clase de maturitate, în funcie
de perioada rmas de via a titlului de stat respectiv. Curba randamentelor a fost obinut prin asamblarea valorilor
rezultate din funcii polinomiale de gradul trei.
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Valoarea tranzaciilor denitive cu titluri de stat denominate în lei pe piaa secundar a sczut
semnicativ începând cu luna martie 2010, dup ce în primele dou luni ale anului a avut o evoluie
pozitiv, concomitent cu o cretere important a tranzaciilor de tip repo (Grac 3.82.). Tendina
descendent a valorii tranzaciilor denitive cu titluri de stat a coincis cu reducerea dobânzilor
din piaa monetar. În ultimul trimestru din 2010, valoarea tranzaciilor denitive cu titluri de stat
denominate în lei a prezentat o evoluie uctuant, care a continuat i în prima jumtate a anului
2011. Valoarea tranzaciilor cu titluri de stat realizate pe piaa BVB a continuat s e redus în
perioada ianuarie 2010 – iunie 2011, însumând aproximativ 1 la sut din rulajele totale. Pe parcursul
anului 2010, valoarea adjudecat în urma emisiunilor de titluri de stat din piaa primar a sczut cu
35,6 la sut fa de cea înregistrat în anul precedent, atingând nivelul de 43,8 miliarde lei. În primul
semestru din 2011, suma atras din emisiunile de titluri de stat a crescut cu 147 la sut fa de aceeai
perioad a anului 2010.
Grac 3.82. Valoarea medie zilnic a tranzaciilor cu titluri de stat denominate în lei
pe piaa secundar interbancar
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Ca urmare a presiunilor de nanare a decitului bugetar, cât i a temerilor investitorilor de a plasa
lichiditi pe termen mediu i lung, cererea de titluri de stat s-a orientat în special ctre scadene pe
termen scurt, astfel încât emisiunile de certicate de trezorerie au deinut o pondere de aproximativ
79 la sut din valoarea adjudecat în 2010, respectiv de circa 74 la sut în primul semestru din 2011.
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CAPITOLUL 4. RISCURILE AFERENTE EVOLUIILOR
ECONOMICE I FINANCIARE INTERNE
4.1. Evoluii macroeconomice interne
Situaia macroeconomic a României s-a îmbuntit de la data Raportului anterior. Noul acord
de nanare încheiat cu UE, FMI i BM i msurile explicit menionate în principalele programe
naionale constituie ancore în vederea consolidrii rezultatelor obinute i a impulsionrii
potenialului de cretere economic. Continuarea reformelor structurale i de consolidare scal,
inclusiv în direcia diminurii arieratelor i ameliorrii situaiei nanciare a rmelor de stat cu
probleme, rmâne punctul central al preocuprilor autoritilor guvernamentale în anul 2011.

4.1.1. Sectorul real

Rata prognozat de cretere a PIB/locuitor relativ la
PIB/locuitor al zonei euro pentru perioada 2011-2012

Situaia macroeconomic a României s-a îmbuntit de la data Raportului anterior, stoparea
declinului economic i evoluia favorabil a partenerilor comerciali externi având un rol important
în aceast direcie. Economia naional a traversat un proces de restructurare, creându-se condiiile
pentru o dezvoltare ulterioar pe criterii
Grac 4.1. Ritm mediu anual de convergen în UE-10 sustenabile (numrul de salariai din sectorul
public s-a redus, creditarea bancar a favorizat
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Procesul de convergen real are perspective
favorabile. Indicatorul PIB/locuitor al României
este prognozat s avanseze în perioada 2011-2012 comparativ cu valorile estimate pentru zona
euro (Grac 4.1.). Suplimentar, România s-a angajat s implementeze un program ambiios de
reforme structurale, de natur s consolideze rezultatele economice deja obinute i s impulsioneze
potenialul de cretere economic, generând progrese pe linia convergenei reale. Principalele direcii
de aciune sunt explicit menionate în programele naionale elaborate de autoriti, o parte dintre
msurile planicate regsindu-se i în noul acord de nanare încheiat cu UE, FMI i BM (Caseta 2).
79

Conform Comisiei Naionale de Prognoz, Comisiei Europene i Fondului Monetar Internaional.
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Caseta 2. Msuri importante asumate de România80
1. Promovarea competitivitii i a dezvoltrii durabile

– Scderea ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar
– Stabilirea unei liste cu proiecte prioritare de investiii publice i vânzarea unor pachete importante de aciuni ale
companiilor de stat pe pieele nanciare

– Întrirea capacitii i performanelor sistemului cercetrii, dezvoltrii i inovrii (CDI) prin implementarea noului
sistem de nanare instituional (atingerea, în 2020, a unui nivel de 2 la sut din PIB pentru investiiile din sectoarele
public i privat)
– Susinerea tranziiei ctre o economie mai ecient din punct de vedere al utilizrii resurselor i al reducerii emisiilor
de GES (gaze cu efect de ser), precum i dezvoltarea de tehnologii i msuri pentru a atenua efectele emisiilor de GES
– Creterea ponderii energiei din surse regenerabile
– Reducerea consumului de energie primar

2. Promovarea ocuprii forei de munc

– Stimularea ocuprii forei de munc
– Atingerea unei rate a ocuprii forei de munc în anul 2020 de 70 la sut pentru grupa de vârst 20-64 de ani
– Consolidarea dialogului social i exibilizarea procesului de negociere
– Modicarea i completarea cadrului legal privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc
– Creterea ratei de participare a tinerilor la piaa muncii
– Prelungirea vieii active prin limitarea sistemelor de pensionare anticipat
– Reducerea muncii nedeclarate
– Reformarea cadrului legal privind formarea profesional i punerea în aplicare a cadrului european de recunoatere
a calicrilor profesionale

– Iniierea procedurilor privind clasicarea universitilor pe categorii în baza evalurii programelor de studii i a
capacitii lor instituionale

– Reducerea abandonului colar la 11,3 la sut în 2020
– Creterea ponderii absolvenilor de învmânt teriar cu vârste între 30-34 ani la cel puin 26,7 la sut în 2020
– Reducerea numrului de persoane aate în risc de srcie i excluziune social
3. Consolidarea sustenabilitii nanelor publice

– Consolidare scal
– Introducerea în legislaia naional a unei reguli numerice pentru decitul bugetului general consolidat în conformitate
cu Tratatul de la Maastricht

– Reducerea decitului bugetar la sub 3 la sut din PIB în 2012 (metodologie SEC95)
– Reducerea arieratelor bugetului general consolidat prin restructurarea sectorului de sntate i întrirea disciplinei
bugetare la nivelul autoritilor locale, precum i a arieratelor întreprinderilor cu capital majoritar de stat

– Reforma administraiei publice
– Implementarea reformei strategice pentru îmbuntirea ecienei administraiei publice, pe baza analizei funcionale
realizate în urma serviciilor de asisten tehnic oferite de Banca Mondial

– Îmbuntirea managementului instrumentelor structurale
4. Consolidarea stabilitii nanciare

– Continuarea demersurilor pentru implementarea cuprinztoare a IFRS de ctre sectorul bancar începând cu 2012
– Msuri în domeniul restructurrii instituiilor de credit
– Extinderea de ctre BNR a ariei de cuprindere a instrumentelor acceptate drept garanii în cadrul operaiunilor de
renanare

– Stabilirea unui tratament prudenial al deinerilor temporare de participaii (debt to equity swaps)
– Monitorizarea creditelor în valut i adoptarea msurilor necesare pentru ca preul acestora s reecte cu acuratee
i în mod transparent riscul acordrii lor debitorilor expui riscului valutar

– Adoptarea de msuri privind planul pentru situaii neprevzute în scopul evitrii manifestrii riscului sistemic în
cadrul sectorului bancar

5. Îmbuntirea mediului de afaceri

– Facilitarea intrrii/ieirii pe/de pe pia a întreprinderilor
80
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Msurile sunt incluse în Programul Naional de Reform 2011-2013, unele dintre acestea ind asumate de autoritile române
în Acordul de nanare încheiat cu UE, FMI i BM, i totodat rspund solicitrilor din noul cadru de guvernan economic
european (pentru detalii suplimentare, a se vedea i Capitolul 2 – Contextul economic i nanciar internaional).
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Principalele vulnerabiliti legate de potenialul de cretere economic a României au înregistrat
evoluii mixte în anul 2010. Pe de o parte, gradul de absorbie a instrumentelor structurale europene
(calculat pe baza rambursrilor primite de la Comisia European) a rmas redus, iar cheltuielile cu
inovarea s-au meninut modeste (în medie, circa 0,5 la sut din PIB în perioada 2005-2009, comparativ
cu 0,9 la sut din PIB pentru UE-10 sau cu nivelul de 2 la sut din PIB asumat de România în programul
Europa 2020). Pe de alt parte, piaa forei de munc face obiectul unor reforme ample, destinate
îmbuntirii competitivitii economiei româneti. În prima parte a anului 2011 au fost implementate
modicri i completri ale Codului muncii, dup ce în anul 2010 s-a urmrit reducerea costurilor
aferente administraiei centrale i locale. Ajustrile pe piaa muncii au fost importante: numrul de
salariai din economie s-a diminuat în anul 2010 cu aproape 360 000 de persoane i cu 170 000 în
primul semestru din 2011 (pe seama reducerilor de personal operate atât în sectorul bugetar, cât i
în cel privat), iar salariul net a sczut cu 4 la sut în termeni reali în 2010 i cu 6 la sut în S1/2011,
contribuind la ajustarea favorabil din punctul de vedere al competitivitii externe a costului unitar
cu fora de munc. Oferta de locuri de munc a continuat s se restrâng în anul 2010, dar într-un
ritm semnicativ mai redus, iar în primul trimestru din 2011 a avut loc o inversare de tendin (oferta
crescând la aproximativ 27 700 locuri de munc la sfâritul semestrului I, potrivit INS). Evoluia pe
piaa muncii a fost similar celei observate la nivelul UE-10.
Ajustarea economic din perioada 2009-2010 s-a reectat i în dinamica investiiilor, ponderea
acestora în PIB (în preuri curente) reducându-se la 22,7 la sut în anul 2010 (comparativ cu
26,2 la sut în anul 2009). În perspectiv se anticipeaz o reluare a procesului investiional, ponderea
investiiilor în PIB urmând s creasc la circa 23 la sut în anul 2011 (conform CNP, prognoza
de primvar 2011). Revenirea urmeaz a  i calitativ, administraia central având în vedere
creterea ecienei alocrilor bugetare privind investiiile prin stabilirea unei liste de prioriti pentru
proiectele nanate din bani publici.

4.1.2. Sectorul public
Consolidarea scal – element-cheie al programelor de reform i unul dintre criteriile principale în
formarea percepiei investitorilor cu privire la evoluia riscului de ar – a continuat. Decitul scal
s-a restrâns la 6,5 la sut din PIB în anul 2010 (metodologie naional), respectiv 6,4 la sut din PIB,
(metodologie SEC95). În primul semestru al anului 2011, decitul scal a fost de 2,1 la sut din PIB
(sub limita stabilit în acordul de nanare81), inta pentru întregul an 2011 ind de 4,4 la sut din PIB
(metodologie naional), respectiv sub 5 la sut din PIB în termeni SEC95. Decitul scal structural
s-a redus de la 8,3 la sut la 5,2 la sut (în anul 2009 fa de anul 2010, conform Comisiei Europene),
iar prognoza este de continuare a evoluiilor favorabile (3,3 la sut, respectiv 2,8 la sut pentru anii
2011 i 2012). Datoria public s-a majorat în 2010 la 30,8 la sut din PIB, nivel care rmâne printre
cele mai reduse din UE (a se vedea i Gracul 2.3. din Capitolul 2 – Contextul economic i nanciar
internaional). Se estimeaz c datoria public va continua s se situeze în anul 2011 sub 40 la sut
din PIB, iar serviciul datoriei guvernamentale va crete la 11,2 la sut din PIB (conform MFP).
Continuarea reformelor structurale i de consolidare scal, inclusiv în direcia îmbuntirii
disciplinei de plat în economie prin diminuarea arieratelor i ameliorarea situaiei nanciare a
companiilor de stat cu probleme, rmâne punctul central al reformelor economice în anul 2011. Exist
îns unele provocri care pot îngreuna acest proces. În primul rând, exist riscul ca, în special în anul
2012, având în vedere debutul ciclului electoral, implementarea acestor reforme s se realizeze cu o
anumit întârziere. În al doilea rând, structura nanrii datoriei publice prezint unele vulnerabiliti:
81

FMI, Country Report, nr. 11/158, iunie 2011.
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datoria guvernamental pe termen scurt deine o pondere ridicat (11 la sut din PIB în anul 2010,
printre cele mai mari niveluri din UE, cu 0,9 puncte procentuale superior celui din anul 2009), iar
contribuia nerezidenilor la nanarea datoriei este în cretere, ea rmânând îns semnicativ mai
mic decât ponderea deinerilor de ctre nerezideni în datoriile publice ale Poloniei, Ungariei sau
Cehiei. Ponderea nanrii datoriei publice de pe piee externe s-a majorat la circa 40 la sut în anul
2010 (fa de 35 la sut în anul 200982). Tendina se observ i pe piaa intern a titlurilor de stat,
ponderea deinerilor nerezidenilor crescând la 18 la sut în iunie 2011, comparativ cu aproximativ
7 la sut în decembrie 2009. Bncile autohtone contribuie cu circa o treime la nanarea datoriei publice
(mai 2011), nivel comparabil cu cel din perioada 2009-2010, dar dublu fa de anul 2008. 83
Grac 4.2. Evoluia poziiei nete a administraiei
publice83 fa de sectorul bancar
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(circa 3 la sut din stocul de credite în iunie 2011), iar o parte dintre aceste autoriti locale s-ar putea
situa, dup recentele modicri legislative, în categoria entitilor în criz nanciar sau insolvente85.
Riscul direct generat de autoritile locale fa de bnci rmâne redus (rata creditelor neperformante86
era de 0,3 la sut în iunie 2011, iar valoarea creditelor restructurate se situa la un nivel sczut – sub
10 milioane lei în septembrie 2010).
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FMI, Country Report, nr. 11/158, iunie 2011.
Administraia public cuprinde administraia central, administraia local i administraia sistemelor de asigurri sociale.
84
Detalii în seciunea 4.2. – Îndatorarea nanciar a companiilor i a populaiei.
85
Conform Legii nr. 273/2006 privind nanele publice locale cu modicrile ulterioare, autoritile locale aate în criz
nanciar (respectiv în insolven) îndeplinesc unul dintre criteriile: (i) neachitarea obligaiilor de plat, lichide i
exigibile, mai vechi de 90 de zile (respectiv 120 de zile) i care depesc 15 la sut (respectiv 50 la sut) din bugetul anual
(nu se iau în calcul obligaiile de plat, lichide i exigibile, care se a în litigiu contractual); (ii) neachitarea drepturilor
salariale prevzute în bugetul de venituri i cheltuieli pe o perioad mai mare de 90 de zile (respectiv 120 de zile) de la
data scadenei.
86
Rata creditelor neperformante este denit ca ponderea creditelor acordate autoritilor locale care înregistreaz întârzieri
mai mari de 90 de zile (cu contaminare la nivel de autoritate local), în total credite aferente autoritilor locale.
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Ponderea în PIB a decitului, respectiv a datoriei publice locale, se menine la niveluri relativ
modeste, similar altor ri din regiune, Grac 4.3. (pentru România, cei doi indicatori s-au situat la
0,1 la sut, respectiv la 2,3 la sut, în decembrie 2010; în primul semestru din 2011, s-a înregistrat un
excedent al bugetelor locale de 0,3 la sut din PIB). Autoritile locale române s-au nanat în special
pe termen scurt i mediu, datoria public local cu scaden între 1-5 ani triplându-se în anul 2010
(pân la 7,5 miliarde lei, ponderea corespunztoare acestei maturiti urcând la 65 la sut, de la circa
30 la sut în anul 2009).
Grac 4.3. Datoria public local i decitele bugetelor locale în UE-10
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Sursa: Eurostat

4.2. Îndatorarea nanciar a companiilor i a populaiei
Procesul de dezintermediere nanciar manifestat în anul 2010 i în primul semestru din 2011
a fost rezultatul contribuiei deopotriv a cererii i a ofertei. Îndatorarea în valut rmâne o
problem atât de stoc, cât i, într-o msur mai mic în perioada de referin, de ux, ceea
ce necesit continuarea eforturilor de echilibrare a creditelor nou acordate dup tipul de
moned. Preul aferent nanrii în valut trebuie s includ toate riscurile, iar nivelurile
de provizionare i capitalizare trebuie s rmân adecvate i dup implementarea IFRS,
în scopul prevenirii i absorbirii impactului eventualelor evoluii nefavorabile generate pe
plan internaional. Activitatea de externalizare i cea de rscumprare a creditelor acordate
companiilor i populaiei au rmas intense, mrind diferena dintre volumul i structura
îndatorrii re ectate în bilanurile bncilor i cele din bilanurile debitorilor autohtoni.
Consecinele negative pe care manifestarea riscului de retragere a pasivelor externe bancare
le-ar putea avea asupra ofertei de nanare s-au diminuat ca urmare a creterii solvabilitii
bancare i a deinerilor de active lichide. Structura nanrii economiei s-a îmbuntit,
accentul deplasându-se ctre sectorul tradables, evoluie care contribuie la schimbarea
favorabil a modelului de cretere economic.
Semnele procesului de dezintermediere nanciar, aprute în cursul anului 2009, au continuat în
anul 2010 i în primul semestru din 2011, similar evoluiilor înregistrate de majoritatea rilor din
regiune. Ritmurile reale de cretere a îndatorrii s-au situat, cu mici excepii, în teritoriul negativ
(Grac 4.4.). Îndatorarea total a companiilor i a populaiei de la bnci i IFN (rezidente i din
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strintate, incluzând i creditele externalizate) a sczut în perioada decembrie 2009 – iunie 2011
cu 7 la sut (termeni reali), ajungând, la mijlocul anului 2011, la 57,8 la sut din PIB87 (Grac 4.5.).
Creditorii i-au diminuat expunerea fa de sectorul real autohton în perioada decembrie 2009 –
iunie 2011, cu o intensitate moderat în cazul celor externi i al bncilor rezidente (cu 8,3 la sut,
respectiv 3,2 la sut; variaii reale)88 i accentuat în cazul IFN (cu 28,8 la sut în termeni reali).
Bncile autohtone i-au consolidat poziia în clasamentul creditorilor sectorului real (pân la 67,3 la
sut din totalul nanrii, iunie 2011), în detrimentul IFN rezidente, a cror contribuie la creditarea
companiilor i populaiei a ajuns la 7,5 la sut.
Grac 4.5. Evoluia îndatorrii totale
a companiilor i a populaiei
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Cererea i oferta au contribuit deopotriv la procesul de dezintermediere. Politica de creditare a
bncilor autohtone nu a consemnat modicri semnicative în anul 2010 fa de anul 2009,
pstrându-se la un nivel de restrictivitate ridicat, ca urmare a înspririi prociclice a standardelor
i termenilor de creditare în anii precedeni (Grac 4.6.). Evoluia a fost similar tendinelor din
zona euro. Bncile au justicat meninerea gradului ridicat de pruden prin: (i) creterea ponderii
creditelor neperformante în total portofoliu, (ii) incertitudinile privind situaia economic general,
(iii) ateptrile negative privind situaia nanciar a populaiei i (iv) anticipaiile nefavorabile privind
evoluia pieei imobiliare. În privina termenilor creditrii, situaia a fost mixt: pe de o parte, bncile
au apelat la reducerea costurilor creditrii prin diminuarea marjei medii a ratelor de dobând fa
87

Pentru ponderea datoriei totale în PIB aferent lunii iunie 2011 a fost folosit proiecia PIB pentru anul 2011 a Comisiei
Naionale de Prognoz (Prognoza de primvar, 2011).
88
În termeni nominali, expunerea creditorilor externi (exprimat în echivalent lei) a crescut de la 77,7 miliarde lei în
2009 la 79,0 miliarde lei în iunie 2011, în timp ce expunerea bncilor autohtone s-a majorat de la 196,4 miliarde lei la
210,9 miliarde lei, acelai interval.
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de ROBOR 1M i a altor cheltuieli, dar, pe de alt parte, au solicitat colateral adiional i au stabilit
un nivel mai sczut pentru ponderea creditului în valoarea garaniei (LTV). Suplimentar, bncile au
aplicat i o majorare a primei de risc pentru companii. În semestrul I 2011 s-au înregistrat unele semne
de relaxare a standardelor de creditare pentru ambele categorii de debitori (companii nenanciare i
populaie), bncile care au procedat la astfel de msuri invocând ca factori explicativi: (i) ateptrile
pozitive privind situaia economic general, (ii) riscurile în scdere asociate e industriei în care
activeaz compania, e bonitii clienilor persoane zice, precum i (iii) creterea concurenei din
sectorul bancar.
Cererea de credite în anul 2010 a avut evoluii mixte – uoar cretere în cazul companiilor, dar
restrângere în continuare din partea populaiei, în special pentru creditele de consum (Grac 4.7.).
Numrul de interogri ale bncilor (la Centrala Riscurilor Bancare din cadrul BNR) referitoare la
debitori poteniali, atât persoane zice, cât i juridice, a sczut cu 18 la sut fa de anul 2009,
situându-se la valori apropiate anului 2004. În prima jumtate a anului 2011, la nivelul bncilor s-a
înregistrat o anumit revenire a cererii de credite pentru toate categoriile de debitori.
Grac 4.6. Evoluia standardelor de creditare
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Cererea de nanare în cretere (înc de la jumtatea anului 2010, în cazul companiilor), în
condiiile continurii procesului de dezintermediere, aduce în discuie riscul pe termen mediu al
eviciunii sectorului privat de la acordarea de împrumuturi. Bncile i-au majorat expunerea
fa de sectorul guvernamental, ponderea creditului de acest tip (incluzând i titlurile de valoare
negociabile) în creditul intern ajungând la 23,9 la sut în iunie 2011, fa de 19 la sut în decembrie
2009. Acest comportament este atribuit: (i) necesarului ridicat de nanare al autoritilor publice,
(ii) incertitudinilor privind perspectivele economice în sectorul privat pe termen scurt, (iii) cererii
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modeste de credit a sectorului privat i (iv) angajamentelor asumate în cadrul Iniiativei Europene de
Coordonare Bancar de meninere la nivel de grup a expunerilor fa de România. Cu toate acestea,
evitarea eviciunii sectorului privat de la nanare constituie o necesitate, în vederea consolidrii
contribuiei acestuia la reluarea creterii economice, reclamând nevoia continurii procesului de
consolidare scal.
Procesul de externalizare i cel de rscumprare a creditelor oculteaz, într-o anumit msur,
informaiile privind calitatea i volumul îndatorrii companiilor i populaiei evideniate de
bilanurile bncilor89. În anul 2010, numeroase instituii de credit i-au rscumprat portofoliile de
bun calitate externalizate în anii anteriori i au vândut credite neperformante în scopul îmbuntirii
calitii portofoliului i eliberrii de provizioane. Aproape 70 la sut din portofoliile rscumprate
în 2010 provin de la bncile-mam i sunt de calitate bun (clasicate în categoria standard).
Din totalul portofoliilor vândute în 2010, circa 70 la sut au fost credite neperformante. Valoarea
medie a discount-ului la care s-au realizat aceste tranzacii a fost de circa 60 la sut (mai mare în cazul
creditelor acordate populaiei – discount în jur de 75 la sut i mai redus în cel al creditelor acordate
rmelor – discount de circa 40 la sut)90. Aceste evoluii arat c pierderea în caz de nerambursare
(LGD – loss given default)91 înregistrat în perioada crizei pentru portofoliile neperformante reclam
pruden în managementul bancar, pentru ca riscurile s e acoperite în mod adecvat.
Creditele neperformante au fost transferate în proporii relativ egale ctre entiti din cadrul grupului de
apartenen al bncii cedente i respectiv din afara grupului (ctre societi specializate de colectare).
Merit menionat faptul c unele bnci au îninat entiti (de alt tip decât cele de recuperare a
creanelor), la care sunt acionar majoritar i ctre care au transferat creditele neperformante
(în acest mod s-au efectuat, în anul 2010, circa 75 la sut dintre cedrile de credite neperformante în
cadrul grupului). Cel mai probabil, asemenea tranzacii vizeaz în special creditele neperformante
cu garanii ipotecare, urmrindu-se fructicarea ulterioar a colateralului, pe msur ce condiiile pe
piaa imobiliar se vor îmbunti. În ipoteza în care acest scenariu nu se va materializa, entitatea la
care banca este acionar majoritar va suporta pierderea.
Procesul de externalizare i rscumprare a creditelor ar putea genera unele provocri suplimentare
începând cu anul 2012. Exist riscul ca, odat cu implementarea IFRS în România, portofoliile de
slab calitate care au fost externalizate ctre rile cu regim mai puin restrictiv în ceea ce privete
provizioanele s se întoarc în bilanurile bncilor autohtone. Acest lucru ar deteriora calitatea
portofoliilor aferente acestor bnci, fr a mai avea loc îns o acoperire cu provizioane la acelai
nivel ca în situaia utilizrii standardelor româneti de contabilitate. Propunerile BNR privind ltrele
prudeniale destinate meninerii unor niveluri corespunztoare ale indicatorilor de pruden bancar
ar diminua semnicativ din riscurile arbitrajrii regimurilor de provizionare.

89

În anul 2010, volumul creditelor externalizate a fost de 4,3 miliarde lei, iar cel al creditelor rscumprate a fost de
3,8 miliarde lei. În primul semestru 2011, acestea au însumat 1,2 miliarde lei, respectiv 1 miliard lei (cifrele trebuie
considerate cu precauie, pentru c unele bnci au raportat valoarea nominal a portofoliilor vândute sau rscumprate,
iar altele valoarea de discount).
90
Conform unui chestionar trimis de BNR instituiilor de credit care au raportat în 2010 efectuarea unor operaiuni de
vânzare sau cumprare de portofolii.
91
Reprezint pierderea în caz de nerambursare i se determin ca raport între pierderea aferent unei expuneri ca urmare a
nerambursrii din partea contrapartidei i suma expus la risc la momentul rambursrii.
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Vulnerabilitile structurale ale îndatorrii companiilor i populaiei au înregistrat evoluii mixte:
A. Îndatorarea în valut a rmas o problem atât de stoc, cât i, într-o mai mic msur, de ux,
iar riscul de credit generat de îndatorarea în valut este în cretere. Stocul creditelor în valut
(de la bnci i IFN autohtone i de la creditori externi) a crescut uor (de la 72,7 la sut la
73,5 la sut în totalul datoriilor nanciare ale companiilor i populaiei, decembrie 2009 – iunie 2011,
Grac 4.5.)92. Analiza în structur a îndatorrii de la intern (Grac 4.8.) relev faptul c, pe segmentul
populaiei, componentele cele mai importante sunt creditele de consum garantate cu ipoteci i
creditele imobiliare (cu o pondere de peste 90 la sut în ecare caz, în iunie 2011), în timp ce pe
segmentul companiilor, creditele în valut dein poziii dominante în sectorul imobiliar (89 la sut),
în servicii i în industria prelucrtoare (circa 77, respectiv 72 la sut, la nele lunii iunie 2011).
Din perspectiva destinaiei, structura îndatorrii companiilor de la bnci i IFN autohtone a fost în
iunie 2011 asemntoare celei din anul 2009. Cea mai mare parte este canalizat ctre: (i) nevoi de
trezorerie i pentru (ii) echipamente i nanarea stocurilor (aproximativ 38, respectiv 32 la sut
din creditul companiilor la iunie 2011, Grac 4.8.). Aproape 90 la sut din rmele care au solicitat
nanri în valut de la bnci i IFN nu au desfurat activitate de export în anul 2010, gradul de
acoperire la riscul valutar ind mai redus.
Grac 4.8. Creditul acordat de bnci i IFN autohtone, dup destinaie i moneda de denominare
a) companii nenanciare
b) populaie
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Intervalul de timp dup care stocul de credite în valut acordate populaiei s-ar stinge în lipsa unor
msuri suplimentare de temperare a creditrii în valut e a rmas la valori ridicate, e s-a majorat.
Maturitatea medie a stocului de nanri în alt moned decât cea naional a ajuns, în iunie 2011, la
9 ani în cazul creditelor de consum negarantate cu ipoteci i la aproape 22 de ani în cazul creditelor
garantate cu ipoteci (Grac 4.9.). Fluxul creditrii în valut a fost important în anul 2010 i în primul
92

Ponderea creditelor în valut aate în bilanurile bncilor autohtone este de 62,9 la sut (iunie 2011).
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semestru din 2011 pentru creditele de consum garantate cu ipoteci i pentru creditele imobiliare
(circa 95 la sut din volumul creditelor nou acordate în aceast perioad)93.
Din punct de vedere al riscului de credit, creditele în valut au devenit mai riscante fa de cele
acordate în lei: (i) rata neperformanei pentru toate categoriile de credite acordate populaiei în valut
este superioar sau se situeaz la un nivel apropiat celei aferente creditelor în lei94, (ii) dinamica
volumului de credite neperformante în valut acordate companiilor este mai accentuat decât în
cazul componentei în lei (cretere de 185 la sut pentru valut, fa de circa 91 la sut pentru lei,
în perioada decembrie 2009 – iunie 2011), iar (iii) bncile au restructurat preponderent creditele
acordate în valut95. Dei riscul este în cretere, marja ratei dobânzii la creditele în euro nou acordate,
atât companiilor, cât i populaiei, a înregistrat o uoar tendin descendent (Grac 4.10.), cel
mai probabil datorit scderii costurilor de renanare din exterior, pe msur ce percepia riscului
fa de România s-a îmbuntit (în august 2011, spread-ul CDS aferent României se situa la circa
300 puncte de baz, nivel asemntor celui înregistrat în rile din regiune). Diminuarea marjei
de dobând la creditele nou acordate în euro, în condiiile în care riscurile sunt în cretere, poate
evidenia îns i faptul c preul creditului oferit de unele bnci nu a luat în calcul toate riscurile din
activitatea de nanare în valut.
Grac 4.9. Maturitatea medie (scadena
rezidual) a creditelor acordate
populaiei

Grac 4.10. Marja ratei dobânzii
pentru creditele nou acordate
companiilor i populaiei
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În cazul companiilor nenanciare, situaia a fost echilibrat, creditele nou acordate în euro reprezentând aproximativ
jumtate din uxul total de credite din anul 2010 i primul semestru al anului 2011. Scderea în termeni reali a ritmului
de cretere a creditrii în valut (Grac 4.4.) se datoreaz faptului c nanrile nou acordate în valut au fost de volume
inferioare creditelor în valut ajunse la scaden în 2010.
94
Detalii în seciunea 5.2. – Riscurile generate de sectorul populaiei.
95
A se vedea Caseta 5 din seciunea 5.2. – Riscurile generate de sectorul populaiei.
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Alturi de propunerile BNR privind ltrele prudeniale destinate meninerii unui nivel corespunztor
al indicatorilor de pruden bancar i dup implementarea IFRS, un management prudent din
partea bncilor care dein un portofoliu important de credite în valut cel mai probabil va conduce la
meninerea capitalizrii i provizionrii la niveluri adecvate. Unele riscuri provenind din creditarea
în valut s-ar putea s nu  fost evaluate în totalitate i surprinse corespunztor în preurile produselor
nanciare ale bncilor. Riscul de concentrare (asociat inuenei negative exercitate de o evoluie
nefavorabil a cursului de schimb asupra întregului grup al debitorilor neacoperii la riscul valutar),
riscul de renanare i, eventual, cel de majorare a primei de risc de ar este necesar s e evaluate
cu acuratee. Nu în ultimul rând, relaia puternic neliniar între riscul de credit i cel de pia în cazul
creditrii în valut reclam pruden sporit, ceea ce trebuie s conduc, în viziunea BNR, la un grad
superior de acoperire cu provizioane i capital.
În vederea limitrii riscurilor induse asupra stabilitii preurilor i stabilitii nanciare de ritmul
rapid de cretere a creditrii în valut, Banca Naional a României a implementat de-a lungul timpului
un spectru larg de msuri prudeniale, de politic monetar i administrative (Caseta 3). Eciena
msurilor s-a dovedit a  limitat în timp (experien similar cu cea a altor ri) i datorit mobilitii
depline a capitalurilor, în condiiile în care acestea au fost adoptate la nivelul unei economii-gazd
i au vizat debitorii autohtoni i bncile locale. În acest context, este necesar o abordare unitar
la nivel european (eventual chiar internaional), msurile luate pe plan naional trebuind s e
completate printr-o evaluare i gestiune îmbuntit a riscului, traduse în angajamente asumate de
bncile-mam, precum i într-o cooperare extins i mai ecient între autoritile de supraveghere i
reglementare din rile-gazd i cele din rile de origine. Funcionarea din anul curent a Comitetului
European pentru Risc Sistemic poate oferi premisele necesare unei astfel de abordri.
Caseta 3. Principalele msuri iniiate de Banca Naional a României pentru temperarea
ritmului rapid de cretere a creditului în valut în perioada 2001-2010
 octombrie 2001 – prezent: Limitarea poziiei valutare zilnice a bncilor la: (i) maximum 10 la sut

din fondurile proprii ale bncii pentru oricare dintre poziiile valutare individuale ajustate, i
(ii) maximum 20 la sut din fondurile proprii ale bncii pentru poziia valutar total.
 noiembrie 2002 – prezent: Meninerea unei rate a RMO pentru pasivele în valut superioar ratei RMO

pentru pasivele în moned naional.
 februarie 2004 – martie 2007: Limitarea gradului maxim de îndatorare la 30 la sut pentru creditele de

consum, 35 la sut pentru creditele ipotecare i 40 la sut pentru îndatorarea total (aceste msuri au avut
în vedere temperarea ritmului rapid de cretere a creditului, în ansamblul su, i au fost extinse la nivelul
IFN din anul 2006).
 septembrie 2005 – decembrie 2006: Limitarea expunerilor instituiilor de credit (persoane juridice române)

pe credite în valut acordate persoanelor zice i companiilor la maximum 300 la sut din fondurile proprii
(dup deducerea provizioanelor specice de risc de credit).
 septembrie 2005 – aprilie 2009: Clienii persoane zice care nu dispun de venituri certe în aceeai moned

cu cea a împrumutului contractat nu pot  încadrai de instituiile de credit decât cel mult în categoria de
performan nanciar B.
 februarie 2008 – prezent: Stabilirea în mod difereniat a coecienilor de provizionare pentru creditele în

valut sau indexate la cursul unei valute, acordate persoanelor zice expuse la riscul valutar.
 august 2008 – prezent: Luarea în considerare a riscului de rat a dobânzii i a riscului de curs de schimb

pentru stabilirea gradului maxim de îndatorare (folosindu-se coecieni semnicativ mai mari în cazul
creditelor denominate în USD sau CHF).
 anul 2006 – prezent: Extinderea msurilor de limitare a creditrii în valut i la nivelul instituiilor

nanciare nebancare.
 anul 2008 – prezent: Solicitri de majorare a capitalizrii în cazul instituiilor de credit cu expunere foarte

mare pe creditele în valut; persuasiune moral.
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Banca Naional a României va continua s monitorizeze atent evoluia acestui segment de creditare,
adoptând msurile necesare pentru a asigura desfurarea creditrii în valut în condiii de acoperire
corespunztoare a riscurilor aferente debitorilor expui la riscul valutar i de reectare cu acuratee a
acestor riscuri în costurile i preurile serviciilor nanciare, urmrind realizarea unui echilibru între
creditele nou acordate în moned naional i cele denominate în valut, odat cu reluarea pregurat
a creterii creditului ctre sectorul privat, astfel încât împrumuturile în valut – i cu precdere cele
acordate debitorilor neprotejai fa de riscul valutar – s nu reprezinte uxul dominant de nanare,
în linie cu abordrile europene în domeniu.
B. Consecinele negative asupra ofertei de nanare, care s-ar manifesta în ipoteza retragerii
pasivelor externe ale bncilor, i-au redus intensitatea de la data Raportului anterior. Nivelul adecvat
de solvabilitate i majorarea deinerilor de active lichide au contribuit în aceast direcie (detalii în
Capitolul 2 – Contextul economic i nanciar internaional). De asemenea, raportul între creditele
i depozitele aferente sectorului neguvernamental s-a ameliorat – de la 137 la sut la momentul
declanrii crizei (în octombrie 2008) la 123 la sut în iunie 2011. În structur, evoluiile sunt mixte:
raportul credite/depozite pentru moneda naional s-a îmbuntit (diminuare la 70 la sut în iunie
2011 de la 78 la sut în decembrie 2009); pentru valut, raportul s-a deteriorat de la 184 la sut la
223 la sut (aceeai perioad), ca urmare a creterii mai rapide a volumului creditelor comparativ cu
cel al depozitelor. În consecin, acordarea de nanri în moned naional în detrimentul celor în
valut se justic i din perspectiv prudenial, respectiv a disponibilitii resurselor de nanare
dup criteriul volumului.
C. Structura nanrii economiei s-a îmbuntit, evoluie cu impact favorabil asupra schimbrii
modelului de cretere economic a României. Firmele din sectoarele comercializabile (tradables)
au primit nanri superioare celor din sectoarele necomercializabile (non-tradables) (10,1 la sut
fa de 3,1 la sut, în perioada decembrie 2009 – iunie 2011). Firmele din sectorul non-tradables
contabilizeaz dou treimi din totalul nanrilor (iunie 2011) i, în consecin, este probabil s
îi menin poziia dominant în portofoliul bncilor pe termen mediu. Firmele care produc bunuri
cu valoare adugat mare (medium high-tech i high-tech) au primit credite în volume superioare
celor din industriile productoare de bunuri cu valoare adugat mai redus (low-tech i medium
low-tech) – cretere cu 41,1 la sut fa de o scdere cu 2,4 la sut în aceeai perioad. Nu în ultimul
rând, rmele prestatoare de servicii care încorporeaz cunoatere superioar (knowledge-intensive)
au primit nanri superioare celor din sectoarele care genereaz servicii cu nivel de cunoatere
mai sczut (less knowledge-intensive) – cretere cu 7,4 la sut, fa de 0,1 la sut în aceeai perioad.
Evoluiile favorabile enumerate nu s-au manifestat în mod generalizat la nivelul sectoarelor
menionate, ci au fost rezultatul deciziilor unui numr relativ mic de companii. Consolidarea acestor
tendine favorabile ar presupune extinderea nanrilor la un numr mai mare de rme din sectoarele
de activitate care au beneciat în perioada decembrie 2009 – iunie 2011 de nanare în cretere.
D. Accesul companiilor la nanare este înc redus, în timp ce numrul persoanelor zice cu credite
la bnci sau la IFN, dei în uoar scdere, rmâne la un nivel ridicat (circa 4,2 milioane persoane,
respectiv aproape 43 la sut din populaia activ, în iunie 2011). Gradul înalt de îndatorare a populaiei,
pe de o parte, i nevoile de nanare în cretere ale companiilor, pe de alt parte, susin schimbarea
modelului de activitate bancar din România, în sensul orientrii tot mai accentuate ctre segmentul
companiilor nenanciare din sectorul privat, în general, i al IMM, în special, inclusiv prin crearea
unor relaii de afaceri vizând un orizont îndelungat i delizarea clientelei corporative. Bncile trebuie
s joace un rol activ în identicarea sectoarelor de activitate cu potenial de dezvoltare sustenabil,
inând seama în egal msur de destinaiile stabilite pentru fondurile europene puse la dispoziia
întreprinztorilor, i eventual chiar în oferirea de consultan pentru accesarea acestor fonduri.
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Reluarea creditrii sectorului corporativ, dei constrâns de dicultile inerente modicrii
unui model de business concentrat pe oferta de produse nanciare standardizate prin intermediul
unor reele teritoriale extinse, are potenial mare în urma procesului de dezintermediere produs
pe parcursul crizei. Numrul companiilor cu credite interne sau externe de la instituii nanciare
(bnci i IFN) s-a redus cu 17,4 la sut în perioada decembrie 2010 – iunie 2011 (ajungând
la aproximativ 116 000 de companii, respectiv 19,4 la sut din rmele active96 din România).
Din totalul companiilor active, doar 13,3 la sut apelau la nanri de la bncile autohtone (iunie
2011). Gradul de concentrare a creditului a crescut, circa 88 000 companii având scderi de datorie
în medie cu 53 la sut, în timp ce 33 000 au înregistrat un avans al datoriei în medie cu 141 la sut
(decembrie 2009 – iunie 2011).

4.3. Echilibrul extern
Riscurile aferente poziiei externe a României s-au meninut în anul 2010 la niveluri
gestionabile, perspectivele pentru 2011 ind asemntoare. Decitul de cont curent a continuat
s se situeze la un nivel moderat i sustenabil (4,1 la sut din PIB în anul 2010, marginal
mai redus decât în anul 2009 i mult inferior nivelului de 11,6 la sut înregistrat la sfâritul
anului 2008), iar problemele structurale ale balanei comerciale au avut evoluii mixte. În acest
context, continuarea implementrii unui set de politici scale i de venituri care s conduc
la întrirea echilibrului extern rmâne o necesitate. Efectele favorabile generate de rmele
net exportatoare asupra relansrii economice i asupra relurii creditrii se vor manifesta,
în special, prin canalul indirect asociat lanului de ofert din care fac parte exportatorii.
Capacitatea României de onorare a serviciului datoriei se menine ridicat, iar noul acord
de nanare de tip preventiv încheiat cu UE, FMI i BM va consolida aceast capacitate,
atât în mod direct (asigurând resursele nanciare necesare în cazul în care diverse scenarii
adverse s-ar materializa), cât i indirect (consolidând rezultatele economice deja obinute i
continuând reformele structurale menite a impulsiona potenialul de cretere economic), cu
efecte pozitive asupra încrederii în economie, precum i asupra percepiei de risc suveran i
accesului pe pieele nanciare private la nivel internaional. Fluxurile de capital au înregistrat
o anumit schimbare structural favorabil, orientându-se în anul 2010 cu precdere ctre
sectoare productoare de bunuri comercializabile (tradables), sprijinind schimbarea modelului
de cretere a economiei româneti.

4.3.1. Decitul contului curent
Decitul contului curent – una dintre principalele vulnerabiliti ale României la momentul declanrii
crizei – s-a meninut în anul 2010 la un nivel moderat i sustenabil (4,1 la sut din PIB), conform
ateptrilor formulate în Raportul anterior. Prognozele indic o deteriorare uoar a decitului,
dar fr a depi 5 la sut din PIB în intervalul 2011-2012. Continuarea procesului de consolidare
scal i a celui de corelare a politicii veniturilor cu câtigurile din productivitate rmâne esenial
pentru meninerea sustenabilitii decitului de cont curent. Inteniile recente ale Bncii Naionale a
României privind implementarea de msuri suplimentare pentru descurajarea creditului de consum
în valut vor contribui la rândul lor la diminuarea în termeni relativi a cererii de bunuri de consum
importate.
Problemele structurale ale balanei comerciale au înregistrat o evoluie mixt. Dependena exporturilor
de importuri a crescut uor (ponderea importurilor în exporturile generate de rmele net exportatoare
96
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s-a majorat în anul 2010 i în trimestrul I 2011 la 44 la sut, fa de 42 la sut în anul 2009). Companiile
care deruleaz operaiuni exclusiv de export nu au reuit s-i consolideze poziia în cadrul activitii
de comer exterior (reprezentând doar aproximativ 4 la sut din totalul exporturilor). Pe de alt
parte, ponderea exporturilor de bunuri cu valoare adugat redus s-a diminuat (de la 26,6 la sut în
anul 2009 la 22,6 în trimestrul I 2011). Produsele high-tech au consemnat cea mai rapid dinamic
(cretere anual de peste 50 la sut în anul 2010 i în trimestrul I 2011), ajungând s dein 12 la sut
din exporturi97 (Grac 4.11.). Gradul de concentrare a acestui tip de exporturi este îns ridicat, o
singur companie generând aproape jumtate din total.
Grac 4.11. Exporturile i importurile dup
criteriul valorii adugate

Grac 4.12. Dinamica exporturilor, importurilor
i a PIB în rile emergente din UE-10
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În structura contului curent evoluiile au fost divergente. Decitul balanei comerciale a continuat
s se reduc (de la 6,9 miliarde euro în anul 2009 la 5,9 miliarde euro în anul 2010 i 2,5 miliarde
euro în semestrul I 2011), motorul principal ind dinamica substanial a exporturilor de bunuri
(cretere anual cu 28,2 la sut atât în anul 2010, cât i în semestrul I 2011). Acestea s-au majorat pe
fondul volatilitii relativ reduse a cursului de schimb98 (aat la un nivel consistent cu fundamentele
economice, conform evalurilor FMI i ale unor importani investitori instituionali). Pe de
alt parte, creterea semnicativ a importurilor (cu circa 20 la sut atât în anul 2010, cât i în
semestrul I 2011), în condiiile continurii declinului economic (în anul 2010) sau ale unei uoare
reveniri (în semestrul I 2011), ridic unele preocupri privind posibila accentuare a dinamicii
importurilor în momentul relurii mai susinute a creterii economice, cu consecine nefavorabile
asupra echilibrului extern. Temperarea ateptrilor populaiei cu privire la evoluiile viitoare ale
veniturilor disponibile i gradul mare de îndatorare a populaiei cel mai probabil vor conduce
la o cretere a importurilor în ritmuri mai sczute decât cele înregistrate înainte de criz. Totui,
meninerea unei conduite prudente a politicii scale i respectiv a politicii veniturilor constituie o
97
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La gruparea produselor dup valoarea adugat s-a utilizat clasicarea Eurostat bazat pe codul CAEN Rev. 2.
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necesitate. Transferurile curente, contributor important pe partea de încasri nete a balanei de pli,
s-au diminuat în anul 2010 cu 17,7 la sut (datorit recesiunii i omajului în cretere în rile de
provenien a transferurilor), dar au înregistrat o revenire important în semestrul I 2011 (cretere
cu 63,2 la sut în S1/2011 fa de S1/2010). Balana serviciilor s-a meninut pe decit (0,64 miliarde
euro în anul 2010, respectiv 0,5 miliarde euro în semestrul I 2011), o asemenea evoluie ind printre
excepiile înregistrate în cadrul UE-1099, iar România are potenial ca soldul balanei serviciilor s
contribuie la diminuarea decitului de cont curent.
Exporturile de bunuri ale României au performat în ultima perioad peste media rilor UE-10
(Grac 4.12.): în anul 2009 au înregistrat cea mai mic scdere dintre rile UE-10 (13,8 la sut,
cu 5 puncte procentuale sub media regiunii), iar în anul 2010 i primul semestru al anului 2011 au
crescut în ritmuri superioare mediei UE-10 cu circa 5, respectiv 6 puncte procentuale (respectiv cu
28,2 la sut în ecare din perioadele menionate). Diversicarea geograc a exporturilor este îns
o provocare pe termen mediu. Ponderea exporturilor României ctre rile din zona euro reprezint
circa 55 la sut, în condiiile în care zona euro are potenial mai mic de cretere pe termen mediu i
lung comparativ cu alte zone ale lumii.
Efectele favorabile generate de companiile net exportatoare asupra relansrii economice sau relurii
creditrii se vor manifesta în special prin canalul indirect, prin intermediul lanului de ofert din care
fac parte. Rolul companiilor net exportatoare100 – relativ sczut, atât pentru economie (13,7 la sut
din VAB produs de companiile nenanciare în anul 2010), cât i pentru sectorul bancar românesc
(7,6 la sut din soldul creditul bancar acordat rmelor la iunie 2010) – face mai dicil manifestarea
pregnant a canalului direct. Fructicarea
Grac 4.13. Evoluia ratei creditelor neperformante
mai bun a resurselor autohtone în cadrul
la nivelul companiilor de comer exterior
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exterior îi onoreaz în condiii bune serviciul
datoriei fa de sectorul bancar românesc.
Rata creditelor neperformante ale rmelor
net exportatoare a fost de 3,3 la sut (iunie
2011), iar cea a rmelor net importatoare, de
2,8 la sut (fa de un nivel de 13,4 la sut pe
ansamblul economiei, Grac 4.13.). Structura
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justic o mai bun capacitate de plat a
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Aceast ultim caracteristic, alturi de faptul c rmele de comer exterior nu apeleaz semnicativ
la resursele sectorului bancar autohton (circa 64 la sut din totalul nanrii provine din surse
externe), aduce în discuie dou oportuniti: pe termen scurt, aceste rme pot contribui într-o
anumit msur la relansarea creditrii interne, iar pe termen mediu, la implementarea unui nou
model de activitate bancar în România, în care creditarea sectorului companiilor nenanciare s
devin tot mai important.
Grac 4.14. Datoria companiilor de comer exterior
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Potenialul de cretere a nanrii pentru companiile de comer exterior se va menine cel mai probabil
i în anul 2011. Efectul de pârghie (calculat ca raport între datorii i capitaluri proprii) se situa la sfâritul
anului 2010 sub pragul empiric de 2, iar rmele din aceast categorie au implementat pe parcursul
anului 2010 decizii în direcia majorrii datoriei nanciare totale (Grac 4.14.). În cazul rmelor
net importatoare, acest ultim indicator101 a înregistrat o cretere de 1,65 miliarde euro în perioada
decembrie 2009 – iunie 2011 (ajungând la 14 miliarde euro), prin suplimentarea nanrii externe
pe termen lung i a celei pe termen scurt (cu 16, respectiv 26 la sut) i a creditelor bancare interne
(cu 21,3 la sut). Firmele net exportatoare i-au majorat într-o proporie mai redus datoria nanciar
total (de la 5,9 la 6,7 miliarde euro, decembrie 2009 – iunie 2011).

4.3.2. Fluxurile de capital
Vulnerabilitile structurale generate de uxurile de capital – volatilitatea pe termen scurt a acestora,
caracterul prociclic i favorizarea sectoarelor non-tradables – s-au temperat într-o oarecare msur.
Caracterul pronunat prociclic al uxurilor de capital din ultimii ani a avut consecine importante asupra
nanrii economiei reale i a îngreunat conducerea politicii monetare. Retragerea semnicativ din
anul 2009 a uxurilor nete pe termen scurt purttoare de dobânzi (ieiri nete de 8,8 miliarde euro) a
fost compensat de autoriti prin iniierea unui acord de nanare cu UE, FMI i BM. Intrrile nete
101

92
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de capital pe termen scurt s-au reluat în anul 2010 (cretere net de 2,3 miliarde euro), tendin care a
continuat i în primul semestru din 2011 (intrri nete de 2,8 miliarde euro), Tabel 4.1. Îmbuntirea
percepiei investitorilor nanciari nerezideni fa de economia româneasc a condus la creterea
intrrilor de capital volatil, ceea ce a generat o apreciere moderat în termeni nominali a monedei
naionale fa de euro. Perspectiva continurii i intensicrii uxurilor de capital volatil creeaz îns
constrângeri asupra dozajului în utilizarea instrumentelor politicii monetare.
Tabel 4.1. Dinamica i structura uxurilor nete de capital102

A. Fluxuri nete purttoare de dobând, din care:
– pe termen scurt
– pe termen lung
B. Fluxuri nete nepurttoare de dobând
C. Rezervele ociale ale bncii centrale
D. Total cont nanciar (A+B+C)

2008
12 920
15
12 905
4 251
38
17 209

2009
4 391
-8 798
13 189
1 968
-1 124
5 235

2010
7 479
2 268
5 210
1 558
-3 487
5 549

milioane euro
S1 2011
5 609
2 771
2 837
264
-2 954
2 919

Sursa: BNR, calcule BNR

Continuarea procesului de însprire a politicii monetare în rile dezvoltate cel mai probabil nu
va modica semnicativ orientarea actual a uxurilor speculative. Caracterul volatil i prociclic
manifestat de aceste uxuri de capital rmâne îns problematic, având în vedere uctuaiile în
aversiunea fa de risc a investitorilor internaionali, nu doar în ceea ce privete România, ci i la
nivel global (în special în rile emergente).
În ultimul deceniu, înaintea declanrii crizei, uxurile de capital s-au îndreptat în special spre
domeniile cu inciden redus asupra capacitii de export, favorizând o dezvoltare economic axat
pe sectoare productoare de bunuri necomercializabile (non-tradables, de exemplu comer, sector
imobiliar, construcii). Aceasta a reprezentat o caracteristic pentru întreaga regiune ECE. Ponderea
medie a uxurilor de tip investiie strin direct (ISD) atrase de sectoarele servicii, construcii
i utiliti în total ISD a fost de circa 80 la sut în perioada 2007-2009 pentru rile UE-10103.
În România, stocul ISD în sectoarele non-tradables reprezenta 63 la sut din total ISD în anul 2009.
În perioada 2009-2010, uxurile de capital spre România au înregistrat schimbri de structur, acestea
orientându-se cu precdere ctre sectoare tradables (de exemplu agricultur sau industrie), ceea ce a
condus la modicarea structurii stocului de capital privat extern. Ponderea stocului de datorie extern
a rmelor din sectoarele tradables în total datorie extern s-a majorat de la 36 la sut în anul 2009 la
40 la sut în iunie 2011, iar ponderea stocului de ISD concentrat de sectoarele tradables în total stoc
ISD nu s-a modicat în anul 2009 fa de anul 2008, rmânând la 37 la sut.
Schimbarea favorabil a modelului de cretere economic a României cu accent pe sectoarele
tradables este strâns legat de calitatea i destinaia uxurilor externe de capital. Firmele româneti
(din sectoarele tradables i non-tradables) care au primit asemenea resurse i-au majorat rolul pe care
îl au în economie i în sectorul bancar autohton. Companiile cu datorie extern au avut o contribuie
în cretere la VAB (de la 26,8 în anul 2009 la 28 la sut în anul 2010), iar creditele bancare interne
reprezentau circa 24 la sut din totalul creditelor acordate companiilor nenanciare în iunie 2011.
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În cadrul uxurilor purttoare de dobânzi s-au inclus: credite mam-ic, obligaiuni i instrumente ale pieei monetare,
depozite, credite comerciale, credite nanciare i alte pasive (operaiuni repo i depozite pe termen mediu i lung).
În cadrul uxurilor nepurttoare de dobânzi s-au inclus: participaii i prot reinvestit (ISD), aciuni (portofoliul
de investiii), derivative nanciare i anumite elemente de activ sau pasiv (cum ar  participaiile la organismele
internaionale, dividende datorate i nepltite înc, prime i despgubiri în cazul asigurrilor de via).
Cu excepia Lituaniei în 2009 (datorit procesului de dezinvestire – intrrile de ISD ind negative) i a Slovaciei în 2009
(pentru care nu au fost disponibile date). Sursa: Eurostat.
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Rata creditelor neperformante pentru aceste rme este inferioar mediei pe sistem (6,6 la sut fa de
13,4 la sut, iunie 2011). Companiile cu ISD realizeaz 36 la sut din valoarea adugat a rmelor
nenanciare (decembrie 2010) i dein 17 la sut din creditele acordate de bnci rmelor autohtone
(iunie 2011), onorându-i mai bine serviciul datoriei fa de restul companiilor nenanciare (rata
creditelor neperformante este de 7,4 la sut, iunie 2011).
Datoria extern pe termen scurt (DETS) – una dintre cele mai importante vulnerabiliti ale
României la începutul crizei – a continuat s-i reduc potenialul negativ asupra stabilitii
nanciare. Dei ponderea DETS în total datorie extern s-a majorat în primul semestru din 2011
la 22 la sut (fa de 19 la sut în anul 2009 i 20 la sut în anul 2010), (i) gradul de reînnoire a
DETS este ridicat (peste 80 la sut din stocul de DETS existent în iunie 2011 a fost realizat de
companii care au înregistrat intrri superioare ieirilor de uxuri de datorie), (ii) ritmul anual de
cretere al DETS aferent companiilor nenanciare s-a temperat (10 la sut104 în anul 2010 i 16 la
sut în S1/2011 fa de S1/2010, comparativ cu 19 la sut în anul 2009), (iii) creterea DETS în cazul
companiilor nenanciare s-a realizat în principal prin intermediul creditelor mam-ic (60 la sut),
(iv) rezervele valutare pot acoperi într-o msur confortabil eventuale nereînnoiri în totalitate ale
stocului de DETS; ponderea rezervelor valutare administrate de banca central în DETS a crescut de
la aproape 130 la sut la debutul crizei la peste 160 la sut în iunie 2011, plasându-se peste valorile
regionale (Grac 4.15.), (v) majorarea DETS poate  explicat într-o bun msur de evoluiile
exogene nefavorabile (i.e. de pe pieele nanciare internaionale), investitorii preferând s se îndrepte
în special ctre plasamente pe termen scurt.
Grac 4.15. Ponderea rezervelor valutare
în DETS
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Grac 4.16. Fluxurile nete de capital
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Capacitatea României de rambursare a datoriei externe se menine ridicat. Rezervele valutare
gestionate de banca central au crescut la 34,4 miliarde euro (iunie 2011), acoperind aproape 8 luni de
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Rezultat conform analizei efectuate la nivel microeconomic.
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importuri viitoare de bunuri i servicii i 60 la sut din obligaiile externe de plat (serviciul datoriei
externe i nanarea decitului de cont curent aferent anului 2011). Creterea gradului de acoperire a
decitului de cont curent prin ISD rmâne o provocare, acesta reducându-se în anul 2010 la aproape
51 la sut i la 42 la sut în primul semestru din 2011 (fa de 72 la sut în anul 2009). Intrrile nete
de ISD au fost de peste 2,5 miliarde euro în anul 2010 (în scdere cu 28 la sut fa de anul 2009),
uxurile înregistrate în anul 2010 reprezentând circa o cincime din uxurile de acest tip atrase de
rile UE-10 (Grac 4.16.). În prima parte a anului 2011, uxurile nete de ISD au fost similare celor
din aceeai perioad din anul 2010, respectiv aproximativ 1,1 miliarde euro. Proieciile105 indic o
uoar revenire a ISD în anul 2011 (pân la 2,9 la sut din PIB, de la 2 la sut în anul 2010), urmând
ca pe termen mediu (orizontul anului 2015) s naneze decitul contului curent în proporie de dou
treimi. Se anticipeaz c restul de decit va  acoperit de celelalte tipuri de capital privat.
Stocul datoriei externe a urcat la 97 miliarde euro (iunie 2011). Creterea s-a datorat în mare
parte uxurilor de nanare rezultate din acordul semnat de autoriti în anul 2009 cu UE, FMI
i alte IFI. Soldul creditelor primite de la
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exporturilor, autoritile române au încheiat
în luna martie 2011 un nou acord de nanare cu UE, FMI i BM, în valoare de 5,4 miliarde euro.
Suplimentar, se anticipeaz accesarea unei nanri de circa 1,2 miliarde euro din partea Bncii
Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare, a Bncii Europene de Investiii i a diviziei de investiii
a Bncii Mondiale.
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Capacitatea sectorului bancar de a face fa unui oc de nanare extern s-a îmbuntit fa de
momentul debutului crizei nanciare în România (octombrie 2008), ca urmare a majorrii nivelului
de solvabilitate (care a ajuns la 14,2 la sut, în iunie 2011) i a creterii deinerilor de active lichide.
Stocul de datorie extern aparinând sectorului bancar a crescut moderat de la începutul anului 2010
pân în iunie 2011 (cu aproximativ 9 la sut), ajungând la 25 miliarde euro (34 la sut din total activ,
105
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în iunie 2011). Finanarea extern106 este concentrat pe maturiti reziduale de peste doi ani (circa
51 la sut, în martie 2011), dar i ponderea resurselor cu scaden rezidual sub 6 luni rmâne ridicat
(26 la sut din total). Din perspectiv macroprudenial, meninerea unor niveluri de lichiditate i de
solvabilitate adecvate reprezint o necesitate pentru gestionarea corespunztoare a riscurilor aferente
unor eventuale ocuri de lichiditate extern.
Capacitatea rmelor nenanciare de a face fa unui scenariu de retragere a uxurilor externe de
capital s-a îmbuntit fa de octombrie 2008, datorit revenirii uxurilor de numerar din activitatea
de baz la valorile de la sfâritul anului 2008 i relurii moderate a nanrii. Creterea economic
va potena aceste efecte, reducând riscul menionat107. Companiile nenanciare care ar putea 
afectate în eventualitatea unui oc de retragere a nanrii externe au importan medie spre ridicat
(în funcie de scenarii) pentru economia real: (i) genereaz între 19 la sut i 28 la sut din totalul
valorii adugate a sectorului companiilor nenanciare, (ii) angajeaz între 12 la sut i 19 la sut din
salariaii sectorului real i (iii) dein între 21 la sut i 28 la sut din activele rmelor nenanciare.
Cel mai afectat sector ar  comerul (peste 50 la sut din pierderile ce s-ar înregistra în urma
materializrii scenariilor adverse), urmat de industria prelucrtoare (circa 16 la sut din pierderi).
Apariia unui oc de nanare extern la nivelul companiilor nenanciare este relativ mai puin
probabil, gradul de reînnoire a DETS ind ridicat, iar companiile nenanciare continuând s acceseze
nanare extern, dar într-un ritm redus (stocul datoriei externe, exclusiv creditele mam-ic,
a crescut cu 3,3 la sut în perioada decembrie 2009 – iunie 2011).
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Cuprinde doar nanarea acordat de instituiile nanciare (reprezint 92 la sut din total nanare extern).
ocurile considerate au fost retragerea parial sau total a nanrii pe termen scurt (maturitate rezidual de pân la
ase luni), iar rezultatele se bazeaz pe informaiile din bilanul i din contul de prot i pierdere aferente lunii iunie
2010 (ultimele disponibile). De la acest moment, situaiile nanciare ale celor mai multe rme cel mai probabil s-au
îmbuntit, astfel c efectele unor eventuale ocuri externe în luna iunie 2011 ar putea  mai reduse.
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CAPITOLUL 5. SECTORUL COMPANIILOR
I CEL AL POPULAIEI
5.1. Riscurile generate de sectorul companiilor
Principalele vulnerabiliti generate de companii asupra stabilitii nanciare – capacitatea de
onorare a serviciului datoriei ctre creditorii nanciari i disciplina de plat între parteneri –
s-au meninut de la data Raportului anterior, dar cu o intensitate în scdere. Pentru anul 2011
exist perspective de ameliorare a ambelor vulnerabiliti. Dei riscurile se ateapt a se reduce,
necesitatea diminurii caracterului prociclic în constituirea provizioanelor i nevoia acoperirii
adecvate a tuturor riscurilor rezultate din creditarea companiilor reclam, din perspectiva unui
management bancar prudent, ca nivelul provizioanelor s nu înregistreze modicri substaniale
nici dup implementarea IFRS, începând cu exerciiul nanciar 2012. Performanele economice
i nanciare ale companiilor au evoluat pe viteze multiple în anul 2010, creându-se unele premise
în direcia schimbrii favorabile a modelului de cretere economic a României.

5.1.1. Performanele economice i nanciare ale companiilor
Performanele economice i nanciare ale companiilor au variat semnicativ în funcie de sectorul
de activitate, dimensiune i forma de proprietate. Aceste diferene importante în privina capacitii
juctorilor din economie de a face fa provocrilor generate de criz reect potenialul ridicat al
reformelor structurale menite a impulsiona creterea economic. Continuarea evoluiilor în aceast
direcie va conduce i la modicarea portofoliului bancar în sensul asigurrii unei structuri mai
echilibrate a creditrii pe diverse categorii de companii debitoare.
Sentimentul c situaia economic i nanciar a propriei rme se va îmbunti s-a consolidat în
rândul managerilor, începând cu a doua parte a anului 2010, iar în iulie 2011 a atins un nivel apropiat
celui înregistrat în momentul declanrii crizei (Grac 5.1.). Acest optimism a avut acoperire în
evoluiile la nivel macroeconomic, în condiiile în care în a doua parte a anului 2010 producia
industrial, exporturile i investiiile au înregistrat rezultate superioare comparativ cu primul
semestru, context care a favorizat conturarea unor ateptri privind reluarea creterii economice în
cursul anului 2011; este îns posibil înregistrarea unei reectri la nivelul economiei naionale a
anticipaiilor pesimiste formate în cursul lunii august 2011 în numeroase economii, cu precdere la
nivelul celor dezvoltate. Apelarea la resurse nanciare bancare pentru a susine revenirea economic
este posibil datorit existenei unui grad de îndatorare situat pe un palier inferior nivelului critic
(Grac 5.2.). Rentabilitatea medie a capitalurilor la rmele cu credite bancare a fost superioar celei
pe economie (7 la sut, fa de 6 la sut, în decembrie 2010), uxurile de numerar pentru investiii au
fost realizate în cea mai mare parte de companiile cu credite bancare (37 miliarde lei din totalul de
48 miliarde lei pe economie), iar indicatorul efectul de pârghie este inferior (1,7 fa de 2,1 la nivelul
economiei, decembrie 2010).
Companiile din sectoarele productoare de bunuri comercializabile (tradables) au înregistrat
rezultate superioare în perioada crizei, creând premisele schimbrii modelului de cretere economic
a României, prin diminuarea rolului sectoarelor necomercializabile (non-tradables). Rentabilitatea
nanciar a rmelor din sectorul tradables s-a majorat (de la 3,8 la sut la 5,7 la sut, în perioada
decembrie 2009 – decembrie 2010), în timp ce, în cazul rmelor din sectorul non-tradables,
rentabilitatea a înregistrat o cretere marginal de 0,3 puncte procentuale. În ceea ce privete rmele
din sectorul tradables care au contractat credite bancare, capacitatea de a-i acoperi din proturi
cheltuielile cu dobânzile aproape s-a dublat (de la 123 la sut la 225 la sut, în perioada decembrie
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2009 – decembrie 2010), în timp ce în cazul rmelor din sectorul non-tradables evoluia a fost
mai lent. Aceast evoluie s-a repercutat i asupra capacitii de onorare a serviciului datoriei,
rmele din sectorul tradables generând o rat a neperformanei108 inferioar companiilor din sectorul
non-tradables (10,9 la sut, fa de 14,5 la sut, în luna iunie 2011).
Grac 5.1. Evoluia încrederii din sectorul
industriei prelucrtoare
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Grac 5.2. Îndatorarea companiilor nenanciare
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Analiza detaliat pe sectoare economice relev faptul c rmele din construcii înregistreaz cea mai
mare rat a neperformanei (18,9 la sut, iunie 2011). Companiile din industria prelucrtoare i comer
(care dein circa jumtate din portofoliul corporativ al bncilor) au rate de neperforman de 12,3 la
sut, respectiv 16 la sut (iunie 2011). Cea mai sever cretere a neperformanei este înregistrat de
sectorul imobiliar (volumul creditelor neperformante s-a majorat de peste 4 ori în perioada decembrie
2009 – iunie 2011, dar nivelul ratei restanelor se menine sub media pe economie). Companiile net
exportatoare109 din 2010 îi onoreaz mai bine serviciul datoriei (rata creditelor neperformante ind
de 3,2 la sut în iunie 2011). În contextul materializrii unor scenarii adverse privind cifra de afaceri,
rezultatele analizelor de testare la stres110 indic faptul c sectorul imobiliar ar  cel mai afectat.
La polul opus se situeaz companiile din sectorul industriei extractive i al utilitilor, care dein
marje de prot mai confortabile i, în consecin, o rezisten superioar în cazul unor ocuri mai
severe. Analiza de senzitivitate a serviciului datoriei arat c, în situaia majorrii ratelor de dobând
la lei sau la valut cu un punct procentual, rmele din sectorul servicii ar  mai afectate.
108

109

110
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În seciunea 5.1. (ca de altfel în cadrul capitolelor 4 i 5), rata creditelor neperformante este denit ca pondere a
creditelor aferente debitorilor care înregistreaz restane mai mari de 90 de zile (cu contaminare la nivel de debitor)
sau care se a în proces de lichidare în total credite acordate companiilor. Principala diferen dintre aceast deniie
i cea a indicatorului „Pierdere 2” este neluarea în calcul (din lips de informaii) a dobânzilor restante. Pe de alt
parte, deniia folosit în capitolul de fa permite aprofundarea analizei privind neperformana. Diferena între rata
creditelor neperformante calculat în aceast seciune i indicatorul „Pierdere 2” este, pentru întregul portofoliu de
credite acordate companiilor, de 2,1 puncte procentuale (respectiv 13,4 la sut, fa de 15,5 la sut în luna iunie 2011).
Companiile de comer exterior cu un volum al exporturilor mai mare decât al importurilor în 2010. Au fost considerate
doar companiile care au înregistrat exporturi sau importuri trimestriale de peste 100 000 euro.
Analiza a vizat determinarea pragului de scdere a cifrei de afaceri pentru ca protul brut s devin zero.
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Firmele din sectorul tradables au potenial de consolidare a poziiei deinute atât în economie, cât i
în cadrul sectorului bancar. Ponderea în total a valorii adugate brute create de companiile din acest
sector a crescut de la începutul crizei la 36,4 la sut (în 2010, fa de 33,5 la sut în 2008). Firmele
din aceast categorie au desfurat i o activitate investiional mai susinut. Fluxurile de numerar
cu aceast destinaie au reprezentat circa 31 miliarde lei (în decembrie 2010), fa de 19 miliarde lei în
cazul rmelor din sectorul non-tradables. Îndatorarea, msurat prin efectul de pârghie (determinat
ca raport între datorii i capitaluri proprii), este sczut (1,3 în decembrie 2010), iar necesarul de
nanare este în cretere, astfel încât exist premise ca aceste rme s-i mreasc ponderea în
portofoliul bncilor. În cazul rmelor din sectorul non-tradables, efectul de pârghie se situa, în luna
decembrie 2010, la nivelul de 3.
În anul 2010, cele mai performante sectoare cu relevan pentru economie111 au provenit din
segmentul tradables. Pe primul loc se situeaz rmele implicate în extracia petrolului brut i a
gazelor naturale, în condiiile în care: (i) au înregistrat cea mai ridicat rentabilitate a capitalurilor
(10 la sut, decembrie 2010), (ii) au alocat sume semnicative pentru investiii – uxurile de numerar
au totalizat, în luna decembrie 2010, 6,9 miliarde lei (cu meniunea c, la nivelul companiilor private,
valoarea a fost de 58 miliarde lei), (iii) efectul de pârghie este sczut (0,3) i (iv) nu au generat
credite neperformante. Pe locul secund se plaseaz rmele implicate în fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor, care au înregistrat, de asemenea, rezultate remarcabile:
(i) o rentabilitate a capitalurilor peste medie (7 la sut, decembrie 2010), (ii) o rat redus a creditelor
neperformante (1,1 la sut, fa de 13,4 la sut la nivelul economiei, iunie 2011) i (iii) un grad sczut
de îndatorare (efectul de pârghie a fost 1,42 în luna decembrie 2010).
La rândul lor, rmele de comer exterior (prin deniie încadrate în categoria sectoarelor tradables)
au consemnat performane nanciare superioare mediei pe economie112. Rentabilitatea capitalurilor
s-a meninut peste nivelul înregistrat pe economie (majorându-se în cazul rmelor net exportatoare),
pe fondul unei viteze ridicate de rotaie a activelor (i chiar în cretere, în numeroase cazuri). Rolul
rmelor de comer exterior a crescut în cadrul economiei, ponderea în valoarea adugat produs
de companiile nenanciare majorându-se pân la 40,3 la sut în decembrie 2010, fa de 38 la sut
în decembrie 2009. Expunerea valutar a rmelor de comer exterior113 este mai mic decât în
cazul restului economiei (46 la sut pentru rmele net exportatoare, 31 la sut pentru rmele net
importatoare, fa de 59 la sut pentru restul economiei, decembrie 2010), ceea ce aduce în discuie
posibilitatea extinderii msurilor destinate temperrii creditrii în valut i la companiile neacoperite
la riscul valutar. O anumit atenuare a riscului este conferit de faptul c aproximativ 70 la sut din
volumul creditelor în valut au fost acordate rmelor cu capital majoritar strin. Expunerea valutar
rmâne foarte concentrat, în semestrul I al anului 2011, primele 2 000 de companii (clasicate
în funcie de volumul creditelor în valut contractate, atât interne cât i externe) deinând peste
80 la sut din îndatorarea total în valut a companiilor nenanciare.
Atât IMM, cât i corporaiile au înregistrat evoluii pozitive în 2010. Rentabilitatea capitalurilor
IMM a crescut la 7,4 la sut (în luna decembrie 2010), în timp ce în cazul corporaiilor acest indicator
s-a majorat la 5,5 la sut. Efectul de pârghie este în cretere în cazul IMM (3,6 în luna decembrie
2010), atât ca urmare a scderii capitalurilor, cât i a majorrii îndatorrii. Capacitatea rmelor de
a-i acoperi din proturi cheltuielile cu dobânzile a avut evoluii pozitive în ambele cazuri, îns
corporaiile au atins un nivel mult mai confortabil (cretere de la 200 la sut la 270 la sut, în perioada
111

112
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Am considerat cu relevan pentru economie acele sectoare (grupe CAEN, nivel de 2 cifre) care au contribuit cu cel
puin 2 la sut la VAB aferent segmentului nenanciar al economiei (calcule efectuate la nivelul lunii iunie 2010).
Pentru o analiz detaliat a acestor rme a se vedea seciunea 4.3.1. – Decitul contului curent.
Calculat ca raport între creditele totale în valut (de la intern i extern) aferente tuturor rmelor din categoria menionat
i capitalurile proprii ale acestor companii.
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decembrie 2009 – decembrie 2010), în timp ce pentru IMM nivelul a rmas subunitar. Aceste evoluii
s-au resimit în capacitatea de onorare a serviciului datoriei la bnci. Rata neperformanei la creditele
acordate IMM s-a majorat de la 8,2 la sut la 16,7 la sut (în perioada decembrie 2009 – iunie
2011). Calitatea portofoliului de credite acordate microîntreprinderilor a înregistrat cea mai sever
deteriorare (de la 14 la sut la 24,1 la sut în intervalul decembrie 2009 – iunie 2011). În cazul
corporaiilor, procesul a avut o intensitate mai redus, rata creditelor neperformante majorându-se de
la 1,3 la sut la 3,7 la sut în aceeai perioad (Grac 5.3.).
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Implementarea reformelor structurale agreate în cadrul noului acord de nanare cu UE i FMI poate
conduce la o majorare important a potenialului de cretere economic a României prin îmbuntirea
performanelor companiilor cu capital majoritar de stat. Performanele slabe nu reprezint o
caracteristic generalizat a sectorului de stat la nivel individual, existând o dispersie însemnat a
evoluiilor la nivelul rmelor de acest tip. De exemplu, în timp ce cele mai multe companii de stat cu
importan redus pentru economie au înregistrat un rezultat net care oscileaz în intervalul (-200;
+200 milioane lei), rmele mari de stat (cu contribuie însemnat la VAB) au contabilizat e pierderi
însemnate, e proturi semnicative (Grac 5.4.), dar care la nivel agregat au condus la pierderi
nete considerabile. Rentabilitatea capitalurilor în cazul companiilor cu capital majoritar privat s-a
majorat la 8,7 la sut în decembrie 2010, în timp ce rmele de stat au avut o rentabilitate negativ
(-1,5 la sut în decembrie 2010). La acest rezultat a contribuit în special decalajul între viteza de
rotaie a activelor, semnicativ superioar în cazul rmelor private (90 la sut, fa de 28 la sut,
decembrie 2010). Companiile private au alocat i în anul 2010 resurse importante pentru activitatea
de investiii, în timp ce rmele de stat au dezinvestit (uxurile de numerar pentru investiii au fost de
58 miliarde lei în primul caz, fa de o dezinvestire de 7,7 miliarde lei în cel de-al doilea caz).
Rolul rmelor cu acionariat majoritar autohton în cadrul economiei i al sectorului bancar s-a
diminuat uor. Ponderea în total a valorii adugate brute create de aceste companii s-a redus de la
56 la sut la 55 la sut (decembrie 2009 – decembrie 2010). Firmele cu acionariat majoritar autohton
100
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au înregistrat în anul 2010 o diminuare a stocului de nanare (de la creditori autohtoni i nerezideni)
cu 5 la sut în termeni reali, în timp ce companiile cu capital majoritar strin i-au redus nanarea
cu circa 1 la sut.
Procesul de insolven reprezint o alt vulnerabilitate generat de criz asupra stabilitii nanciare,
dar care s-a meninut la intensiti moderate (Caseta 4). Numrul rmelor nou intrate în insolven
a crescut semnicativ (circa 24 700 în anul 2010 i 11 900 în semestrul I 2011), dar sporul natural a
avut evoluii mixte: a fost negativ în anul 2010 (numrul rmelor radiate a fost de 194 000, în timp
ce numrul celor nou create a fost de 122 000) i a devenit pozitiv în semestrul I 2011 (numrul
radierilor ind de circa 36 000, iar cel al înmatriculrilor de 72 000). Dei au un rol relativ modest
pentru economia real, rmele aate în insolven afecteaz semnicativ disciplina de pli în
economie i calitatea portofoliului bancar.
Caseta 4. Caracteristicile procesului de insolven din România
Ritmul anual de cretere a numrului de companii nou intrate în insolven în 2010 s-a accelerat, atingând 35 la
sut, fa de 3 la sut în anul 2009. Principalul factor care a contribuit la aceast traiectorie este restrângerea
activitii, pe fondul unui nivel ridicat al efectului de pârghie. Modicarea cuantumului minim al creanei pentru
care se poate introduce o cerere de intrare în insolven (de la 10 000 lei la 45 000 lei, prin Legea nr. 169/2010
pentru modicarea i completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei) nu a încetinit ritmul de
cretere a insolvenelor. În cadrul rmelor intrate în insolven, poziia dominant este deinut de cele cu capital
majoritar autohton (atât în ceea ce privete numrul, cât i cifra de afaceri).
De regul, companiile care intr în insolven nu mai reuesc s se redreseze, indiferent de momentul ciclului
economic. Astfel, în intervalul ianuarie 2007 – iunie 2011, dintre cele peste 75 000 de companii intrate în
insolven, doar 0,8 la sut au reuit s-i continue activitatea prin reorganizare, în timp ce pentru 74 la sut
s-a deschis procedura falimentului. Dintre acestea din urm, aproximativ 65 la sut au fost radiate. În aceste
condiii, soluia alternativ insolvenei – de transformare a datoriei în aciuni (debt for equity swap) – trebuie
realizat cu pruden i fr afectarea capitalizrii bancare. BNR are o atitudine proactiv în acest domeniu,
elaborând un proiect de regulament privind deinerea temporar de aciuni de ctre bnci pe o perioad de
36-48 de luni în cursul operaiunilor de asisten sau restructurare nanciar, în schimbul stingerii creanelor
acestor entiti.
Firmele intrate în insolven au rol relativ modest în economia real, în condiiile în care aceste companii
(i) dein circa 3,7 la sut din numrul total de salariai ai companiilor nenanciare (decembrie 2010), (ii) au o
pondere de 2,1 la sut în valoarea adugat produs la nivelul rmelor nenanciare (decembrie 2010), (iii) au
o pondere de circa 2,4 la sut în exporturile i importurile României realizate în 2010 i de 2,3 la sut din cele
realizate în primul trimestru din 2011 i (iv) dein o datorie extern de circa 0,6 miliarde euro, reprezentând
2,3 la sut din datoria extern pe termen mediu i lung a companiilor nenanciare i respectiv 1,6 la sut din
datoria extern pe termen scurt (iunie 2011).
Cu toate acestea, rmele intrate în insolven afecteaz semnicativ disciplina de pli în economie.
În perioada 2008-2010, incidentele majore de pli generate de aceste companii în anul declanrii procedurii
de insolven au reprezentat în medie circa 30 la sut din incidentele majore contabilizate de toate rmele
nenanciare din economie. Firmele intrate în insolven dovedesc a avea o disciplin mai lax în onorarea
angajamentelor nanciare ctre partenerii comerciali, atât în anii premergtori declanrii insolvenei, cât
i ulterior. Ca urmare, din perspectiva stabilitii nanciare, este necesar promovarea mai ampl a ideii de
folosire a informaiilor furnizate de Centrala Incidentelor de Pli din BNR de ctre companiile nenanciare,
în vericarea bonitii partenerilor de afaceri.
Firmele intrate în insolven genereaz efecte relativ importante asupra sectorului bancar. Dei doar 13 la
sut din numrul acestor rme au datorii bancare, creditele contractate reprezint 10,4 la sut din nanarea
total acordat de bnci sectorului companiilor nenanciare. În valoare absolut, suma datorat se ridica, în
iunie 2011, la 11 miliarde lei, în cretere de la 4,6 miliarde lei în decembrie 2009. De altfel, circa 62 la sut
din volumul creditelor afectate de restane mai mari de 90 de zile provin de la companiile aate în insolven.
Majoritatea acestor expuneri sunt garantate cu active imobiliare (circa 80 la sut din volumul creditelor
acordate acestor rme, iunie 2011). IFN au creditat aceste companii cu peste 1,6 miliarde lei (11 la sut din
totalul creditelor acordate de aceste instituii companiilor nenanciare).
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5.1.2. Disciplina la plat a sectorului companiilor nenanciare
Principalele vulnerabiliti generate de companii asupra stabilitii nanciare din România
– capacitatea de onorare a serviciului datoriei la bnci i IFN i disciplina de plat în economie –
s-au meninut de la data Raportului anterior. Perspectivele pentru anul 2011 sunt de ameliorare a
ambelor vulnerabiliti. Pe msura consolidrii creterii economice, rmele vor dispune de resurse
suplimentare pentru plata datoriilor, iar angajamentele asumate prin noile acorduri cu caracter
preventiv încheiate cu UE, FMI i BM se vor concentra i asupra diminurii problemelor structurale
de tipul arieratelor generate de autoriti i de rmele cu capital majoritar de stat.
Calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nenanciare a continuat s se deterioreze
(Grac 5.5.), dar într-un ritm mai lent (volumul creditelor neperformante a crescut cu 40 la sut
în perioada iunie 2010 – iunie 2011, fa de 200 la sut în intervalul iunie 2009 – iunie 2010).
Exist perspective ca rata creditelor neperformante s ating nivelul maxim în cursul anului 2011,
înscriindu-se ulterior pe o traiectorie descresctoare pe msur ce revenirea economic se va
consolida, iar dinamica creditelor nou acordate va deveni superioar celei aferente creditelor nou
intrate în pierdere. 114
Grac 5.5. Evoluia ratei creditelor neperformante Grac 5.6. Companii noi care primesc credit sau
ale companiilor nenanciare
genereaz credite neperformante114
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Onorarea mai bun a serviciului datoriei pe msura consolidrii creterii economice este preconizat a
se reecta cu un decalaj în îmbuntirea ratei creditelor neperformante, ca urmare a relaiei neliniare
dintre volumul creditelor afectate de restane i volumul creditelor acordate (respectiv numrtorul i
numitorul din formula de calcul a ratei creditelor neperformante). Numrul lunar al companiilor care
genereaz pentru prima dat o restan sau au credite care sunt clasicate pentru prima dat într-o
categorie inferioar sau egal cu „substandard” s-a situat în 2010 pe un trend descendent, dar rmâne
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Numrul companiilor i volumele aferente creditelor contractate de acestea sunt exprimate ca medii mobile cu
o fereastr de 12 luni.
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în continuare la un nivel ridicat. Numrul companiilor care obin pentru prima dat un credit115 este
similar celui aferent companiilor noi care genereaz credite neperformante, îns acestea din urm
dein un volum superior de nanare (Grac 5.6.).
Dei ateptrile converg ctre ameliorarea calitii portofoliului de credite acordate companiilor, un
management bancar prudent cel mai probabil nu va conduce la scderea nivelului provizioanelor
(nici în urma implementrii IFRS începând cu anul 2012)116. De altfel, BNR pregtete introducerea
unor ltre prudeniale destinate meninerii unor niveluri corespunztoare ale indicatorilor de pruden
bancar. Modelele interne ale BNR privind probabilitatea de nerambursare arat c unele bnci aveau
pentru intervalul iunie 2010 – iunie 2011 niveluri ale provizioanelor (calculate aplicând criterii
de pia i nu standardele româneti de contabilitate) sub necesarul acoperirii pierderilor ateptate.
Respectivele modele evideniaz c probabilitatea de nerambursare117 aferent companiilor care au luat
credite de la bncile autohtone a ajuns la 12,6 la sut (pentru decembrie 2011), în scdere de la
14,3 la sut (pentru decembrie 2010). Firmele din sectoarele economice care sunt cele mai importante
pentru bnci (în ceea ce privete numrul companiilor care au luat credite bancare, cât i volumul
creditului contractat), respectiv industria prelucrtoare, comerul i serviciile, înregistreaz o medie
a probabilitii de nerambursare cuprins între 12 i 13 la sut (pentru decembrie 2011). BNR va
adopta în continuare o atitudine prudent, monitorizând ca nivelul provizioanelor s se situeze la
valori adecvate, care s poat acoperi riscurile ateptate, iar nivelul de solvabilitate s rmân la
praguri confortabile, pentru a permite acoperirea eventualelor pierderi neateptate.
De asemenea, este necesar i temperarea caracterului prociclic al constituirii de provizioane.
Bncile i-au majorat în anul 2010 nivelul provizioanelor pentru portofoliul de companii cu peste
80 la sut (variaie anual calculat la decembrie 2010), iar în primul semestru din anul 2011 cu
înc 20 la sut (iunie 2011 fa de decembrie 2010), ceea ce a pus presiune suplimentar asupra
rezultatelor nanciare ale instituiilor de credit pe durata crizei. Dac aceste provizioane ar  fost
constituite treptat în perioada de expansiune economic, efortul bncilor în perioada actual s-ar
 redus semnicativ i ar  condus la o evoluie mai echilibrat a indicatorilor nanciari. În aceste
condiii, diminuarea nivelului provizioanelor pe msur ce revenirea economic se va consolida
trebuie evitat, astfel încât efectul pronunat prociclic al procesului de provizionare s se estompeze.
Întrucât rmele îi onoreaz mai bine serviciul datoriei fa de bnci decât fa de IFN, cerinele
prudeniale ar trebui s e mai exigente în cazul celor din urm. Rata creditelor neperformante
aferente portofoliului bancar a crescut de la 7,2 la sut la 13,4 la sut (decembrie 2009 – iunie
2011). La rândul lor, bncile menin o poziie prudent privind accesul companiilor la nanare,
existând totui premisele unei ajustri a standardelor de creditare, în special în cazul IMM.
În schimb, rata creditelor neperformante acordate rmelor de ctre IFN s-a majorat de la 13,6 la sut la
16,9 la sut (decembrie 2009 – iunie 2011). Companiile care au credite atât la bnci, cât i la IFN îi
onoreaz mai bine datoriile la bnci (rata creditelor neperformante generate la bnci de respectivele
rme a fost de 10,5 la sut, în timp ce aceleai companii generau la IFN o neperforman de
15,5 la sut, în iunie 2011).
Percepia bncilor autohtone legat de riscul creditrii rmelor din România nu a cunoscut modicri
fa de cea a bncilor din zona euro privind riscul creditrii propriului sector de companii nenanciare
115
116

117

Pe baza informaiilor disponibile la Centrala Riscurilor Bancare.
Problema nivelului adecvat al provizioanelor constituite de bnci este abordat în seciunea 4.2. – Îndatorarea nanciar
a companiilor i a populaiei i în seciunea 7.1. – Standardele Internaionale de Raportare Financiar la nivelul
sectorului bancar pe tema posibilelor ltre prudeniale analizate de BNR.
Probabilitatea de nerambursare este denit pentru un orizont de 1 an i pentru un eveniment de nerambursare în sens
Basel II (înregistrarea unei restane de peste 90 de zile).
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(în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011). Diferena dintre prima de risc aferent României i cea
aferent zonei euro s-a meninut relativ la acelai nivel, respectiv 3 puncte procentuale (Grac 5.7.).
Creditele în valut acordate rmelor au devenit pe parcursul crizei mai riscante decât cele în lei118.
Dei rata creditelor neperformante pentru nanrile în moned naional a rmas superioar
celei corespunztoare nanrilor în valut (16,1 la sut, fa de 11,8 la sut în luna iunie 2011),
dinamica deteriorrii calitii portofoliilor s-a meninut mai accentuat în cazul creditrii în valut
(Grac 5.8.). Majorarea ratelor de dobând119 cu 1 punct procentual în 2011 s-ar concretiza în
creterea serviciului datoriei la bnci i IFN cu 0,8 la sut (circa 54 milioane lei). 120
Grac 5.7. Marja de dobând aferent nanrii
companiilor din România i zona euro120
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Cea de-a doua vulnerabilitate principal generat de sectorul companiilor asupra stabilitii nanciare
este disciplina relativ lax a plilor în economia real. Disciplina de plat a avut evoluii mixte
de la data Raportului anterior: s-a deteriorat în cazul relaiei intercompanii, dar s-a îmbuntit pe
relaia companii – buget central. Amendamentele asumate prin noile acorduri cu caracter preventiv
încheiate cu UE, FMI i BM se vor concentra pe stimularea creterii economice prin adoptarea
de reforme structurale, printre care îmbuntirea disciplinei de pli din partea autoritilor i a
companiilor cu capital de stat.
Disciplina lax de pli nu este o caracteristic generalizat la nivelul economiei româneti,
ci este concentrat la nivelul unui numr relativ redus de entiti, ceea ce ar putea atenua eforturile
autoritilor de îmbuntire a disciplinei la plat. Dintre cele aproape 41 000 de rme care
118
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Problema riscului asociat creditrii în valut este abordat i în seciunea 4.2. – Îndatorarea nanciar a companiilor i
a populaiei.
În raport cu dobânzile aferente lunii decembrie 2010.
Calculat ca diferen dintre rata dobânzii la creditele nou acordate companiilor i rata dobânzii pe piaa monetar la
3 luni. Diferena dintre prima de risc aferent României i cea aferent zonei euro a fost calculat doar pentru creditele
în euro.
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au generat incidente de pli majore de la începutul anului 2010 pân în iunie 2011, primele 50
(în funcie de volumul incidentelor) dein aproape 20 la sut din totalul sumelor cu problem.
În mod similar, dintre cele peste 100 000 de companii cu restane ctre furnizori (la luna decembrie
2010), primele 1 000 contabilizau circa 60 la sut din totalul acestor restane (iar rmele cu capital
majoritar de stat deineau circa 17,5 la sut din totalul restanelor). Aproape 50 la sut din arieratele
rmelor ctre bugetul de stat sunt generate de 10 companii (majoritatea ind de stat). Nu în ultimul
rând, dintre cele aproape 16 000 de rme care nu i-au onorat în mod corespunztor serviciul datoriei
ctre bnci, primele 1 000 de companii sunt responsabile de aproape 66 la sut din volumul restanelor
(în luna iunie 2011).
Grac 5.9. Structura restanelor la plat în economie
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a plilor mult mai bun decât IMM, datorit
situaiei economice i nanciare superioare, precum i accesului mai facil la surse de nanare.
Firmele private din sectoarele construcii i imobiliar înregistreaz cele mai mari rate de neplat a
datoriilor, la polul opus situându-se companiile din utiliti i industria extractiv.
Arieratele122 statului ctre companii reprezentau 0,9 miliarde lei în luna iunie 2011 (în scdere de
la 1,57 miliarde lei în decembrie 2009). Peste 87 la sut din volumul acestora aparin bugetelor
locale. În structur, arieratele aferente bugetului de stat i bugetului asigurrilor sociale au sczut
de la circa 0,6 miliarde lei în 2009 la 0,1 miliarde lei în semestrul I 2011, în timp ce arieratele
bugetelor locale au rmas la un nivel ridicat (0,8 miliarde lei în iunie 2011). În poda evoluiei
pozitive înregistrate la nivelul arieratelor, restanele bugetului general consolidat ctre companii
(coninând, pe lâng arierate, i alte facturi neachitate) se menin la un nivel ridicat (2,65 miliarde lei).
Neplata la timp a datoriilor statului poate întârzia reluarea creterii economice. Pentru un numr
important de companii (21 000 de rme123, care genereaz 14 la sut din valoarea adugat i dein
121
122
123

Calculat ca raport între restanele ctre furnizori i cheltuielile cu furnizorii.
Arieratele sunt denite ca întârzieri de pli peste 90 de zile.
Între care se a i companii exportatoare care dein o pondere de circa 17 la sut din exporturi (2010).
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9 la sut din creditul bancar în decembrie 2010), contravaloarea creanelor acestora fa de bugetul
de stat i bugetul asigurrilor sociale ar putea acoperi în totalitate restanele lor cumulate fa de:
(i) furnizori, (ii) bugetul asigurrilor sociale, (iii) bugetul fondurilor speciale i (iv) bnci, sub forma
creditelor bancare nerambursate la scaden.
La rândul lor, companiile genereaz restane ctre bugetele de stat, în volume semnicativ mai mari
decât arieratele statului ctre companii (20,5 miliarde lei, fa de 1,12 miliarde lei, decembrie 2010).
Majoritatea acestor restane (peste 63 la sut, decembrie 2010) aparin rmelor cu capital majoritar
de stat. Companiile din industria extractiv genereaz cea mai mare parte a restanelor ctre buget
(30 la sut), 80 la sut din volumul acestora ind generate de o singur companie de stat.
Perioada de transformare în lichiditi a creanelor comerciale s-a majorat, ceea ce a pus presiune
suplimentar asupra procesului identicrii de resurse nanciare pentru onorarea obligaiilor scadente
(comerciale i nanciare). Durata medie de încasare a creanelor IMM a crescut cu 31 la sut de
la începutul crizei (de la 89 de zile la 117 zile, decembrie 2008 – decembrie 2010, Grac 5.10.).
Întreprinderile mici i microîntreprinderile au resimit cel mai puternic presiunea contrapartidelor
pentru a prelungi perioada dintre momentul livrrii bunului/serviciului i încasarea valorii acestuia
(cretere cu 32 la sut, respectiv cu 31 la sut a duratei de încasare a creanelor în decembrie 2008
– decembrie 2010). Companiile de dimensiuni mai mari este posibil s  uzitat de poziia lor pentru
a benecia de condiii mai bune la încasarea creanelor. Durata medie de încasare a creanelor de
ctre corporaii a crescut cel mai puin de la începutul crizei (18 la sut), în condiiile în care valorile
iniiale erau mai mici fa de restul economiei.
Grac 5.10. Perioada de încasare a creanelor
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Dinamica alert a incidentelor majore de pli (vulnerabilitate a perioadei 2008-2009) a înregistrat
în anul 2010 un uor recul (Grac 5.11.). Volumul acestor incidente s-a redus cu circa 1 la sut în
termeni reali fa de anul 2009, iar numrul companiilor care înregistreaz pentru prima dat un
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incident de plat major a sczut. Firmele care au generat un incident de plat major în intervalul
ianuarie 2010 – iunie 2011 au o importan moderat pentru economie, dar mare din perspectiva
calitii portofoliului bancar, în condiiile în care, pe de o parte, acestea genereaz 5 la sut din
valoarea adugat a rmelor nenanciare i utilizeaz 9 la sut din numrul de salariai ai sectorului
companiilor (în decembrie 2010), dar de pe alt parte, contribuie cu 59 la sut la volumul creditelor
neperformante (în iunie 2011). Aproape 95 la sut din suma incidentelor majore de pli este generat
de IMM (iar peste 50 la sut aparin microîntreprinderilor). La nivel sectorial, cele mai riscante
rmân companiile din sectoarele imobiliar i construcii, care dein o pondere mai mare a incidentelor
de pli decât importana lor în economie (calculat dup criteriul cifrei de afaceri). Scderea duratei
medii de încasare a creanelor comerciale poate contribui la reducerea volumului incidentelor majore
de pli. În anul 2010, o pondere de 24 la sut din totalul incidentelor de pli majore este deinut de
companii care au creane comerciale mai mari decât sumele pentru care au realizat incidente de pli.

5.2. Riscurile generate de sectorul populaiei
Gradul mare de îndatorare i poziia valutar scurt important – principalele vulnerabiliti
ale sectorului populaiei – i-au temperat ritmul de cretere de la data Raportului anterior.
Capacitatea populaiei de onorare a serviciului datoriei a continuat s se reduc, dar într-un
ritm mai lent. Bncile au avut o acoperire bun contra riscului de neplat din punct de vedere
al provizionrii i al solvabilitii. Într-o perspectiv pe termen mediu, meninerea acestor
indicatori la niveluri adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor rmâne o necesitate.
Gradul mare de îndatorare, în special în valut, reclam adoptarea într-un viitor apropiat a
unor msuri suplimentare pentru echilibrarea monedelor în care are loc creditarea populaiei.
Pe termen mediu, provocrile se refer la responsabilitatea sectorului instituiilor de credit
în privina creterii gradului de cultur nanciar a populaiei i schimbarea modelului de
desfurare a activitii bancare, cu accent mai mare asupra creditrii companiilor.

5.2.1. Poziia bilanier a populaiei i comportamentul de economisire
Gradul mare de îndatorare – una dintre principalele vulnerabiliti ale sectorului populaiei – i-a
temperat ritmul de cretere în anul 2010 i primele luni din anul 2011, rmânând îns la un nivel care
reclam monitorizare atent i, eventual, msuri suplimentare de remediere. Temperarea îndatorrii
este consecina atât a unor factori de ofert (standardele i termenii creditrii practicate de bnci
s-au meninut la un nivel ridicat de restrictivitate), cât i a unor inuene din partea cererii. Ponderea
serviciului datoriei în venitul disponibil al debitorilor îndatorai pentru achiziia unui imobil s-a
majorat în perioada decembrie 2009 – iunie 2011 cu 4 puncte procentuale, ajungând la 49 la sut,
iar ponderea datoriilor nanciare ale populaiei la bnci i la IFN a ajuns, la sfâritul anului 2010,
la 11 la sut în cazul raportrii la totalul activelor, respectiv la 78 la sut prin scalare la venitul
disponibil (Grac 5.12.). Decizia de a se îndatora a fost ampl la nivelul societii româneti.
Numrul persoanelor cu credite la bnci sau IFN este de circa 4,2 milioane (respectiv circa 43 la sut
din populaia activ a României, în iunie 2011), în scdere fa de anul 2009 (cu 6 la sut). Creterea
gradului de cultur nanciar a populaiei este o necesitate pentru gestionarea mai bun a îndatorrii,
astfel încât viitoarele decizii de acest fel s e luate pe baza unei mai bune cunoateri a riscurilor.
Un numr ridicat de persoane (aproximativ 0,45 milioane) s-a îndatorat atât la bnci, cât i la IFN.
Acestea au în medie trei credite (dou la bnci i unul la IFN) i reprezint cea mai riscant categorie
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de debitori (în iunie 2011, rata de neperforman124 generat de acest segment în sectorul bancar a fost
de 15,8 la sut, fa de 7,9 la sut pe ansamblul sectorului populaiei).
Grac 5.12. Gradul de îndatorare a populaiei

100

Grac 5.13. Distribuia impactului unei creteri
cu 1 pp a ratei dobânzii în euro
asupra serviciului datoriei populaiei
(iunie 2011)
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Îndatorarea populaiei nu este concentrat la nivelul anumitor bnci – indicele Herndahl-Hirschman125
se a sub pragul critic i a sczut de la 985 la 910 (în intervalul decembrie 2009 – iunie 2011), iar
evoluia pe tipuri de credite (imobiliare sau de consum126) este asemntoare. În consecin, eventuale
msuri suplimentare de temperare a gradului de îndatorare au ecien mai mare prin aplicarea la
nivel macroprudenial (i nu doar la nivel microprudenial).
Este posibil ca procesul de dezintermediere în cazul sectorului populaiei s se mai tempereze:
bncile au început în primul semestru al anului 2011 s relaxeze condiiile de creditare, ateptrile
populaiei privind situaia nanciar s-au îmbuntit din trimestrul III al anului 2010, concomitent
cu anticipaiile privind diminuarea omajului, iar cererea de nanare din partea populaiei s-a reluat
124

125

126
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În seciunea 5.2. (ca de altfel i în cadrul capitolelor 4 i 5), rata creditelor neperformante este denit ca pondere a
creditelor aferente debitorilor care înregistreaz restane mai mari de 90 de zile (cu contaminare la nivel de debitor) în
total credite acordate populaiei. Principala diferen dintre aceast deniie i cea a indicatorului „Pierdere 2” (folosit
în seciunea 3.2. – Sectorul bancar) este neluarea în calcul (din lips de informaii) a dobânzilor restante. Pe de alt parte,
deniia folosit în capitolul de fa permite o adâncire foarte ampl a analizei privind neperformana. Diferena între
rata creditelor neperformante calculat în aceast seciune i indicatorul „Pierdere 2” este, pentru întregul portofoliu de
credite acordate populaiei, de 2,9 puncte procentuale (respectiv 7,9 la sut, fa de 10,8 la sut în iunie 2011).
Se calculeaz ca sum a ptratelor cotelor de pia aferente ecrui juctor din respectiva pia. Empiric se consider c
exist concentrare mare atunci când valoarea indicatorului (ce poate varia între zero i 10 000) depete pragul critic
de 1 800-2 000.
În seciunea 5.2. (ca de altfel i în cadrul seciunii 5.3.) creditele imobiliare reprezint creditele pentru investiii
imobiliare, iar creditele de consum se refer la toate celelalte credite acordate populaiei, cu excepia cardurilor de
credit i a overdraft-ului.
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(din trimestrul I al anului 2011). Capacitatea relativ redus a populaiei de a-i onora serviciul
datoriei în condiiile apariiei unor evoluii nefavorabile privind cursul de schimb, rata dobânzii sau
venitul disponibil reclam pruden sporit cu privire la reluarea creditrii populaiei, inclusiv prin
prisma consecinelor începerii unui nou ciclu de însprire a politicilor monetare pe plan internaional.
În ipoteza creterii cu 1 punct procentual a ratelor dobânzii la creditele în euro (reprezentând circa
80 la sut din stocul de credite în valut în iunie 2011), serviciul anual al datoriei pentru un debitor
care deine un credit imobiliar127 s-ar majora în medie cu 7,8 la sut, în timp ce pentru un credit de
consum fr garanie ipotecar serviciul anual al datoriei ar , în medie, cu 2,6 la sut mai ridicat
(Grac 5.13.). Ponderea considerabil a creditelor acordate în condiii promoionale128 în perioada
2007 – primul semestru al anului 2011 (aproximativ 40 la sut din creditele nou acordate în lei i
în euro) ar putea majora suplimentar efectul asupra serviciului datoriei la încheierea perioadei de
promoie.
Gradul mare de îndatorare a populaiei ar putea indica i faptul c modelul actual de desfurare a
activitii bancare trebuie s se modice pe termen mediu, prin canalizarea într-o mai mare msur a
activitii spre segmentul companiilor nenanciare din sectorul privat.
Poziia valutar129 scurt important – cea de-a doua vulnerabilitate a sectorului populaiei –
a continuat s se adânceasc în anul 2010 (de la 25,9 miliarde lei în decembrie 2009 la 28,7 miliarde lei
în decembrie 2010, Grac 5.14.). Ritmul s-a temperat în primul semestru din 2011, astfel c poziia
valutar s-a meninut la 28,8 miliarde lei în iunie 2011. Deteriorarea poziiei valutare este efectul
exclusiv al creterii datoriei în valut (cu 4,4 miliarde lei, în perioada decembrie 2009 – iunie 2011),
volumul depozitelor nou constituite în moned strin crescând în acelai interval cu 1,6 miliarde lei.
Riscurile unei poziii valutare scurte au început s se manifeste, capacitatea populaiei de a-i onora
serviciul datoriei pentru creditele în valut ind mai redus decât cea pentru creditele în moned
naional (detalii în seciunea 5.2.2. – Capacitatea populaiei de onorare a serviciului datoriei).
Prin urmare, implementarea unor noi msuri destinate echilibrrii structurii pe monede a creditrii i
diminurii riscurilor generate de debitorii neacoperii la riscul valutar este o necesitate (a se vedea i
seciunea 4.2. – Îndatorarea nanciar a companiilor i a populaiei).
Modicrile care au intervenit în volumul i structura bilanului populaiei au contribuit, de regul,
la temperarea celor dou vulnerabiliti principale menionate. În primul rând, la începutul anului
2011 populaia i-a redobândit poziia de creditor net fa de sistemul nanciar (bnci i IFN,
Grac 5.14.), chiar dac existena, cel mai probabil, a unei asimetrii la nivel individual în ceea ce
privete deinerile de depozite i gradul de îndatorare diminueaz inuena favorabil la nivel agregat
a acestei caracteristici.

127
128
129

Considerând o maturitate de 21 de ani, care reprezint mediana distribuiei maturitii creditelor imobiliare (iunie 2011).
Au fost considerate creditele acordate cu o perioad iniial în care rata dobânzii este x.
Calculat ca diferen între activele i pasivele denominate în valut.
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În al doilea rând, diminuarea în continuare a avuiei nete a populaiei (cu circa 8 la sut în anul
2010 fa de anul 2009, Grac 5.15.) a fost generat de declinul consemnat de preurile activelor
imobiliare, acestea deinând ponderea majoritar. Ajustarea avuiei nete s-a translatat prin canalul
bilanier în comportamentul creditorilor doar prin componenta LTV (care a devenit mai restrictiv),
în timp ce componenta legat de prima de risc a exercitat o inuen favorabil (ind în scdere în
anul 2010).
Grac 5.16. Structura activelor i pasivelor nanciare ale populaiei
credite IFN ipotecare
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În al treilea rând, ponderea activelor nanciare lichide130 în totalul activelor bilaniere s-a majorat la
38,6 la sut în decembrie 2010 (Grac 5.16.), cu consecine pozitive asupra capacitii de onorare a
datoriilor exigibile pe termen scurt.
În al patrulea rând, procesul de economisire a evoluat favorabil din perspectiva stabilitii nanciare.
Dei depozitele bancare aparinând populaiei s-au diminuat în termeni reali (cu 1,5 la sut în perioada
decembrie 2009 – iunie 2011), iar resursele poteniale pentru economisire131 ale unei gospodrii
au sczut ca urmare a reducerii veniturilor disponibile (de la 10,3 la sut în decembrie 2009 la
9,5 la sut în martie 2011), raportul dintre creditele contractate de la bnci i IFN i depozitele
sectorului populaiei s-a ameliorat (de la 109 la sut în decembrie 2009 la 101 la sut în iunie 2011).
De asemenea, majorarea pragului de garantare a depozitelor (de la 50 000 euro la 100 000 euro) a
diminuat riscul volatilitii depozitelor de valoare mare, în cazul unor evoluii economice adverse,
ponderea depozitelor peste plafonul de garantare în total depozite garantate reducându-se la circa
17 la sut132 în iunie 2011. În perspectiv se anticipeaz continuarea procesului de economisire.
Conrmarea ateptrilor de cretere a venitului disponibil (dup reducerea cu peste 8 la sut în termeni
reali în anul 2010) va genera resurse suplimentare pentru economisire, meninerea aversiunii fa
de risc va promova economisirea în scop de precauie (dei în cretere, indicatorul de încredere
al consumatorilor din România rmâne inferior valorilor regionale), iar continuarea de ctre bnci
a unei politici prudente privind LTV va impulsiona economisirea destinat acumulrii avansului
necesar achiziiei prin credit a unui anumit bun.

5.2.2. Capacitatea populaiei de onorare a serviciului datoriei
Capacitatea populaiei de a-i onora serviciul datoriei a continuat s se reduc în comparaie cu valorile
înregistrate la data Raportului anterior, dar într-un ritm mai lent. Rata creditelor neperformante a crescut
moderat în perioada decembrie 2009 – iunie 2011 (cu 1,5 puncte procentuale), ajungând la 7,9 la sut
(Grac 5.17.). Evoluiile nefavorabile de pe piaa muncii i condiiile mai laxe în care au fost acordate
creditele reprezint principalele cauze care au afectat capacitatea populaiei de a-i plti datoriile la
instituiile nanciare. Dei riscul a fost în cretere, bncile au fost protejate printr-un nivel adecvat de
capitalizare i provizionare. Gradul de acoperire cu provizioane a expunerilor brute aferente creditelor
clasicate în categoria „Pierdere 2” acordate populaiei133 s-a meninut în perioada decembrie 2009 –
iunie 2011 la valori supraunitare (circa 107 la sut), iar indicatorul de solvabilitate s-a situat la peste
14 la sut. Meninerea proteciei împotriva riscurilor asociate creditrii populaiei, dintr-o perspectiv pe
termen mediu, presupune pstrarea unor niveluri adecvate de capitalizare i provizionare. De asemenea,
în contextul relurii creterii economice trebuie evitat caracterul prociclic al standardelor i termenilor
de creditare, ind necesar meninerea unei atitudini prudente din partea bncilor.
Bncile au încercat s implementeze diverse soluii pentru ameliorarea calitii portofoliului
de credite. Cele mai uzitate au fost: (i) restructurarea activelor problem (detalii în Caseta 5) i
(ii) externalizarea creditelor neperformante. Eciena soluiilor menionate ar putea  redus: în
multe cazuri, restructurarea, nu a putut contribui la îmbuntirea capacitii debitorilor de a-i plti
obligaiile, iar procesul de externalizare a activelor problem ar putea deveni mai puin atractiv
începând cu momentul implementrii standardelor IFRS.
130

131

132
133

Activele nanciare lichide includ: (i) active fr risc (numerar, depozite bancare i titluri de stat) i (ii) aciuni lichide
(aciuni i titluri cotate i tranzacionate efectiv i aciuni/uniti de fond aparinând fondurilor închise/deschise de investiii).
Conform anchetelor INS privind „Veniturile i cheltuielile gospodriilor”, rata resurselor poteniale pentru economisire
a fost calculat ca raport între diferena dintre veniturile i cheltuielile populaiei i total venituri.
Conform Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
Indicator calculat conform metodologiei recomandate de FMI: Total provizioane/Expunerea brut aferent creditelor
clasicate în „Pierdere 2”.
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Grac 5.17. Evoluia ratei de neperforman la bnci i IFN
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Caseta 5134. Procesul de restructurare a creditelor acordate populaiei
i companiilor nenanciare
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Procesul de restructurare a fost uzitat semnicativ de ctre bnci pentru gestionarea activelor. Ponderea
creditelor restructurate acordate companiilor nenanciare i populaiei în totalul creditelor acordate a ajuns
la 9,6 la sut ( în septembrie 2010, fa de 6,6 la sut în decembrie 2009). Conform informaiilor furnizate
de instituiile de credit, cele mai vizate au fost companiile nenanciare (66 la sut din totalul creditelor
restructurate, Grac) i sectorul populaiei (circa 34 la sut). Procesul are o amploare redus în cazul creditelor
acordate administraiilor locale (sub 0,01 la sut).
Soldul creditelor restructurate în sectorul
companiilor nenanciare i în cel al populaiei
Eciena procesului de restructurare a fost
relativ redus în contextul condiiilor economice
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de neperforman. Aplicarea unei scheme de
restructurare nu a reprezentat o condiie sucient135
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pentru îmbuntirea capacitii de rambursare
5
5
a debitorilor, prin urmare: (i) circa 60 la sut din
creditele acordate populaiei care înregistrau
0
0
peste 90 de zile de întârziere la trimestrul III
2009 nu au revenit la clase de întârziere mai
bune într-o perioad de 1 an, în timp ce pentru
IMM, rata de revenire s-a situat sub 10 la sut
Populaie
Companii nefinanciare
(în aceeai perioad)136; (ii) pentru circa 15 la sut,
volum credite neperformante
respectiv 40 la sut din creditele restructurate în
volum credite restructurate cu 90+zile întârziere
2010 (ale populaiei, respectiv ale companiilor) au
volum credite restructurate cu [1,90) zile întârziere
mai fost aplicate anterior una sau mai multe scheme
ponderea creditelor restructurate în total (sc. dr.)
de restructurare.
134

Informaiile se bazeaz pe rezultatele obinute în cadrul unui chestionar transmis de BNR la sfâritul anului 2010 tuturor
instituiilor de credit. Perioada investigat a fost ianuarie-septembrie 2010. Bncile care au putut oferi informaii privind
restructurarea cumuleaz circa 99 la sut din expunerea total fa de sectorul populaiei i al companiilor nenanciare.
135
Conform rezultatelor chestionarului anterior, oportunitatea aplicrii mai multor msuri de restructurare a fost invocat
în condiiile în care restructurarea nu reprezint o garanie pentru revenirea la normal a plilor clienilor.
136
Analiza s-a efectuat pe o perioad de 1 an (septembrie 2009 – septembrie 2010) pentru creditele care se aau înc în
portofoliul bncilor i pentru care ulterior momentului iniial nu au mai fost aplicate alte scheme de restructurare.
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În general, sunt restructurate creditele denominate în valut (70 la sut în cazul companiilor nenanciare i
78 la sut în cel al populaiei). Pentru companiile nenanciare, circa 90 la sut din creditele restructurate în
valut erau acordate în euro, îns proporia este mai redus pe segmentul populaiei (60 la sut euro, respectiv
40 la sut franci elveieni, yeni japonezi etc.).

Ponderea creditelor pentru care nu s-a înregistrat nici o zi de întârziere a continuat s se diminueze în cazul
populaiei (de la 63 la sut la 51 la sut în primele trei trimestre ale anului 2010), dar a rmas relativ neschimbat
pentru companiile nenanciare (54 la sut, în aceeai perioad). În situaia în care nu ar  fost restructurate,
creditele care înregistrau întârzieri de peste 90 de zile la momentul aplicrii schemei de restructurare
(septembrie 2010) ar  contribuit la creterea cu circa 0,9 puncte procentuale a ratei de neperforman pe
sectorul populaiei i cu 2,9 puncte procentuale pentru companiile nenanciare.
În cazul populaiei, ponderea volumului de credite restructurate în total credite acordate a crescut cu
2,2 puncte procentuale în primele trei trimestre ale anului 2010, ajungând la 6,4 la sut. În medie,
un debitor i-a restructurat un singur credit, iar valoarea acestuia este de circa 13 000 euro. În structur,
primeaz creditele de consum (77 la sut, fa de numai 20 la sut în cazul creditelor ipotecare), îns
numai 35 la sut din creditele de consum restructurate sunt fr garanii ipotecare i au o valoare medie
sub 5 000 euro. Ponderea creditelor restructurate acordate debitorilor care au intrat sub incidena Legii
nr. 118/2010 privind unele msuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar se ridica în septembrie
2010 la 15,4 la sut din totalul creditelor restructurate.
În cazul companiilor nenanciare, dinamica procesului a încetinit în 2010, îns riscul rezid din creterea
valorii medii a creditelor restructurate (de la 60 000 euro la nele anului 2009 la 110 000 euro în septembrie
2010). Ponderea soldului de credite restructurate în total a crescut la 12,65 la sut (în septembrie 2010, fa
de 9,6 la sut la decembrie 2009). Dei preponderente sunt creditele acordate IMM (circa 70 la sut din total),
creterea creditelor restructurate acordate corporaiilor a fost important (volumul creditelor restructurate a
crescut cu 170 la sut în cazul corporaiilor în primele trei trimestre ale anului 2010, în timp ce pentru IMM a
crescut cu 13 la sut în aceeai perioad).
Aceste evoluii pledeaz pentru îmbuntirea tehnicilor de management al riscului în cazul sectorului bancar,
cu orientare ctre: (i) evaluarea bonitii clienilor în condiii economice nefavorabile i (ii) prezentarea
în mod transparent a riscurilor asociate creditrii, în vederea creterii educaiei nanciare a clienilor.
Banca Naional a României a avut o atitudine prudent în ceea ce privete procesul de restructurare,
îmbuntind cadrul de monitorizare a acestei categorii de credite137.

Perspectivele privind evoluia ratei de neperforman sunt mixte. Pe de o parte: (i) revenirea
economic i posibilitatea recuperrii venitului disponibil diminuat, (ii) temperarea semnicativ
a ritmului de cretere a restanelor, (iii) diminuarea numrului debitorilor care dein credite mai
mari de 20 000 lei i care au înregistrat pentru prima dat întârzieri la plat de peste 90 de zile
(scdere cu 25 la sut în perioada iulie 2010 – iunie 2011, în termeni anuali) i (iv) îmbuntirea
ratei de revenire138 a creditelor cu întârziere de cel puin o zi (iunie 2011 fa de decembrie 2009,
Grac 5.18.) pledeaz pentru atingerea punctului maxim al neperformanei în anul 2011. Pe de
alt parte, exist o serie de factori care menin presiunea asupra calitii portofoliului de credite:
(i) gradul mare de îndatorare a populaiei (în special în valut), (ii) posibilitatea creterii serviciului
datoriei ca urmare a majorrii ratelor de dobând pe plan internaional i expirarea perioadei de graie
137

138

Regulamentul nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitii instituiilor de credit, procesul intern de
evaluare a adecvrii capitalului la riscuri i condiiile de externalizare a activitii acestora, modicat i completat de
Regulamentele nr. 1/2010 i 25/2010, prevede c: „Cu ocazia primei clasicri ulterioare operaiunilor de înlocuire de
expuneri reprezentând credite din categoria activelor-problem, care au avut ca rezultat credite care în urma evalurii la
nivel individual au rmas în continuare, dup înlocuire, în categoria activelor-problem i care au implicat diminuarea
serviciului datoriei, instituiile de credit vor lua în considerare, în vederea încadrrii creditelor respective în categorii
de clasicare, performana nanciar a debitorului în condiii mai stricte fa de cele avute în vedere anterior acestor
operaiuni, prin revizuirea corespunztoare a factorilor cantitativi i/sau calitativi, pe baza informaiilor actualizate
la data operaiunilor respective”. În baza Ordinului nr. 25/2010 instituiile de credit raporteaz Bncii Naionale a
României, periodic, „situaii care s permit monitorizarea operaiunilor de înlocuire desfurate de acestea”.
Rata de revenire reprezint probabilitatea efectiv de încadrare a creditelor în clase de întârziere mai mici sau meninerea
în aceeai clas comparativ cu momentul iniial, într-o perioad de un an.
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la creditele acordate în condiii promoionale, (iii) eciena moderat a procesului de restructurare
i (iv) posibilitatea readucerii în portofoliu a creditelor neperformante externalizate anterior.
Nu în ultimul rând, evoluia ratei creditelor neperformante va depinde i de viteza i intensitatea
cu care numitorul (reluarea procesului de creditare) se va distana de numrtor (temperarea
neperformanei).
Grac 5.18. Probabilitatea de tranziie
între clasele de întârziere,
într-o perioad de 1 an
(creditele peste 20 000 lei)
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Grac 5.19. Rata creditelor neperformante
în funcie de tipul creditului
i moneda de acordare
(iunie 2011)
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O vulnerabilitate important a îndatorrii populaiei, cu implicaii asupra capacitii de onorare
a serviciului datoriei, const în ponderea mare a creditului în valut (66 la sut din îndatorarea
nanciar total139 a populaiei, în iunie 2011). Creditele acordate în valut au devenit mai riscante
decât cele în lei, atât la nivel agregat, cât i pe subportofolii. La nivel agregat, creditele în valut
au eliminat ecartul fa de cele în lei, iar rata de neperforman a devenit superioar celei în lei
(8,1 la sut, comparativ cu 7,7 la sut, în iunie 2011). Volumul creditelor neperformante în valut
a crescut cu 60 la sut140 (iunie 2011 fa de decembrie 2009), în timp ce volumul creditelor
neperformante în lei a sczut în aceeai perioad cu 17 la sut. În structura pe subportofolii, rata
de neperforman în valut s-a meninut mai mare decât cea în lei, valori similare ind înregistrate
doar în cazul creditelor imobiliare (Grac 5.19.). Din punct de vedere al monedei de denominare,
creditele în franci elveieni (CHF) sunt cele mai riscante (rata neperformanei situându-se în iunie
2011 la 12 la sut, comparativ cu 7 la sut în cazul creditelor acordate în euro). BNR a adoptat de
139
140
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Cuprinde creditele totale acordate de bnci i IFN, precum i creditele externalizate.
Conform valorilor din bilanurile bncilor. Cifra efectiv este mai mare, având în vedere c circa 70 la sut din vânzrile
de portofolii neperformante realizate în anul 2010 au fost în valut.
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timpuriu o atitudine prudent, de temperare a creditrii în CHF, solicitând bncilor s considere
coecieni de stres superiori pentru aceast moned, comparativ cu cei utilizai pentru euro, în
determinarea gradului de îndatorare a debitorilor, precum i fcând apel la persuasiunea moral i
la intervenii publice menite s evidenieze riscurile atragerii unor asemenea împrumuturi pentru
segmental populaiei. Dup implementarea acestor msuri, ponderea creditelor nou acordate în
CHF a sczut de la 17 la sut în anul 2008 la sub 2 la sut în anii 2009 i 2010, astfel încât –
comparativ cu alte ri din regiune – ponderea creditelor exprimate în aceast valut în portofoliul
de credite acordate populaiei este relativ redus (13 la sut în iunie 2011), ele ocupând sub
7 la sut în totalul creditului neguvernamental.
Arbitrajarea msurilor prudeniale adoptate de BNR (inclusiv prin externalizarea unei pri a
portofoliilor de credite) i/sau relaxarea prociclic a standardelor de pruden în scopul maximizrii pe
termen scurt a proturilor afecteaz pe termen mediu calitatea portofoliilor entitilor care au folosit
asemenea practici. În cazul IFN, creditele cu cea mai mare rat a neperformanei au fost acordate în
perioada 2005-2006, respectiv când bncile, în încercarea de a contracara efectul msurilor adoptate
de BNR pentru temperarea ritmului rapid de cretere a creditului bancar i în special a componentei
în valut a acestuia, au redirecionat o parte a uxului de creditare ctre IFN membre ale grupului141.
La începutul anului 2007, BNR, în intenia de a întri procesul de armonizare a cadrului naional
de reglementare prudenial cu orientrile europene, a înlocuit unele msuri prudeniale cu msuri
prin care bncile îi stabileau prin norme proprii condiiile de acordare a creditelor ctre persoanele
zice. În acest context i pe fondul abundenei resurselor de nanare (cu precdere sub forma liniilor
de credit de la bncile-mam din strintate), instituiile de credit au relaxat prociclic standardele
i termenii creditrii (perioada 2007-2008), pentru expansiunea creditrii în vederea atingerii
obiectivului bncilor de cretere a cotei de pia.
Creditele acordate de respectivele bnci în intervalul menionat înregistrau în iunie 2011 cea mai
ridicat rat a neperformanei (9,8 la sut pentru creditele acordate în 2007, respectiv 12,4 la sut
pentru cele acordate în anul 2008), procesul de arbitrajare a standardelor prudeniale ce viza realizarea
pe termen scurt de câtiguri în ceea ce privete cotele de pia conducând pe termen mediu la evoluii
negative ale calitii portofoliilor de active ale acestor instituii. De aceea, în contextul supravegherii
atente de ctre BNR, sunt necesare, atât pentru bnci, cât i pentru IFN, evitarea recurgerii din nou
la modelul de creditare din perioada anterioar declanrii crizei economice i schimbarea viziunii
managementului riscului dinspre un orizont pe termen scurt ctre un orizont pe termen mediu i lung,
pentru o evoluie sustenabil i responsabil a activitii de intermediere nanciar.
Anumite evoluii ale comportamentului populaiei în ceea ce privete onorarea serviciului datoriei
reclam o atenie deosebit în vederea asigurrii unei adecvri corespunztoare a normelor prudeniale
interne de gestionare a riscului de credit în cadrul bncilor i al IFN. În primul rând, este necesar o
corelare mai bun între maturitatea i destinaia creditelor. Creditele de consum fr garanii ipotecare,
cu maturiti iniiale peste 5 ani sunt majoritare în cadrul creditelor negarantate cu ipoteci (circa
80 la sut, în iunie 2011). Neperformana acestor credite a fost de 8,5 la sut în iunie 2011, ind mai
mare atât fa de medie (7,9 la sut), cât i fa de neperformana creditelor de consum fr garanii
ipotecare cu o scaden iniial sub 5 ani (3,8 la sut)142. Un astfel de comportament de plat pledeaz
pentru acordarea creditelor de consum fr garanii ipotecare în special pe maturiti de pân la 5 ani.

141
142

Din anul 2006, msurile prudeniale aplicabile instituiilor de credit au fost extinse i asupra IFN.
Au fost considerate creditele de consum negarantate cu ipoteci pentru care maturitatea iniial i scadena rezidual sunt
pozitive.
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În al doilea rând, deteriorarea mai puternic a portofoliului de credite acordate populaiei de ctre
IFN (Grac 5.17.) pledeaz pentru criterii prudeniale mai stricte în cazul acestora decât în cel al
bncilor. Rata creditelor neperformante la bnci s-a meninut la un nivel mai sczut decât în cazul
IFN (7,9 la sut fa de 15,8 la sut, în iunie 2011), caracteristica ind stabil în timp.
În al treilea rând, normele prudeniale ar trebui s disting în special dup criteriul destinaiei creditului
i mai puin dup tipul colateralului. Creditele de consum cu garanii imobiliare au contabilizat una
dintre cele mai puternice deteriorri ale calitii dintre tipurile de credite acordate populaiei (rata
creditelor neperformante a crescut cu 3 puncte procentuale în perioada iunie 2010 – iunie 2011,
ajungând la 9,2 la sut în iunie 2011). Creditele imobiliare au înregistrat o deteriorare a calitii
semnicativ mai redus, rata creditelor neperformante ind de 4,4 la sut (iunie 2011). Ponderea
aproape dubl a creditelor în CHF în cazul creditelor de consum garantate cu ipoteci (circa 28 la
sut în iunie 2011), în comparaie cu cele imobiliare, precum i volumul modest al creditelor de
consum garantate cu ipoteci nou acordate ar putea explica într-o mare msur decuplarea observat
în comportamentul de plat al celor dou tipuri de credite cu colateral imobiliar.
Grac 5.20. Rata de neperforman dup categorii de vârst i tipul creditului (iunie 2011)
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În al patrulea rând, vârsta debitorului ar putea reprezenta o variabil care s e folosit într-o
proporie mai mare în modelele de evaluare a eligibilitii pentru contractarea unui credit de consum
fr garanii ipotecare. Între vârsta debitorilor i rata de neperforman se observ o relaie invers
(Grac 5.20.), relativ stabil în timp. De asemenea, rata omajului asociat ecrei categorii de
vârst a debitorului a avut un impact ridicat asupra capacitii de rambursare a creditelor de consum
cu garanii ipotecare.

5.3. Riscurile generate de sectorul imobiliar i de creditarea
cu garanii ipotecare
Rata de neperforman a portofoliului de credite ipotecare a crescut moderat de la data
Raportului anterior. Ponderea ridicat a creditelor ipotecare în bilanurile bncilor, alturi de
riscul diminurii calitii acestor expuneri i al continurii coreciei valorii activelor imobiliare,
reprezint principalele vulnerabiliti.
Portofoliul de credite garantate cu ipoteci deinut de bnci i IFN este semnicativ i în cretere.
Stocul creditelor de acest tip însumeaz circa 138 miliarde lei (54 la sut din totalul creditelor acordate
populaiei i 66 la sut din creditele acordate rmelor, iunie 2011). Fluxul de credite garantate cu
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ipoteci acordate populaiei de la începutul anului 2010 pân în iunie 2011 de ctre bnci i IFN a
fost important (circa 13,6 miliarde lei), majoritatea ind în valut. La aceast evoluie a contribuit
considerabil Programul Prima cas143.
Politica bncilor de a solicita garanii ipotecare pentru protejarea împotriva riscului de credit
a avut rezultate modeste. Volumul creditelor neperformante garantate cu ipoteci s-a dublat de la
începutul anului 2010 pân în iunie 2011 (în timp ce volumul tuturor creditelor neperformante
acordate companiilor i populaiei s-a majorat în acelai interval cu 65 la sut). În cazul creditelor
neperformante aferente companiilor, diferena între rata de neperforman144 aferent expunerilor
garantate cu ipoteci i cea aferent expunerilor fr o asemenea garanie este mic (Grac 5.21.).
Rata de neperforman a creditelor ipotecare acordate populaiei de ctre bnci a crescut în perioada
decembrie 2009 – iunie 2011 (de la 3,9 la sut la 6,8 la sut), dar ritmul s-a temperat. Numrul
persoanelor zice care s-au aat pentru prima dat în situaia de a nu-i putea rambursa creditul de la
începutul anului 2010 pân în iunie 2011 s-a restrâns cu 14 la sut fa de perioada anterioar similar
(începutul anului 2009 pân în iunie 2010). Creditele ipotecare în valut au consemnat o rat de
neperforman superioar celor în lei (6,8 la sut, fa de 6,4 la sut în iunie 2011, Grac 5.22.). Cele
mai riscante s-au dovedit creditele în CHF (cu o rat de neperforman de 11,4 la sut în iunie 2011)
i cele acordate în anul 2008, când s-a înregistrat perioada de maxim al preurilor activelor imobiliare
(în acest ultim caz, rata de neperforman a atins 10,4 la sut în iunie 2011).
Grac 5.21. Rata creditelor neperformante
acordate companiilor, dup
dimensiunea rmei i tipul de
garantare a creditelor
procente

Grac 5.22. Rata de neperforman pentru
creditele garantate cu ipoteci acordate
populaiei, dup moneda de acordare
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Programul Prima cas a generat în anul 2010 aproximativ 60 la sut din uxul creditelor imobiliare nou acordate
(circa 3,9 miliarde lei, echivalentul a peste 20 000 garanii acordate).
În seciunea 5.3., rata creditelor neperformante este denit ca pondere a creditelor aferente debitorilor care
înregistreaz restane mai mari de 90 de zile (cu contaminare la nivel de debitor) sau care se a în proces de lichidare
(în cazul companiilor nenanciare) în total credite acordate populaiei, respectiv companiilor nenanciare. Principala
diferen dintre aceast deniie i cea a indicatorului „Pierdere 2” (folosit în seciunea 3.2. – Sectorul bancar) este
neluarea în calcul (din lips de informaii) a dobânzilor restante. Pe de alt parte, deniia folosit în capitolul de fa
permite o adâncire foarte ampl a analizei privind neperformana.
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Comportamentul atipic al celor dou categorii de credite ipotecare (creditele de consum garantate cu
ipoteci fa de creditele imobiliare) s-a accentuat în anul 2010 i în primul semestru al anului 2011.
Asemenea evoluii pledeaz pentru o difereniere în tratamentul prudenial, pe ecare categorie de
credite ipotecare. Ecartul dintre rata de neperforman a creditelor de consum garantate cu ipoteci i
cea a creditelor imobiliare a ajuns la 4,8 puncte procentuale în iunie 2011, de la 1,5 puncte procentuale
în decembrie 2009. De altfel, creditele imobiliare au înregistrat în perioada iunie 2010 – iunie 2011
o rat de revenire145 superioar celei corespunztoare creditelor de consum garantate cu ipoteci, iar
bncile146 consider c pierderea în caz de nerambursare (LGD – loss given default) pentru creditele
imobiliare este cea mai mic dintre toate tipurile de credite acordate populaiei (LGD de circa 30 la
sut în semestrul I 2011).
În strâns legtur cu riscul deteriorrii calitii creditelor cu garanii ipotecare acordate companiilor
i populaiei se a riscul lichiditii reduse i al diminurii în continuare a valorii activelor imobiliare,
atât comerciale, cât i rezideniale. Evoluiile pieei imobiliare au fost mixte în anul 2010 i în primul
semestru al anului 2011:


Preul locuinelor a continuat s se corecteze (-12,1 la sut în anul 2010 fa de anul 2009,
respectiv -11,9 la sut în T1/2011 fa de T1/2010), similar evoluiilor din regiune. Conform
opiniei bncilor, o corecie suplimentar s-a înregistrat i în T2/2011, iar tendina se ateapt s
continue i în T3/2011.



Intenia de achiziie a unei locuine a înregistrat valori în cretere începând cu anul 2011
(Grac 5.23.). Gradul ridicat de îndatorare a populaiei i ponderea mare a populaiei care
deine o proprietate imobiliar susin ideea unei reveniri timide a cererii de credite imobiliare.



Numrul tranzaciilor imobiliare a rmas practic neschimbat în 2010 fa de 2009 (i în scdere
cu circa 30 la sut fa de 2008). Semestrul I 2011 indic o revenire modest a numrului
tranzaciilor (în cretere cu 6,3 la sut fa de semestrul I 2010). Conform unor analize ale
sectorului privat, investiiile comerciale ar putea reveni pe un trend cresctor în 2011,
randamentele oferite pe piaa local ind atractive.



Numrul autorizaiilor de construire pentru cldiri rezideniale emise în anul 2010 s-a diminuat
cu 13 la sut fa de anul 2009, îns ponderea investiiilor realizate în acest sector în totalul
investiiilor din economie a crescut pân la 11 la sut (cu 2 puncte procentuale peste nivelul din
anul 2009). În primele cinci luni din anul 2011, numrul autorizaiilor de construcie a continuat
s scad cu 3 la sut fa de aceeai perioad a anului anterior.



Ateptrile companiilor din sectorul construciilor s-au îmbuntit începând cu trimestrul III
2010, în special pe fondul reducerii constrângerilor nanciare (Grac 5.24.). Ameliorarea
sentimentului operatorilor de prol este susinut de ateptrile de cretere moderat a volumului
produciei, precum i de o relativ stabilitate a stocului de contracte i a numrului de salariai.

Implicaiile scderii valorii activelor imobiliare asupra sectorului bancar românesc ar putea 
moderate, instituiile de credit deinând trei scuturi de protecie. În primul rând, ponderea creditelor
în valoarea garaniilor (LTV – loan to value) pentru stocul de credite ipotecare acordate populaiei
(74,2 la sut în iunie 2011) ar  sucient pentru gestionarea în perioada de referin a unui scenariu
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Rata de revenire reprezint probabilitatea efectiv de încadrare a creditelor în clase de întârziere mai mici sau meninerea
în aceeai clas comparativ cu momentul iniial, într-o perioad de un an. Analiza se întemeiaz pe surprinderea
procesului de migrare a creditelor imobiliare, respectiv a celor de consum garantate cu ipoteci existente în bilanurile
bncilor la dou momente de timp (iunie 2010 i iunie 2011).

146

BNR – Sondaj privind creditarea companiilor nenanciare i a populaiei, august 2011.
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de stres147. Aceeai concluzie este valabil i în cazul creditrii ipotecare a companiilor pentru
anul curent (unde media LTV era de 78,4 la sut în iunie 2011), cu meniunea c o continuare la
intensitate maxim a scenariului advers al scderii preurilor imobilelor i pe parcursul anului 2012
ar  de natur s exercite presiune asupra acestor portofolii bancare. În consecin, din perspectiv
macroprudenial, meninerea unor niveluri prudente ale LTV, mai reduse pentru expunerile ipotecare
aferente companiilor (commercial real estate loans), rmâne o necesitate. În al doilea rând, bncile
dein niveluri adecvate de provizioane pentru acoperirea riscurilor ateptate din creditare. Nu în
ultimul rând, rata de solvabilitate este i trebuie s rmân adecvat pentru a face fa materializrii
unor eventuale riscuri neateptate.
Grac 5.23. Intenia de achiziie sau
construire a unei case în
urmtoarele 12 luni*

Grac 5.24. Evoluia indicatorului de încredere
în construcii i structura factorilor
de impact (România)*
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Banca Naional a României a continuat în 2010 atitudinea proactiv de gestionare a riscurilor provenind
din creditarea ipotecar. Un prim set de msuri a avut în vedere crearea unui spaiu mai amplu pentru
gestionarea efectelor unor eventuale diminuri ale valorii colateralului imobiliar. Consecina a fost
diminuarea ponderii creditului în totalul garaniilor imobiliare (LTV), în cazul creditelor nou acordate
companiilor (Grac 5.25.)148. Dei pentru sectorul populaiei LTV a fost în cretere în 2011, se menine
în continuare la un nivel prudent. Un alt set de msuri a constat în identicarea unor soluii pentru ca
procesul de reevaluare periodic a garaniilor imobiliare s aib loc în mod corespunztor. În acest scop,
BNR, ARB i ANEVAR au demarat pe parcursul anului 2010 demersurile pentru perfectarea cadrului
de evaluare a garaniilor în sectorul bancar. Acestea s-au concretizat în dezvoltarea i publicarea de
ctre ANEVAR a „Ghidului privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor” i în amendarea

147

148

Se utilizeaz drept ipoteze de lucru valorile prevzute de Autoritatea Bancar European în scenariul advers pentru
România în cadrul exerciiului de testare la stres derulat în martie 2011. Conform scenariului advers, valoarea activelor
imobiliare aparinând companiilor (commercial real estate) s-ar reduce cu 15,5 la sut în anul 2011, iar valoarea
activelor imobiliare rezideniale (residential real estate) s-ar diminua cu 7,7 la sut. Pentru anul 2012, valoarea activelor
imobiliare comerciale, respectiv rezideniale i-ar continua declinul cu 22,2 la sut, respectiv cu 11,1 la sut.
Creterea LTV pentru stocul expunerilor rezideniale se datoreaz, cel mai probabil, procesului de reevaluare a garaniilor.
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Grac 5.25. Evoluia ponderii creditelor în valoarea
garaniilor (LTV – loan to value)
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de ctre BNR a cadrului de reglementare
bancar pentru operaionalizarea Ghidului149.
Documentul cuprinde principii de evaluare
a garaniilor, atât la momentul acordrii
creditului, cât i pe parcursul derulrii acestuia
sau în cazul executrilor silite.
Scderea valorii activelor imobiliare are
implicaii negative i pentru sectorul
companiilor nenanciare, ponderea deinerilor
de terenuri i construcii în totalul activelor
acestora ind ridicat (circa 30 la sut,
decembrie 2010). În ipoteza unui scenariu
advers de diminuare a valorii cldirilor i
terenurilor150, ar avea loc o ajustare151: (i) a
activelor totale (cu aproximativ 5 la sut),
(ii) a capitalurilor proprii (cu circa 16 la sut)
i (iii) a ROE (cu 16 puncte procentuale, la
-10 la sut). Consecinele ar  nefavorabile
din perspectiva accesului la nanare al
companiilor i a deciziei demarrii de noi
investiii.

Sectorul imobiliar i cel al construciilor au
continuat în anul 2010 ajustarea descendent. Companiile din sectorul construcii i-au diminuat
rolul deinut în economie i în sectorul bancar românesc. Contribuia acestor rme la VAB s-a redus
de la 9,9 la sut în anul 2009 la 8,9 la sut în anul 2010. Volumul lucrrilor în construcii a sczut
cu 14,4 la sut în anul 2010, tendina continuând în semestrul I 2011 (scdere de 4,7 la sut fa
de semestrul I 2010), iar numrul mediu al salariailor s-a diminuat cu circa 7 la sut în perioada
decembrie 2009 – aprilie 2011. Creditele bancare acordate acestui sector reprezint 10,3 la sut din
totalul creditelor contractate de companiile nenanciare (iunie 2011). Datoria extern a companiilor
din construcii reprezint 3,2 la sut din totalul datoriei externe private a companiilor nenanciare i
este preponderent acordat pe termen lung (iunie 2011). Informaiile de risc pentru companiile din
sectorul construciilor sunt mixte: (i) rata de neperforman a crescut la 18,9 la sut în iunie 2011,
iar ecartul fa de media economiei s-a adâncit de la 3,2 puncte procentuale în decembrie 2009 la
5,6 puncte procentuale în iunie 2011; (ii) companiile-mam nerezidente au sporit sprijinul acordat
lialelor din România pe parcursul anului 2010 i în primul semestru din 2011, ponderea creditelor
mam-ic majorându-se la 41 la sut în iunie 2011, fa de 36 la sut în decembrie 2009; (iii) volumul
incidentelor majore de pli generate de rmele din construcii a sczut cu circa 3 la sut în 2010 fa de
2009 (dar ponderea volumului incidentelor de pli se menine la un nivel îngrijortor – 16,3 la sut
149

150
151
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Regulamentul nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitii instituiilor de credit, procesul intern de
evaluare a adecvrii capitalului la riscuri i condiiile de externalizare a activitii acestora, modicat i completat de
Regulamentul nr. 25/2010, prevede c în procesul de evaluare a garaniilor reale corporale pentru recunoaterea calitii
acestora de diminuatori de risc de credit în conformitate cu reglementrile Bncii Naionale a României „se vor avea
în vedere standardele internaionale de evaluare, respectiv Ghidul privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor,
emis de Asociaia Naional a Evaluatorilor din România (ANEVAR)”.
Folosind aceleai valori utilizate de Autoritatea Bancar European (nota de subsol 147).
Reevaluarea la valoarea de pia (valoarea just) a cldirilor i terenurilor este impus de tratamentele contabile
prevzute de IAS 16 i IAS 40. Rezultatele sunt aferente ipotezei extreme în care toate rmele din România i-ar
reevalua simultan activele.
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din total), în timp ce pe întreaga economie s-a înregistrat o cretere de 6,8 la sut. Evoluia pozitiv
a continuat i în semestrul I 2011, consemnându-se o scdere a volumului incidentelor de pli de
34 la sut fa de aceeai perioad a anului 2010 (evoluie similar întregii economii); (iv) restanele
acestor rme ctre furnizorii comerciali au crescut cu 8,4 la sut în 2010, ajungând la 5,7 miliarde lei
(decembrie 2010).
Companiile din sectorul imobiliar i-au diminuat rolul în cadrul economiei reale, dar i-au meninut
ponderea important în cadrul creditrii bancare i al îndatorrii externe a României. Numrul mediu
al salariailor s-a redus cu 8,5 la sut, iar cifra de afaceri cu 5 la sut (decembrie 2010 fa de decembrie
2009). Acest sector ar putea recupera mai lent efectele negative ale crizei, pierderea înregistrat ind
important (1,7 miliarde lei, decembrie 2010). Creditele bancare contractate de companiile din acest
sector reprezint 15,7 la sut din creditele acordate companiilor nenanciare i au o neperforman
de 13,3 la sut (iunie 2011). Bncile româneti au acordat în anul 2010 peste 3 miliarde lei acestor
companii (respectiv peste 50 la sut din totalul uxurilor de creditare nou acordate). Este posibil îns
ca o parte din acest credit s reprezinte, în fapt, rscumprri ale portofoliilor externalizate în anii
anteriori. Datoria extern a acestui sector a sczut la 32,6 la sut din totalul datoriei externe private
a companiilor nenanciare (în iunie 2011, fa de 34,6 la sut în decembrie 2009). Dup o scdere
de 10 la sut în 2010 a volumului incidentelor majore de pli aferente acestor companii, evoluia
din semestrul I 2011 arat o uoar majorare a acestora cu circa 1,6 la sut (fa de aceeai perioad
a anului 2010).
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CAPITOLUL 6. INFRASTRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR
6.1. Msurile adoptate de banca central în scopul limitrii riscurilor asociate
funcionrii sistemelor de pli i sistemelor de decontare
Sistemele de pli i sistemele de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare
reprezint componente de importan sistemic în cadrul arhitecturii sistemului nanciar.
De la implementarea lor, aceste sisteme nu s-au confruntat cu probleme deosebite, datorit
respectrii unor standarde înalte din punct de vedere al siguranei i ecienei în funcionare,
precum i a msurilor întreprinse de ctre banca central.
Funcionarea în condiii de siguran i ecien a sistemelor de pli i a sistemelor de decontare
a operaiunilor cu instrumente nanciare, alturi de funcionarea optim a instituiilor i pieelor
nanciare, reprezint o condiie fundamental pentru meninerea stabilitii nanciare într-o
economie modern. Din aceast perspectiv, una dintre atribuiile statutare ale Bncii Naionale
a României vizeaz promovarea i monitorizarea bunei funcionri a sistemelor de pli i a
sistemelor de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare152, pentru identicarea, evaluarea
i implementarea msurilor care s conduc la diminuarea riscurilor asociate, în baza celor mai
relevante standarde i recomandri la nivel internaional153.
Sistemul de pli ReGIS reprezint una dintre cele mai importante componente ale infrastructurii
nanciare din România154 i îndeplinete criteriile pentru a  considerat sistem de importan
sistemic deoarece este singurul sistem de pli de mare valoare din ar, proceseaz preponderent
pli de mare valoare i este utilizat pentru decontarea tranzaciilor încheiate în cadrul altor sisteme
de pli i sisteme de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare155, ind totodat i canalul
de transmitere a politicii monetare.
Pentru meninerea încrederii publice în sistemele de pli i sistemele de decontare i, implicit,
în moneda naional, Banca Naional a României a promovat, atât în etapa anterioar punerii în
funciune a sistemelor, cât i ulterior, msuri pentru diminuarea principalelor riscuri care pot produce
perturbri în funcionarea acestor sisteme, respectiv riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul legal,
riscul de decontare, riscul operaional i riscul sistemic.
152

Sistemele autorizate s funcioneze pe teritoriul României:
• ReGIS – sistem de pli de mare valoare cu decontare pe baz brut în timp real.
• SENT – sistem de pli care asigur compensarea fondurilor aferent plilor de mic valoare.
• SaFIR – sistem de decontare a operaiunilor cu titluri de stat emise de ctre Ministerul Finanelor Publice i a
operaiunilor cu certicate de depozit emise de ctre banca central.
• RoClear – sistem de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare realizate în cadrul Bursei de Valori Bucureti.
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• DSClear – sistem de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare realizate în cadrul Bursei Monetar-Financiare
i de Mrfuri Sibiu.
Core Principles for Systemically Important Payment Systems (BIS, 2001); Business Continuity Oversight Expectations
for Systemically Important Payment Systems (ECB, 2006); Recommendations for securities settlement systems and
recommendations for central counterparties in the European Union (ESCB-CESR, 2009).
Raportat la produsul intern brut din anul 2010, valoarea plilor derulate prin intermediul sistemului ReGIS a fost de
peste 11 ori mai mare; prin comparaie, plile derulate prin intermediul sistemului SENT au reprezentat doar 44 la sut
din produsul intern brut al aceluiai an.
În anul 2010, gradul de decontare în cadrul sistemului ReGIS, calculat ca raport între volumul, respectiv valoarea
instruciunilor de transfer decontate i cele acceptate în sistem, a fost 99,96 la sut i respectiv 99,97 la sut, iar în cazul
sistemelor de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare, gradul de decontare a fost 100 la sut.
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Dintre msurile adoptate în scopul diminurii manifestrii riscurilor specice sistemelor de pli i
sistemelor de decontare, cele mai importante sunt urmtoarele:
i) Acordarea de ctre Banca Naional a României a facilitii de lichiditate pe parcursul zilei în
sistemul de pli ReGIS (intraday repo), precum i existena unor instrumente pentru gestionarea
lichiditii în cadrul sistemului, cum ar  prioritizarea plilor, managementul activ al cozii de
ateptare, informarea în timp real a participanilor privind lichiditile proprii i stabilirea de
rezerve pe contul propriu al acestora.
ii) Decontarea instruciunilor de plat în cadrul sistemului ReGIS se realizeaz pe baz brut, în
timp real, cu decontare în aceeai zi, ceea ce diminueaz manifestarea riscului de credit.
iii) Decontarea plilor iniiate în sistemul ReGIS se realizeaz în banii bncii centrale, eliminându-se
astfel riscul ca agentul de decontare s se ae în imposibilitatea de a naliza decontarea,
participanii sistemului ReGIS având în mod obligatoriu cont curent deschis la banca central.
iv) Toate sistemele de pli i sistemele de decontare care sunt autorizate s funcioneze pe teritoriul
României au fost desemnate ca intrând sub incidena Legii nr. 253/2004 privind caracterul
denitiv al decontrii în sistemele de pli i în sistemele de decontare a operaiunilor cu
instrumente nanciare, ceea ce presupune c, în situaia deschiderii procedurii de insolven
împotriva unui participant, garaniile constituite în legtur cu participarea la aceste sisteme
nu pot face obiectul preteniilor formulate de ctre creditori, iar decontarea, odat ce a fost
realizat, devine nal. Totodat, regulile acestor sisteme au denite momentele de la care
instruciunile iniiate în sistem devin irevocabile.
v) Sistemele de pli i sistemele de decontare care sunt autorizate s funcioneze pe teritoriul
României trebuie s aib un grad ridicat de siguran operaional156 i trebuie s dispun de
proceduri proprii de asigurare a continuitii activitii în caz de urgen i dezastru.
În cursul anului 2010, în cadrul politicii de monitorizare a sistemelor, o prim categorie de msuri
adoptate de ctre banca central în scopul diminurii riscurilor asociate funcionrii sistemelor de
pli i sistemelor de decontare a vizat adecvarea cadrului legal pentru a rspunde într-o manier
corespunztoare contextului nanciar internaional. În acest sens, au fost urmrite, pe de o parte,
exibilizarea prevederilor reglementrilor specice domeniului sistemelor de pli i sistemelor de
decontare, iar pe de alt parte, actualizarea prevederilor cadrului legal existent, inând seama de noile
dezvoltri aprute pe plan internaional.
Astfel, în vederea diminurii riscului de lichiditate în sistemul de pli ReGIS, precum i în scopul
creterii ecienei utilizrii activelor eligibile pentru garantare, Banca Naional a României a
îmbuntit reglementrile privind procedura de administrare a riscului de decontare i facilitile
acordate de ctre banca central în scopul uidizrii decontrii în acest sistem. Prin aceste msuri
s-a realizat, în primul rând, o ajustare a condiiilor în care o instituie de credit participant la
sistemul de pli ReGIS poate benecia de facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei (intraday
repo) în situaia în care respectiva instituie de credit nu mai îndeplinete criteriile de eligibilitate
pentru operaiunile de politic monetar ori accesul acesteia la asemenea operaiuni este limitat
sau suspendat. În al doilea rând, s-a creat cadrul general prin care instituiile de credit pot solicita
Bncii Naionale a României transformarea facilitii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate
156

De exemplu, pe parcursul anului 2010, sistemul de pli ReGIS a înregistrat un grad mediu de disponibilitate de
99,99 la sut, calculat ca raport între durata efectiv de funcionare a sistemului în decursul perioadei analizate i durata
normal de funcionare a acestuia, nivel superior celui agreat în contractul încheiat între Banca Naional a României
i operatorul tehnic al sistemului.
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de creditare (credit lombard), msur care permite amânarea rambursrii fondurilor primite prin
facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, precum i utilizarea acelorai active eligibile pentru
garantare în ambele operaiuni. Adoptarea acestor msuri nu favorizeaz apariia externalitilor
negative sau a hazardului moral în cadrul sistemelor de pli, deoarece toate operaiunile
derulate de ctre banca central cu participanii la sistemul de pli ReGIS sunt condiionate de
constituirea prealabil de ctre acetia a unor garanii corespunztoare pentru diminuarea riscului
de decontare. Pân în prezent, niciun participant la sistemul de pli ReGIS nu a solicitat bncii
centrale transformarea facilitii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare, iar apelarea
la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei (intraday repo) a fost relativ sczut în anul 2010,
ponderea valorii acesteia în totalul valorii tranzaciilor decontate în cadrul sistemului ind de
0,18 la sut, ceea ce indic existena unui nivel sucient de lichiditate în sistemul ReGIS.
O alt msur promovat de ctre banca central a constat în eliminarea obligativitii constituirii de
ctre participanii la sistemul de pli ReGIS a plafoanelor tehnice de garantare unilateral, constituite
iniial în vederea asigurrii decontrii poziiilor nete debitoare calculate în cadrul schemelor de pli
cu carduri, plafoane a cror meninere ar  echivalat în prezent cu o blocare inecient a unor fonduri
în sistemul de pli ReGIS sau a unor instrumente nanciare în sistemul SaFIR, fr ca prin aceasta
s se elimine riscul de decontare.
Banca Naional a României a elaborat i a transmis Guvernului un proiect de act normativ pentru
modicarea i completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul denitiv al decontrii în sistemele
de pli i în sistemele de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare i a Ordonanei
Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanie nanciar, aprobat cu modicri prin
Legea nr. 222/2004, asigurând astfel transpunerea în legislaia naional a directivelor comunitare157
care vizeaz acest domeniu. Principalele modicri se refer atât la limitarea posibilitii manifestrii
riscului sistemic, în condiiile în care pe plan internaional s-a constatat o tendin accentuat de
interconectare între diversele tipuri de sisteme, cât i la facilitarea utilizrii creanelor private drept
active eligibile pentru garantare în operaiunile de creditare, inclusiv în operaiunile derulate de ctre
bncile centrale, ceea ce va înlesni accesul instituiilor de credit la lichiditate.
De asemenea, în scopul facilitrii accesului instituiilor de credit la lichiditate, prin extinderea gamei
activelor eligibile pentru garantare în operaiunile de politic monetar i, implicit, în operaiunile de
garantare i creditare în cadrul sistemelor de pli, Banca Naional a României a iniiat demersurile
pentru implementarea unor conexiuni directe între sistemul SaFIR i depozitarii centrali în care
sunt înregistrate titlurile de stat denominate în euro emise de ctre Ministerul Finanelor Publice i
obligaiunile denominate în lei emise de ctre instituiile nanciare internaionale pe piaa intern.
A doua categorie de msuri adoptate de ctre banca central a vizat creterea siguranei i ecienei
funcionrii sistemelor de compensare-decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare derulate
pe piaa de capital autohton, a crei dezvoltare reprezint o condiie necesar pentru ca aceasta s-i
consolideze rolul de alternativ viabil pentru nanarea i capitalizarea companiilor din România.
Preocuparea bncii centrale pentru funcionarea în condiii adecvate a acestor sisteme deriv i din
existena interdependenelor între sistemele de pli i sistemele de decontare, care impune în mod
obligatoriu evitarea asimetriilor în ceea ce privete reglementarea acestor sisteme.

157
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Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 de modicare a Directivei 98/26/CE
privind caracterul denitiv al decontrii în sistemele de pli i de decontare a instrumentelor nanciare i a Directivei
2002/47/CE privind contractele de garanie nanciar în ceea ce privete sistemele interconectate i creanele private.
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Astfel, pentru prevenirea apariiei riscului legal i implicit a riscului sistemic, prin Ordinul
Guvernatorului Bncii Naionale a României nr. 1191 din 29/11/2010 pentru completarea Ordinului
Guvernatorului Bncii Naionale a României nr. 34 din 17/01/2008 privind desemnarea sistemelor
care intr sub incidena prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul denitiv al decontrii
în sistemele de pli i în sistemele de decontare a operaiunilor cu instrumente nanciare a fost
actualizat lista sistemelor care intr sub incidena legii menionate.
În scopul favorizrii creterii lichiditii, i respectiv, al diminurii riscului de decontare a tranzaciilor
derulate pe piaa de capital, la solicitarea administratorilor sistemelor de compensare-decontare a
operaiunilor cu instrumente nanciare RoClear i DSClear, Banca Naional a României a analizat
i a aprobat modicrile aduse regulilor de funcionare a acestor sisteme, creându-se astfel premisele
pentru extinderea gamei de servicii oferite participanilor la sistemele menionate, respectiv utilizarea
sistemului conturilor globale, a împrumutului de instrumente nanciare i a vânzrii în lips a
acestora.
În scopul protejrii împotriva potenialelor riscuri nanciare, banca central a rspuns pozitiv
solicitrii administratorului sistemului RoClear privind deschiderea unui cont curent la Banca
Naional a României, pentru pstrarea în condiii de siguran maxim a sumelor aferente fondului
de garantare, marjelor i garaniilor constituite de ctre participanii la sistemul RoClear, precum i
în privina solicitrii de deschidere a unui cont de instrumente nanciare în cadrul sistemului SaFIR
pentru administratorul sistemului RoClear, în care s e evideniate titlurile de stat achiziionate ca
urmare a plasamentelor efectuate în nume propriu de ctre acesta.

6.2. Stabilitatea sistemului de pli ReGIS
Sistemul de pli ReGIS nu s-a confruntat cu riscuri semnicative pe parcursul anului 2010
i în primul semestru din anul 2011, ind capabil s absoarb ocuri de lichiditate datorit
resurselor nanciare suciente deinute de participani i a titlurilor de stat disponibile în
portofoliul instituiilor de credit, titluri care pot  utilizate drept garanii la apelarea facilitilor
de lichiditate pe parcursul zilei, precum i a facilitii de credit oferite de BNR.
Analiza activitii participanilor instituii de credit în sistemul de pli ReGIS nu a indicat un risc de
concentrare semnicativ în anul 2010 i în primul semestru din 2011, în condiiile în care primii patru
participani instituii de credit (clasicai în funcie de valoarea transferurilor interbancare iniiate de
ctre acetia) au totalizat aproximativ 55 la sut din valoarea transferurilor interbancare (Grac 6.1.).
Instituiile de credit au utilizat într-o msur redus lichiditile disponibile pentru a efectua atât
transferuri interbancare, cât i pli în relaia cu Trezoreria Statului i BNR, în cadrul sistemului de
pli ReGIS existând suciente resurse pentru a compensa un eventual decit de lichiditate al unor
participani. Gradul de utilizare a lichiditii a urmat o tendin cresctoare în prima parte a anului
2010 pân la nivelul de aproximativ 25 la sut, iar volatilitatea indicatorului a avansat în primul
semestru din 2011 (Grac 6.2.). Surplusul de lichiditi al instituiilor de credit creeaz premisele
favorabile pentru întrirea stabilitii sistemului de pli ReGIS, îns meninerea unor rezerve de
lichiditate sporite ar putea genera costuri suplimentare pentru acestea.
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Grac 6.1. Ponderea cumulat a participanilor
instituii de credit la sistemul de pli
ReGIS în perioada ianuarie 2010 –
iunie 2011
100

Grac 6.2. Gradul de utilizare a lichiditii
disponibile în sistemul de pli ReGIS
în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011
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Sistemul de pli ReGIS prezint rezisten ridicat la ocuri de lichiditate. Utilizând o metodologie
care presupune rularea de scenarii în condiii de stres (scenarii plauzibile, dar cu o probabilitate
sczut de apariie), s-a observat c resursele disponibile la nivelul participanilor instituii de
credit sunt suciente, astfel încât un eveniment cu impact sever asupra lichiditii s nu genereze
manifestarea riscului de contagiune în sistemul de pli ReGIS. Resursele disponibile cuprind atât
lichiditile în lei, cât i titlurile de stat deinute de instituiile de credit, titluri care pot  utilizate
drept garanii la apelarea facilitilor de lichiditate pe parcursul zilei i de credit oferite de BNR.

126

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

CAPITOLUL 7. EVOLUII RECENTE I PERSPECTIVE
7.1. Standardele Internaionale de Raportare Financiar la nivelul
sectorului bancar
În cadrul acordului încheiat cu UE, FMI i BM în 2010, autoritile române i-au asumat angajamentul
de a introduce la nivelul sectorului bancar Standardele Internaionale de Raportare Financiar
(IFRS) începând cu 1 ianuarie 2012158. Adoptarea noilor standarde se încadreaz în tendina global
de armonizare a standardelor naionale cu cele internaionale de raportare nanciar, date ind
evoluiile economice i nanciare actuale în direcia internaionalizrii operaiunilor bancare i
implicit nevoia sporit de uniformizare la nivel internaional a regulilor contabile ce stau la baza
informaiei nanciare publicate.
Implementarea IFRS prezint, în principal, urmtoarele avantaje: (i) perceperea corect a raportrilor
nanciare, indiferent de originea utilizatorilor; (ii) evitarea dezavantajelor competitive pentru
instituiile de credit care activeaz pe piaa mondial, inclusiv din perspectiva accesului la pieele
internaionale de capital; (iii) asigurarea unei transparene superioare i a unei mai bune comparabiliti
a performanelor nanciare; (iv) asigurarea uniformitii tratamentelor contabile i a informaiilor
prezentate, prin aplicarea de ctre toate instituiile de credit a unor standarde contabile unitare atât
la nivel individual, cât i consolidat; (v) asigurarea comparabilitii între informaiile cuprinse în
situaiile nanciare anuale publicabile, consolidate i individuale i, dup caz, între acestea i datele
prezentate în scopuri de supraveghere prudenial. Ca principale dezavantaje pot  identicate:
(i) apariia unor riscuri specice de natur operaional, dat ind faptul c IFRS se bazeaz pe
raionamentul profesional; (ii) necesitatea revizuirii cadrului de reglementare în domeniile prudenial
i statistic, inclusiv a aplicaiilor informatice utilizate de ctre instituiile de credit i banca central
(SIRBNR); (iii) necesitatea asumrii unor costuri suplimentare legate de adaptarea/actualizarea
sistemului informatic i metodologic intern la nivelul instituiilor de credit.
În ultimii ani, reglementrile naionale s-au apropiat conceptual de cele internaionale (IFRS),
pstrându-se îns o serie de diferene de abordare, dintre care cea mai important se regsete la
nivelul metodologiilor de determinare a provizioanelor pentru risc de credit.
Elementele de noutate introduse prin reglementrile contabile conforme cu IFRS vizeaz în
principal: (i) utilizarea raionamentului bazat pe experien pentru a estima valoarea oricrei pierderi
din deprecierea activelor159; (ii) constatarea deprecierii unui activ nanciar sau a unui grup de
active nanciare în funcie de apariia unor evenimente obiective, care au impact asupra viitoarelor
uxuri de trezorerie, estimate în mod abil; pierderile preconizate ca rezultat al unor evenimente
viitoare, indiferent de cât de probabile sunt, nu sunt recunoscute; (iii) obligativitatea aplicrii
metodei ratei efective a dobânzii pentru ealonarea sumelor aferente randamentului efectiv al unui
instrument nanciar; (iv) introducerea de conturi noi (cum ar : pentru evidenierea distinct a
ajustrilor aferente deprecierilor identicate la nivelul grupurilor de active nanciare nesemnicative
i a acelor ajustri colective constituite pentru pierderi generate, dar neidenticate, aferente atât
activelor nanciare semnicative, cât i celor nesemnicative; pentru evidenierea sumelor, altele
158
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Implementarea IFRS are în vedere procedura prevzut de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European
i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaionale de contabilitate.
Conform reglementrilor actuale, pentru determinarea nivelului minim al provizioanelor, activele reprezentând credite
i plasamente sunt evaluate pe baza unor criterii uniforme: serviciul datoriei; performana nanciar i iniierea de
proceduri judiciare; totodat, metodologia prevede i aplicarea principiului declasrii prin contaminare.
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decât creanele i datoriile ataate, care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii –
de exemplu comisioanele încasate, respectiv pltite – i care trebuie amortizate prin metoda ratei
efective a dobânzii); (v) restructurri de conturi (de exemplu, conturile privind cele trei categorii
de titluri, respectiv de tranzacie, de plasament i de investiii, se vor modica corespunztor
categoriilor de active nanciare prevzute de IFRS; conturile de venituri i cheltuieli se vor redenumi
corespunztor conturilor de active i datorii; conturile de instrumente derivate se vor restructura
conform cerinelor de clasicare i prezentare IFRS); (vi) eliminarea unor conturi (cum ar  conturile
Creane scoase din activ, urmrite în continuare i Debitori din penaliti pretinse, având în vedere
criteriile de recunoatere a activelor; creanele înregistrate în afara bilanului vor  evaluate din
perspectiva îndeplinirii criteriilor de recunoatere a activelor, în vederea repunerii acestora în
bilan, unde vor rmâne pân când respectivele active nu vor mai produce benecii viitoare);
(vii) armonizarea terminologiei corespunztor IFRS.

Impactul din perspectiv prudenial al introducerii IFRS
Domeniile identicate de Banca Naional a României ca ind inuenate de trecerea la IFRS sunt
cele referitoare la provizioane, solvabilitate, poziie valutar i fonduri proprii.
În prezent, baza pentru înregistrarea în contabilitate a nivelului minim al provizioanelor specice
aferente creditelor/plasamentelor este Regulamentul BNR nr. 3/2009 privind clasicarea creditelor
i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i utilizarea provizioanelor specice de risc
de credit, cu modicrile ulterioare. Aplicarea IFRS va determina înregistrarea în contabilitate a
provizioanelor potrivit noilor standarde contabile. Utilizarea raionamentului profesional pentru
estimarea oricrei pierderi din deprecierea activelor prin aplicarea IFRS ar putea conduce la
constituirea unor provizioane la un nivel sub cel considerat adecvat.
Odat cu trecerea la IFRS se poate anticipa eliberarea unui nivel semnicativ de provizioane constituite
în baza Regulamentului BNR nr. 3/2009, cu modicrile ulterioare. În cazul provizioanelor constituite
în valut, aceast eliberare ar putea conduce la creterea activului net în valut i automat la obinerea
unei poziii valutare lungi prin creterea poziiilor valutare individuale i a poziiei valutare totale,
precum i la majorarea cerinei de capital aferent riscului valutar. Pentru a se încadra în limitele
reglementate, instituiile de credit ar  nevoite s recurg la vânzarea de valut, situaie ce ar genera
poteniale efecte negative asupra pieei valutare prin presiunile exercitate asupra cursului de schimb
independent de modicrile în fundamentele economice.
Trecerea la IFRS poate genera un impact asupra determinrii cerinelor de capital pentru riscul de
credit potrivit abordrii standard, în sensul creterii atât a nivelului fondurilor proprii, cât i a valorii
nete a activelor ponderate la risc, în principal prin eliberarea de provizioane.
În plus fa de impactul determinat de eliberarea de provizioane, aplicarea la nivel individual a
regulilor specice IFRS poate conduce la recunoaterea în capitalurile proprii ale instituiilor de
credit a unor sume care nu corespund din punct de vedere prudenial deniiei i rigorilor specice
fondurilor proprii din punct de vedere al permanenei, al disponibilitii pentru acoperirea creditelor
i al credibilitii evalurii.
Banca Naional a României pregtete msurile necesare a  implementate în anticiparea
introducerii IFRS în vederea pstrrii unei abordri prudente, i dup data de 1 ianuarie 2012, de
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ctre instituiile de credit care aplic abordarea standard pentru determinarea cerinelor de capital
pentru riscul de credit. În acest sens, în contabilitate vor  înregistrate ajustrile pentru depreciere
determinate exclusiv potrivit tratamentelor IFRS urmând ca, în situaia în care nivelul acestora este
insucient din perspectiv prudenial, fondurile proprii, precum i indicatorii prudeniali, în calculul
crora este necesar utilizarea valorii nete a expunerilor aferente, s e ajustai în mod corespunztor.

7.2. Noua arhitectur european a sistemului nanciar
Modicrile cadrului european de reglementare nanciar vizeaz tranziia spre un sistem
nanciar mai rezistent în faa eventualelor crize nanciare viitoare, precum i realizarea unui
echilibru între dezvoltarea economic i asigurarea stabilitii sistemului nanciar.
Criza nanciar global a relevat deciene semnicative în reglementarea i supravegherea
sistemului nanciar internaional. Adâncirea pieelor nanciare prin utilizarea unor instrumente
complexe, dezvoltarea instituiilor nanciare cu activitate transfrontalier intens, creterea gradului
de interconectivitate a instituiilor nanciare au fost doar câteva dintre cauzele care au condus la o
vulnerabilitate crescut la riscuri a sistemului nanciar internaional.

7.2.1. Reforma cadrului instituional european
Ideea crerii unei noi arhitecturi de supraveghere a sistemului nanciar a fost motivat de recenta
criz nanciar, care a evideniat imperfeciunile supravegherii acestui sistem în ansamblul su,
precum i imposibilitatea identicrii ex ante cu precizie a riscurilor sistemice i a interconexiunilor
dintre instituii i piee, care îi amenin stabilitatea. Necesitatea abordrii supravegherii nanciare din
cele dou perspective – microprudenial i macroprudenial – a determinat i regândirea cadrului
instituional al supravegherii sistemului nanciar. Astfel, începutul anului 2011 a fost marcat de
intrarea în funciune a noului Sistem European de Supraveghere Financiar (SESF) format din cele
dou paliere: (i) palierul macroprudenial – Comitetul European pentru Risc Sistemic160 (CERS) i
(ii) palierul microprudenial – Autoritile Europene de Supraveghere161 (AES), reprezentate de cele
trei autoriti europene de supraveghere a pieelor nanciare162 – Autoritatea Bancar European
(ABE), Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Piee (AEVMP) i Autoritatea European
pentru Asigurri i Pensii Ocupaionale (AEAPO) – Comitetul comun163 i autoritile de supraveghere
naionale. Supravegherea macroprudenial a sistemului nanciar este asigurat de CERS, în timp
ce supravegherea microprudenial a acestuia revine, în principal, AES. Totodat, prin intermediul
schimbului de informaii între cele dou structuri (CERS i AES) se va putea realiza o supraveghere
mai ecient a serviciilor nanciare la nivelul Uniunii Europene.

160
161
162

163

The European Systemic Risk Board (ESRB)
The European Supervisory Authorities (ESA).
The European Banking Authority (EBA), the European Securities and Markets Authority (ESMA) i the European
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).
Joint Committee.
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Potrivit Regulamentului UE nr. 1092/2010164, mandatul CERS vizeaz deopotriv prevenirea i
diminuarea riscului sistemic, iar domeniul de aplicare a activitii CERS cuprinde piaa unic a UE,
dar nu ar trebui s exclud riscurile din afara UE i nici vulnerabilitile specice anumitor ri
sau regiuni care s-ar putea extinde165. În acest sens, printre cele mai importante atribuii ale CERS
sunt incluse, pe de o parte, determinarea i/sau colectarea, precum i analiza tuturor informaiilor
relevante i necesare, iar pe de alt parte, identicarea, evaluarea i clasicarea riscurilor sistemice în
funcie de prioritate. Ca instrumente importante, CERS deine posibilitatea de a emite avertismente
atunci când riscurile sistemice sunt considerate importante i de a recomanda aciuni de remediere ca
rspuns la riscurile identicate.
În structura organizatoric a CERS sunt cuprinse: (i) Consiliul general (structur de decizie);
(ii) Comitetul director (structur care asigur asisten în cadrul procesului decizional prin pregtirea
documentelor i a întâlnirilor Consiliului general); (iii) Secretariatul (structur responsabil cu
activitatea zilnic a CERS) i (iv) dou comitete consultative. Comitetul Consultativ Tehnic166
(CCT) este structura care asigur consultan i asisten CERS, ind format din reprezentani ai
urmtoarelor instituii: BCE, bnci centrale i autoriti de supraveghere din statele membre, ABE,
AEAPO, AEVMP, Comisia European, Comitetul Economic Financiar i Comitetul Consultativ
tiinic167 (CCS). Acest din urm comitet (CCS) are ca atribuii perfecionarea metodologiei de
analiz privind identicarea riscurilor i evaluarea impactului potenial al materializrii acestora,
proiectarea i calibrarea instrumentelor de politic macroprudenial (inclusiv îmbuntirea
instrumentelor existente i propunerea de noi instrumente i modele analitice complementare). Rolul
consultativ al CCS se va manifesta în revizuirea strategiilor macroprudeniale, pentru constituirea
cadrului de politici macroprudeniale ale CERS.
În baza principiilor de colaborare între componentele SESF, CERS va elabora împreun cu
AES un set comun de indicatori cantitativi i calitativi (tablou de riscuri) pentru a identica i a
msura riscul sistemic i va furniza AES informaii necesare referitoare la riscurile sistemice.
Acest schimb de informaii între membrii SESF este necesar i benec pentru identicarea i
diminuarea riscurilor micro i macroprudeniale. În ceea ce privete proiectele CERS, în cadrul
reuniunii Consiliului General al CERS din martie 2011 au fost discutate, pe lâng perfectarea
relaiilor de colaborare între membrii SESF, i oportunitatea implicrii CERS în: (i) implementarea
msurilor privind amortizorul de capital anticiclic168 prevzute în Acordul Basel III (alturi de
ABE), (ii) derularea testelor de stres, pe componenta macroeconomic (împreun cu AES) i
(iii) desfurarea evalurilor ABE (peer review) din mai 2011. De asemenea, CERS are obligaia
de a-i coordona activitatea în domeniul supravegherii macroprudeniale cu organizaiile nanciare
internaionale, în special cu Fondul Monetar Internaional (FMI) i Consiliul pentru Stabilitate
Financiar (CSF), precum i cu organismele relevante din state tere.

164
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În Regulamentul UE nr. 1092/ 2010 al Parlamentului European i al Consiliului European din 24 noiembrie 2010 privind
supravegherea macroprudenial la nivelul Uniunii Europene a sistemului nanciar i îninarea unui Consiliu european
pentru risc sistemic („Regulamentul CERS”), intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2010, este prevzut mandatul
CERS: „CERS rspunde de supravegherea macroprudenial a sistemului nanciar în Uniune în vederea contribuirii la
prevenirea sau reducerea riscurilor sistemice la adresa stabilitii nanciare a Uniunii care sunt rezultatul evoluiilor
din sistemul nanciar i luând în considerare evoluiile macroeconomice, pentru evitarea perioadelor de diculti
nanciare la scar larg. CERS contribuie la funcionarea armonioas a pieei interne, garantând, astfel, o contribuie
sustenabil a sectorului nanciar la creterea economic”.
Jean-Claude Trichet, preedinte BCE, preedinte CERS, Seminarul Euro G20, 17 februarie 2011.
The Advisory Technical Committee (ATC).
The Advisory Scientic Committee (ASC).
Countercyclical capital buffer.
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Caseta 6. Mandatul macroprudenial al BNR
Banca Naional a României are responsabiliti explicite privind stabilitatea nanciar, echivalente
mandatului macroprudenial.
În conformitate cu prevederile cadrului legal, BNR are responsabiliti în domeniul stabilitii nanciare, care
decurg din exercitarea funciilor de: (i) autoritate monetar; (ii) autoritate de reglementare i supraveghere a
instituiilor de credit, a instituiilor nanciare nebancare i a instituiilor de plat; (iii) monitorizare a sistemelor
de pli; (iv) asigurare de lichiditi imediate i creditor de ultim instan, în cazuri excepionale, pentru
instituiile de credit. Competenele sale instituionale, precum i structura sistemului nanciar românesc
(instituiile de credit deineau la sfâritul anului 2010 aproximativ 84,4 la sut din activele nete ale sistemului
nanciar), indic rolul important al BNR în meninerea stabilitii nanciare. Banca central nu dispune îns
de un mandat exclusiv în domeniul stabilitii sistemului nanciar, celelalte autoriti de reglementare i
supraveghere având competene sectoriale169.
Politicile macroprudeniale ale BNR au ca obiectiv principal meninerea stabilitii nanciare. În acest sens,
la nivelul bncii centrale sunt elaborate analize orientate spre evaluarea i monitorizarea riscului sistemic.
Analizele de identicare a riscurilor i a vulnerabilitilor sistemului nanciar cuprind toate componentele
acestuia, respectiv piee, instituii, infrastructuri, precum i interconexiunile dintre acestea, interaciunile dintre
sistemul nanciar i economia real i, nu în ultimul rând, evoluia continu a pieelor i inovaia în cadrul
sistemului nanciar. Analizele macroprudeniale fundamenteaz decizii ale BNR privind politica în domeniile
sale de competen. Instrumentarul analitic include exerciii periodice de testare la stres, avertizare timpurie,
analize calitative i cantitative utilizând tehnici econometrice. Limitarea riscului identicat se realizeaz prin
msuri specice autoritilor competente (ex. instrumente prudeniale pentru limitarea riscului agregat i a
externalitilor negative), adoptate potrivit domeniilor proprii de responsabilitate. Acestea vizeaz atenuarea/
evitarea ciclicitii i limitarea contagiunii în cazul apariiei unor disfuncionaliti i ineciene cu potenial
sistemic.
Cu privire la cerinele de responsabilitate i transparen care incumb mandatului macroprudenial, în ultimii
ani BNR a îmbuntit comunicarea cu publicul. Banca central public un raport asupra stabilitii nanciare
cu frecven anual, care prezint evoluiile din sistemul nanciar (instituii, piee i infrastructur) i evalueaz
vulnerabilitile acestuia. Totodat, mesaje i aprecieri privind stabilitatea sistemului nanciar sunt transmise i
prin alte canale de comunicare: publicaii (raportul anual, raportul trimestrial asupra inaiei etc.), comunicate
de pres, conferine de pres, discursuri, seminarii. Acestea au rolul de a aduce în atenia publicului probleme
importante legate de stabilitatea nanciar (inclusiv analiza macroprudenial), politica monetar, supravegherea
bancar i alte teme incidente domeniului (credite neperformante, creditare în valut etc).
BNR particip la structurile CERS i este membru al ABE. Pentru ecientizarea activitii de supraveghere
macroprudenial, BNR urmrete întrirea relaiei de colaborare la nivel european cu celelalte autoriti
de supraveghere170. În prezent, la nivelul statelor membre ale UE exist abordri diferite în ceea ce privete
denirea, obiectivele i sfera de aplicabilitate a mandatului macroprudenial sau a celui de stabilitate nanciar,
responsabilitatea asumat de autoriti, politicile macroprudeniale, organizarea supravegherii macroprudeniale
i instrumentele macroprudeniale utilizate. Întrucât, în general, statutul autoritilor competente nu prevede
în mod explicit tipurile de puteri sau de instrumente pentru supravegherea macroprudenial, sunt de dorit
crearea premiselor instituionale necesare maximizrii înc de la început a ecienei implementrii i controlul
implementrii recomandrilor sau avertismentelor CERS (obligatorii, de altfel, pentru autoritile naionale).
În acest sens, armonizarea mandatului macroprudenial al autoritilor naionale printr o abordare uniform la
nivelul UE ar conduce la o stabilire mai clar a responsabilitilor i la îmbuntirea guvernanei. Un mandat
explicit confer puterea instituional de a emite reglementri macroprudeniale i de a evalua aplicarea
acestora. Având în vedere competenele CERS, anticipm c aceast structur îi va asuma un rol activ în
denirea conceptelor, metodologiei i elementelor privind supravegherea macroprudenial, pentru o mai
bun convergen la nivelul UE.
169
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La 31 iulie 2007 a intrat în vigoare Acordul încheiat între Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a
României, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private pentru cooperare în domeniul stabilitii nanciare i al gestionrii crizelor nanciare.
La 1 iunie 2008 a fost încheiat Acordul de cooperare între autoritile de supraveghere nanciar, bncile centrale i
ministerele de nane din Uniunea European privind stabilitatea nanciar transfrontalier.
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În contextul crizei nanciare, comunitatea internaional a susinut restructurarea cadrului
de supraveghere nanciar la nivel global, prin ranarea standardelor de supraveghere
microprudenial i introducerea unei noi abordri din perspectiv macroprudenial171. G-20 i
alte organisme internaionale, precum CSF i Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancar
(CBSB), au susinut, de asemenea, abordarea macroprudenial a supravegherii la nivel mondial,
înregistrând progrese în promovarea i în implementarea unor standarde macroprudeniale
(de exemplu amortizorul de capital anticiclic; instrumente pentru soluionarea instituiilor nanciare
de importan sistemic aate în dicultate, precum cerine suplimentare de capital i de lichiditate172
i mecanisme de restructurare i de lichidare173). Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de
msuri pentru eliminarea cauzelor crizei: îndatorarea excesiv, capacitatea sczut de absorbie
a pierderilor, gestiunea decitar a lichiditii, acordarea de stimulente inadecvate i lipsa de
transparen. În acelai timp, atenia G-20 este îndreptat i asupra uxurilor excesive de capital
i a creterii rezistenei instituiilor nanciare. Msurile cele mai importante includ: (i) îmbuntirea
volumului i calitii capitalului, alinierea cerinelor de capital pentru o mai bun captare a riscului
de pia i de contrapartid, precum i a riscului aferent portofoliilor securitizate; (ii) introducerea
unui nivel maxim al gradului de îndatorare (leverage ratio); (iii) stabilirea msurilor de cretere a
rezervelor de lichiditate i de reducere a structurilor instabile de nanare. CSF a anunat, de asemenea,
introducerea unui set de msuri aplicabil instituiilor de importan sistemic. Acesta se refer la
cadrul de rezoluie bancar, capitalul suplimentar pentru absorbia pierderilor, supravegherea mai
atent, standardele mai exigente pentru infrastructura nanciar i evalurile periodice ale politicilor
naionale pentru instituiile nanciare de importan sistemic la nivel global. În prezent, pe agenda
G-20 se înscrie i dezvoltarea cadrului de politici macroprudeniale, pentru care s-a solicitat
participarea FMI, CSF i a BRI. FMI a derulat un exerciiu privind evaluarea cadrului european de
stabilitate nanciar pentru zona euro, pe baze bilaterale i multilaterale. Acest exerciiu poate 
considerat un precursor al programului FMI privind evaluarea stabilitii sectorului nanciar (FSAP)
în domeniu.

7.2.2. Noile cerine de capital Basel III
Reforma cadrului de reglementare a sistemului nanciar propus de CBSB174 are drept obiectiv
promovarea unui sector bancar mai puternic i mai rezistent, prin aplicarea unor msuri de îmbuntire
a capacitii acestuia de a absorbi ocurile din sectorul economic i nanciar, indiferent de sursa lor,
precum i de reducere a riscului de contagiune dinspre sectorul nanciar spre economia real. Noile
standarde vizeaz, totodat, perfecionarea administrrii riscurilor, întrirea cerinelor de transparen
i publicare ale bncilor, precum i soluionarea problemelor bncilor de importan sistemic
(ce desfoar activitate transfrontalier intens). Setul de msuri elaborat de CBSB impune, în primul
rând, standarde mai exigente pentru bnci referitoare la adecvarea capitalului, cerinele de lichiditate i
efectul de pârghie. Aceste reforme vizeaz creterea beneciilor sistemului nanciar prin diminuarea
frecvenei i intensitii crizelor nanciare i, implicit, a costurilor economice aferente acestora.
Noile standarde Basel III se deosebesc fundamental de standardele Basel I i Basel II, prin faptul c
au o sfer de acoperire mult extins i c msurile sunt deopotriv microprudeniale (se adreseaz
171

172
173
174

132

În SUA, Congresul a adoptat în vara anului 2010 Legea Dodd-Frank, ale crei prevederi macroprudeniale sunt transpuse
în regulamente de Fed.
Capital and liquidity surcharges.
Resolution mechanism.
Basel III: Un cadru de reglementare la nivel global pentru bnci i sisteme bancare mai rezistente (2010) i Basel III:
Cadrul internaional pentru cuanticarea, standardizarea i monitorizarea riscului de lichiditate (2010).
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riscurilor individuale ale bncilor) i macroprudeniale (sunt destinate riscurilor manifestate
la nivelul întregului sistem bancar). Standardele din domeniul microprudenial se refer la:
(i) o îmbuntire a calitii bazei de capital prin creterea cerinei minime de capitaluri proprii
(aciuni ordinare, rezultat nanciar reportat i rezerve) i a cerinei minime de fonduri proprii de
nivel 1 (capitaluri proprii i instrumente hibride), precum i prin introducerea unor criterii mai stricte
de eligibilitate pentru instrumentele ce pot  luate în considerare la determinarea fondurilor proprii
de nivel 1; (ii) introducerea de cerine sporite pentru acoperirea riscurilor, cu accent pe riscurile
evideniate în perioada crizei, precum expunerile din portofoliul de tranzacionare (trading book),
riscul de credit al contrapartidei (CCR), expuneri securitizate i poziii din securitizare; (iii) limitarea
efectului de pârghie ca msur suplimentar fa de cerinele de capital calculate în funcie de risc;
(iv) introducerea unor standarde internaionale de lichiditate, care s asigure pe termen scurt (30 de
zile) rezistena la ocuri/ crize de lichiditate, iar pe termen lung (1 an) un prol solid al lichiditii
structurale175.
Elementele de maxim noutate pentru adecvarea capitalului la riscuri sunt reprezentate îns de
standardele macroprudeniale. Acestea promoveaz atât crearea unui amortizor de capital anticiclic,
pentru protejarea sistemului nanciar i a economiei reale de riscurile sistemice asociate cu fazele
de cretere excesiv a creditului, cât i a unui amortizor x de conservare a capitalului176, cu
rolul de a acoperi pierderile în cazul în care instituia de credit întâmpin diculti nanciare177.
În plus, se urmrete introducerea unui efect de pârghie cu benecii pentru întregul sistem nanciar,
prin prevenirea acumulrii excesive de datorie la nivelul sistemului bancar în perioadele de avânt
economic. Elementele macroprudeniale menionate au un caracter anticiclic.
În timp ce modicrile propuse în vederea creterii cerinelor minime de capital i a calitii
elementelor ce intr în determinarea fondurilor proprii vor conduce la diminuarea efectului de pârghie
(cu inuen benec asupra încrederii investitorilor), este de ateptat ca prin cerinele suplimentare
de capital s se asigure, pe lâng o mai bun acoperire cu capital a riscului de credit al bncilor, i
posibilitatea de accesare mai facil a fondurilor necesare din pia. Totodat, se urmrete ca prin
construirea acestui amortizor de capital anticiclic (cu capacitate de absorbie a pierderilor), bncile
s poat supravieui eventualelor ocuri sistemice viitoare fr a primi ajutor din fonduri publice.
Reacia bncilor la noile standarde de capital i de lichiditate ar putea depinde de perioada de
tranziie pus la dispoziie pentru îndeplinirea cerinelor. Dac perioada de tranziie este mai scurt,
bncile ar putea prefera s limiteze oferta de credite cu scopul de a majora rapid nivelul capitalului
i de a modica structura activelor. Implementarea gradual a noilor standarde, menionat în cadrul
documentelor Basel III i CRD IV178, poate atenua impactul, bncile având posibilitatea s se adapteze,
prin capitalizarea proturilor, emiterea de aciuni, modicarea structurii pasivelor etc. Indiferent de
mrimea perioadei de tranziie msurile de consolidare a poziiilor de capital i lichiditate pot întri
încrederea în stabilitatea sistemului nanciar pe termen lung, oferind totodat bncilor posibilitatea
175
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Prin nanarea activelor pe termen lung cu cel puin o sum minim de pasive stabile.
Capital conservation buffer.
Bncile care nu îndeplinesc cerinele de meninere a celor dou categorii de rezerve de capital la nivelurile stabilite vor
 supuse unor constrângeri asupra distribuiei capitalului (restricii de a efectua pli de dividende sau rscumprri de
aciuni).
Anterior introducerii în legislaia naional a noilor standarde de capital i lichiditate, acestea vor benecia de o
perioad de observare. Astfel, cerinele de adecvare a capitalului vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019 (respectiv la
1 ianuarie 2018, în cazul cerinei privind efectul de pârghie), dup o perioad de tranziie care va începe în 2013. În mod
similar, în cadrul documentului Basel III este denit o perioad de observare i pentru cerinele de lichiditate începând cu
2011; termenele de intrare în vigoare stabilite pentru cei doi indicatori de lichiditate sunt 1 ianuarie 2015 pentru indicatorul
de lichiditate pe termen scurt (LCR) i respectiv 1 ianuarie 2018 pentru indicatorul de lichiditate structural (NSFR).
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de a diminua orice efecte adverse ale condiiilor de creditare i pe cele decurgând din activitile
complexe.
Dac amortizorul x de conservare a capitalului reprezint 2,5 la sut peste cerinele minime de capital
(fonduri proprii de nivel 1 formate din aciuni ordinare, rezultat reportat i rezerve), amortizorul de
capital anticiclic variaz într-un interval care atinge ca valoare maxim 2,5 la sut în funcie de faza
ciclului economic, ind constituit suplimentar cerinelor anterior menionate. Nivelul amortizorului
de capital anticiclic este direct proporional cu dezechilibrele reectate (riscul sistemic) i se
calculeaz conform unui indicator de referin (credit/ PIB) potrivit principiilor CERS i standardelor
tehnice ABE; acesta poate devia în funcie de deciziile autoritilor naionale i de recomandrile
CERS. Argumentele care stau la baza acestor decizii trebuie supuse cerinelor de transparen.
În ceea ce privete caracterul internaional al sistemului nanciar, bncile au activitate internaional,
autoritile de supraveghere au competene la nivel naional, iar riscurile dintr-o ar nu sunt neaprat
corelate cu cele din alt ar, chiar dac sunt meninute condiii similare de competitivitate între bnci.
Din aceste considerente s-a hotrât respectarea deciziilor autoritilor naionale în ceea ce privete
msurile pentru meninerea stabilitii nanciare la nivel naional. Astfel, nivelul amortizorului de
capital anticiclic va  stabilit de autoritile de supraveghere din jurisdiciile unde sunt localizai
debitorii, indiferent de ara de origine a creditorului. Bncile i autoritile de supraveghere din ara de
origine au obligaia de a respecta decizia autoritilor din ara gazd cu privire la nivelul amortizorului
de capital (pân la maximum 2,5 la sut179). Mrimea efectiv a segmentului de capital meninut de
o banc va reecta compoziia geograc a portofoliului su de expuneri, ind calculat ca medie
ponderat în funcie de expunerea segmentelor anticiclice stabilite în statele unde instituia de credit
înregistreaz respectivele expuneri.
Pentru o banc internaional, dependena de expunerea geograc a acesteia, precum i eliminarea
riscului de arbitraj reprezint dou elemente importante ale unui mecanism de protecie ecient al
sistemului nanciar european, deoarece permit meninerea stabilitii inclusiv la nivelul unui sistem
nanciar caracterizat prin volatilitate relativ pronunat a uxurilor de capital (aa cum este cazul
României). Totodat, amortizorul anticiclic de capital trebuie calculat i deinut la nivel individual,
subconsolidat i consolidat.
În categoria standardelor macroprudeniale se înscriu i msurile adresate bncilor de importan
sistemic. Acestea au fost create astfel încât s reduc deopotriv probabilitatea i impactul
falimentului unei bnci de importan sistemic, s scad costurile sectorului public atunci când
se decide intervenia acestuia i, nu în ultimul rând, s se asigure condiii de concuren egale
prin diminuarea avantajului competitiv pe care îl dein aceste bnci în ceea ce privete nanarea.
Sunt considerate bnci de importan sistemic acele instituii de credit care îndeplinesc concomitent
criteriile180 privind dimensiunea, interconectivitatea, substituirea, complexitatea i globalizarea
(activiti desfurate la nivel global). Metodologia elaborat de CBSB permite aplicarea unui
tratament difereniat bncilor de importan sistemic. Activitatea desfurat în acest domeniu
de CBSB se circumscrie obiectivului CSF de combatere a riscurilor la care sunt expuse instituiile
nanciare de importan sistemic i care pot afecta stabilitatea sistemului nanciar internaional.
CBSB are în vedere i alte cerine suplimentare în vederea absorbirii pierderilor bncilor de importan
sistemic, precum i eventuala introducere de taxe suplimentare de capital (capital surcharges).
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Caseta 7. Impactul introducerii noilor cerine de capital Basel III
asupra sistemului bancar românesc
Evaluarea unor posibile efecte ale aplicrii standardelor Basel III în sistemul bancar românesc conduce
la concluzia c impactul va  moderat (Grac).
Distribuia indicatorilor privind cerinele
de capital în cadrul sistemului bancar românesc,
calculai pe baza datelor pentru 30 iunie 2011,
potrivit propunerilor Basel III181
35

procente

30

Datele pentru 30 iunie 2011 reect faptul c, la
nivelul sistemului bancar românesc, fondurile
proprii totale sunt compuse, în principal, din fonduri
proprii de nivel 1 (80 la sut), iar instrumentele
hibride de capital sunt absente. Aceast compoziie
a fondurilor proprii atenueaz eventualul impact al
implementrii cerinelor de capital Basel III.
Ca urmare a valorii confortabile înregistrate de
efectul de pârghie la nivel agregat (6 la sut182),
impactul introducerii noii cerine nu va afecta
în mod direct sistemul bancar românesc. Pot
s apar unele efecte ca urmare a impactului
noilor standarde asupra grupurilor bancare a
cror structur cuprinde liale i/sau sucursale
care opereaz în România. Totodat, calculul
indicatorului la nivel individual, la data de
30 iunie 2011, indic o depire a pragului de
3 la sut propus în textul documentului Basel III de
ctre toate instituiile de credit.
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FP totale/APR Efect de pârghie

Not: Capetele barelor verticale reprezint valorile minime
i maxime. Barele orizontale indic valoarea median,
precum i percentilele de 25 i 75.

FP 1 = fonduri proprii de nivel 1
APR = active ponderate la risc
FP totale = fonduri proprii totale

Din analiza fondurilor proprii (totale i de nivel 1)
se poate observa c bncile din sistem se înscriu
în noile standarde Basel III privind adecvarea
capitalului. În timp ce valoarea fondurilor proprii
totale reprezint 14,2 la sut din totalul activelor
ponderate la risc, valoarea la nivel de sistem a
ponderii fondurilor proprii de nivel 1 în total active
ponderate la risc este de 13,6 la sut.

Sursa: BNR

Implementarea standardelor Basel III la nivelul statelor membre din UE (Tabel 7.1.) se va realiza prin
modicarea Directivei privind cerinele de capital (CRD IV). Din raiuni de stabilitate nanciar, pe
parcursul procesului de consultare derulat în anul 2010 la nivelul UE pentru propunerile de modicare
în contextul CRD IV, BNR a susinut pe de o parte meninerea în continuare în sarcina autoritii
competente din statul membru gazd a activitii privind supravegherea lichiditii sucursalelor, iar
pe de alt parte aplicarea standardelor de lichiditate i la nivel individual, indiferent dac acestea sunt
îndeplinite la nivel consolidat. Recomandrile privind implementarea vor  adresate CERS, ABE,
autoritilor naionale de supraveghere i direct bncilor, în scopul atingerii unei coerene maxime a
reglementrilor nanciare i al asigurrii unei creteri economice sustenabile.
181
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Din distribuie au fost excluse valorile maximale extreme.
Efectul de pârghie a fost calculat ca un raport, având la numrtor fondurile proprii de nivel 1 i la numitor suma dintre
total active i elementele extrabilaniere la valoare neajustat.
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Tabel 7.1. Sinteza msurilor la nivel UE (Basel III)

Cerine
de capital

Cauzele/
efectele crizei

Soluii cuprinse în iniiativele
de reglementare

Baza de capital
insucient
pentru a absorbi
pierderile (nevoia de
recapitalizare a condus
la utilizarea de fonduri
publice)

Creterea calitii bazei de capital prin:
– includerea în capitaluri proprii
(fonduri proprii de nivel 1 de baz),
pe lâng rezultatul reportat i
rezerve, a aciunilor ordinare, ind
excluse aciunile prefereniale;
– introducerea unor criterii de
eligibilitate mai stricte pentru
elementele incluse în fondurile
proprii de nivel 1 suplimentar, ind
eliminate cele care nu au sucient
capacitate de absorbie a pierderilor

Limitarea asumrii
de riscuri; creterea
rezistenei la situaii
de criz

Creterea cerinelor minime de fonduri
proprii de nivel 1, de la 4 la sut la 6 la
sut i a cerinei minime de capitaluri
proprii (fondurilor proprii de nivel 1
de baz), de la 2 la sut la 4,5 la sut

Limitarea asumrii
de riscuri; creterea
rezistenei la situaii
de criz

Introducerea de cerine privind
amortizorul de capital anticiclic,
(asigurat din elemente de capital
propriu)

Reducerea riscului
sistemic (aplatizarea
curbei ciclului de
credit); limitarea
asumrii de riscuri;
creterea rezistenei
la situaii de criz

Introducerea de cerine privind
amortizorul x de conservare a
capitalului (2,5 la sut); asigurat din
elemente de capital propriu

Limitarea asumrii
de riscuri; creterea
rezistenei la situaii
de criz

Asigurarea armonizrii i a respectrii
cerinelor

Creterea cerinelor de
transparen i raportare

Lipsa de transparen
a bncilor cu privire la
structura capitalului

Obiectivele msurilor

Îmbuntirea cerinelor de
transparen i publicare ale bncilor
cu privire la capitalul de reglementare

Efectul
de pârghie

Efect de pârghie
excesiv (risc de
faliment)

Introducerea efectului de pârghie
ca msur suplimentar

Reducerea riscului
sistemic (aplatizarea
curbei ciclului de
credit); creterea
rezistenei la situaii
de criz

Standarde
de
lichiditate

Utilizarea excesiv a
atragerii de resurse pe
termen scurt ca surs
de nanare a activelor
pe termen lung

Introducerea unor standarde minime
internaionale pentru riscul de
lichiditate

Reducerea riscului
sistemic (aplatizarea
curbei ciclului de credit)
i creterea rezistenei
la situaii de criz

Aprecierea
necorespunztoare a
lichiditii din pia
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Bncile de
importan
sistemic

Nevoia de
recapitalizare a condus
la utilizarea de fonduri
publice

Cerine suplimentare impuse bncilor
de importan sistemic

Reducerea riscurilor
generate de bncile de
importan sistemic

Absena unui cadru de
reglementare adecvat
privind restructurarea
i falimentul bncilor
fr a pune în pericol
stabilitatea nanciar

Introducerea unui nou cadru
de gestiune a crizelor

Reducerea riscurilor
generate de instituii
de credit; creterea
transparenei; reducerea
probabilitii de
implicare a fondurilor
publice în salvarea
instituiilor de credit

7.2.3. Taxarea sistemului nanciar
Iniiativa Comisiei Europene de a taxa sistemul nanciar preocup BNR din perspectiva impactului
atât asupra stabilitii sistemului nanciar intern, cât i asupra potenialului de dezvoltare a acestuia
pe termen mediu i lung.
Pieele nanciare autohtone nu au înregistrat tranzacii cu grad ridicat de risc de natura celor care au
condus la declanarea crizei nanciare internaionale, iar economia româneasc a fost contaminat
doar pe canale indirecte de efectele crizei. Autoritile publice nu au sprijinit nanciar instituiile
de credit din România, întrirea bazei de capital a acestora ind asigurat integral de acionari.
Cu toate acestea, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are drept obiectiv
major convergena ctre piaa unic, proces care implic i armonizarea legislativ. În acest sens,
dei Guvernul României nu a promovat o iniiativ unilateral proprie privind taxarea sistemului
nanciar, România va aplica deciziile adoptate la nivel european în acest domeniu. Totodat, BNR
apreciaz c problematica taxrii trebuie tratat la nivelul forurilor europene pentru a se evita
arbitrajul de reglementare (care poate conduce la delocalizarea investiiilor din sectorul nanciar)
i riscul de inconsecven a politicilor publice. Oricare ar  soluia tehnic de taxare a sistemului
nanciar promovat la nivelul UE (taxe asupra tranzaciilor nanciare – TTF, taxe asupra activitii
nanciare – TAF etc.), sumele aferente colectate trebuie s se regseasc într-un fond separat destinat
interveniilor necesare meninerii stabilitii nanciare.
Obiectivele poteniale ale taxrii la nivelul Uniunii Europene sunt: (i) taxarea sectorului nanciar
ca instrument complementar reformelor în domeniul reglementrii, pentru creterea ecienei i
stabilitii pieelor nanciare (taxare corectiv); (ii) implicarea sectorului nanciar în acoperirea
costurilor interveniilor efectuate din fonduri publice în contextul crizelor nanciare, pentru
susinerea procesului de consolidare scal (caz în care implementarea acestei taxe va trebui
armonizat cu decizia la nivelul instituiilor Uniunii Europene privind fondurile de rezoluie/
restructurare bancar); (iii) contribuia sectorului nanciar la bugetul public cunoscând faptul c
acesta este exceptat de la aplicarea TVA, ceea ce poate conduce la o subtaxare a acestuia. Având în
vedere aceste obiective, considerm c la nivelul UE este necesar o structurare a categoriilor de
taxe, stabilirea detaliilor tehnice (baz de aplicare, cot procentual/cuantum etc.), a mecanismelor
de colectare i administrare, precum i convenirea asupra destinaiei fondurilor, alturi de evaluarea
impactului posibil al aplicrii simultane a modicrilor cadrului prudenial cu cele aferente taxrii
uniforme a sectorului nanciar. Întrucât în etapa actual a dezbaterilor pe tema taxrii sectorului
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nanciar nu s-a conturat un obiectiv clar i unanim acceptat la nivelul statelor membre, stabilirea
detaliilor tehnice ar putea avansa ulterior nalizrii analizei de impact derulate în prezent de Comisia
European. Literatura de specialitate, precum i studiile empirice consemneaz o ecien redus a
taxei pe tranzaciile nanciare, considerându-se c o ecien sporit ar putea  asigurat de o tax
aplicat asupra instituiilor.
BNR consider c taxarea sectorului nanciar trebuie s asigure coerena obiectivelor economice,
precum i evitarea împovrrii sectorului nanciar cu costuri excesive care s genereze distorsiuni
sau care s întârzie reluarea de o manier sustenabil a creterii economice. Instituirea unor astfel
de taxe, concomitent cu redimensionarea cerinelor de capital (Directivele CE CRD III i CRD IV), a
contribuiilor la schemele de garantare a depozitelor, a instituirii fondurilor de restructurare bancar
etc. pot exercita o presiune suplimentar asupra sistemului bancar, putând conduce inclusiv la
distorsionarea costurilor intermedierii nanciare. Nivelul de taxare a sistemului nanciar trebuie
analizat luând în considerare i costurile pe care instituiile nanciare le suport cu implementarea
cadrului de reglementare specic. Cerinele privind capitalul, solvabilitatea i lichiditatea, cheltuielile
operaionale ridicate, raportrile solicitate de autoritile de supraveghere, contribuiile vrsate la
fondul de garantare a depozitelor/investitorilor/asigurailor etc. genereaz costuri pentru instituiile
nanciare. În plus, neaplicarea TVA face impracticabil deducerea TVA achitat. În acest sens, o
eventual adoptare a unei decizii de uniformizare a cadrului scal la nivelul tuturor sectoarelor
economice ar trebui s realizeze un echilibru între costurile sectoriale de reglementare i obligaiile
scale.
Denirea, scopul i aplicarea unei taxe asupra tranzaciilor nanciare (dac se va adopta o astfel de
decizie) trebuie uniformizate la nivel internaional, pentru a crea condiii concureniale echitabile
participanilor din pia. Instituirea unei taxe asupra tranzaciilor nanciare la nivel global ar putea
conduce la evitarea relocrii geograce. Totodat, trebuie avut în vedere faptul c introducerea acestei
taxe numai la nivelul Uniunii Europene ar putea dezavantaja instituiile nanciare din aceast zon
în raport cu celelalte instituii nanciare internaionale, în condiiile globalizrii tot mai accentuate a
pieelor nanciare, cu efecte poteniale importante asupra delocalizrii i restructurrii portofoliilor.
Distorsiuni se pot produce i în interiorul Uniunii Europene dac taxa se va aplica numai instituiilor
bancare, nu i celorlalte instituii nanciare, diminuând eciena acesteia.
În ceea ce privete taxarea tranzaciilor nanciare, excluderea instrumentelor nanciare derivate
din baza de taxare are implicaii negative asupra unuia dintre obiectivele declarate ale aplicrii
taxei, i anume limitarea tranzaciilor speculative i a riscului asumat de instituiile nanciare.
O parte dintre contractele cu instrumente nanciare derivate sunt încheiate în scop de protecie
la risc, îns aceast categorie de instrumente nanciare poate genera crize sistemice dac
tranzaciile nu sunt transparente i monitorizate adecvat de instituiile nanciare sau autoritile de
supraveghere. În msura în care se consider c piaa instrumentelor nanciare derivate, analizat
la nivel agregat, poate genera risc sistemic, atunci utilizarea unei baze extinse de taxare ar susine
stabilitatea sistemului nanciar. Pe de alt parte, restrângerea bazei de aplicare la sfera tranzaciilor
cu un grad ridicat de risc este o decizie dicil, date ind: (i) dicultatea denirii tranzaciilor
riscante (cauzat de eterogenitatea abordrilor teoretice, specicitatea pieelor nanciare locale
i/sau regionale etc.) i (ii) potenialul ridicat de eludare a taxei de ctre instituiile nanciare
(de exemplu inovaii nanciare cu grad ridicat de substituibilitate a activelor nanciare).
Este preferabil aplicarea taxei la valoarea noional a instrumentelor nanciare derivate, deoarece
preul unui instrument nanciar derivat uctueaz, în timp ce valoarea noional este direct corelat
cu necesarul de protecie al investitorilor sau cu riscul asumat. În evaluarea nivelului optim al taxei,
trebuie considerate, pe de o parte, sumele ce urmeaz a  încasate la bugetul public din aplicarea taxei
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i atingerea obiectivelor de cretere a stabilitii sistemului nanciar, iar pe de alt parte costurile
suportate de beneciarii de servicii nanciare.
Cu privire la aplicarea taxei asupra activitilor nanciare, BNR consider c o abordare ecient
din perspectiva stabilitii nanciare este taxarea activitilor riscante, mecanism care nu implic
inconvenientele taxrii tranzaciilor nanciare.
Exist ateptri ca analiza de impact derulat în prezent de Comisia European s formuleze claricri
privind fundamentarea necesitii i oportunitii taxrii sistemului nanciar din UE (costuri versus
benecii) atât la nivelul UE, cât i al ecrui stat membru. Având în vedere diferenele semnicative
existente între sistemele nanciare naionale, în ceea ce privete nivelul de dezvoltare, performanele
acestora, precum i rolul lor în geneza crizei, considerm c obiectivul i detaliile tehnice ale taxrii
(baza de taxare, nivelul, modul de colectare i de administrare a încasrilor etc.) trebuie congurate
astfel încât s se evite distribuirea inechitabil a poverii nete induse de taxare între rile cu piee
nanciare dezvoltate – care vor benecia de încasri superioare i de efect potenial al diminurii
volumului tranzaciilor speculative – i, respectiv, rile cu piee nanciare relativ mai mici (în special
cele din grupul UE-10), ale cror sisteme nanciare nu i-au asumat riscuri în exces, dar ale cror
procese de recuperare a decalajului (catching-up) i de dezvoltare a pieelor nanciare ar putea 
întârziate de costurile suplimentare generate de taxarea sistemului nanciar.

7.3. Iniiativa European de Coordonare Bancar (Vienna Initiative)
Iniiativa European de Coordonare Bancar a avut un rol important în meninerea stabilitii
nanciare în regiune, iar obiectivul principal, de pstrare la nivel de grup a expunerilor bancare
în rile participante, a fost în mare msur realizat. Iniiativa îi propune pentru viitor s
continue identicarea de soluii privind gestionarea provocrilor în regiune. În cazul României,
Iniiativa a avut un rol benec pentru stabilitatea nanciar, bncile semnatare îndeplinindu-i
la nivel agregat angajamentele de meninere a expunerilor i de asigurare a unei capitalizri
peste pragul de 10 la sut.
Iniiativa s-a constituit în ianuarie 2009 (la Viena) ca un parteneriat public-privat, cu scopul
asigurrii unei aciuni coordonate pentru meninerea stabilitii nanciare i a încrederii în pieele
locale, precum i pentru promovarea unei creteri economice sustenabile. România a fost ara pilot,
alturi de Ungaria i Serbia. Iniiativa s-a bazat pe cooperarea dintre: (i) autoritile din rile de
reziden ale grupurilor bancare europene de importan sistemic, active pe pieele din Europa
emergent, (ii) autoritile internaionale (Fondul Monetar Internaional, Comisia European, Banca
European pentru Reconstrucie i Dezvoltare, Banca European de Investiii, Banca Mondial),
(iii) reprezentanii grupurilor bancare implicate i (iv) autoritile locale din rile europene emergente.
Banca Central European a participat în calitate de observator.
Obiectivele Iniiativei au inclus: (1) prevenirea unei retrageri pe scar larg a expunerilor bancare.
Grupurile bancare i-au asumat public angajamente privind meninerea expunerilor i recapitalizarea
lialelor, în cazul rilor în care au fost implementate programe de nanare de ctre UE i FMI
(Ungaria, România, Serbia, Bosnia i Heregovina, Letonia); (2) stabilirea unor principii comune
privind managementul i msurile de combatere a crizei, cu implicarea atât a autoritilor gazd,
cât i a celor din rile de reedin i (3) consolidarea cooperrii transfrontaliere în procesul de
reglementare, inclusiv prin schimbul de informaii.
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Grac 7.1. Evoluia expunerilor bncilor europene fa de rile europene emergente,
în funcie de momentul de referin pentru meninerea expunerilor*
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* Datele din paranteze reprezint momentele de referin privind meninerea expunerilor.

Sursa: European Bank Coordination Initiative, martie 2011

Obiectivele Iniiativei au fost în mare parte îndeplinite. Principalele instituii de credit cu capital
strin din România, Ungaria, Serbia, Bosnia i Heregovina183 i-au respectat angajamentele
asumate prin scrisori bilaterale privind meninerea expunerilor (Grac 7.1.). În perioada 2009-2010,
bncile-mam au furnizat ex ante capital suplimentar lialelor, astfel încât rata de solvabilitate s-a
meninut la niveluri confortabile. Nu în ultimul rând, instituiile nanciare internaionale (BERD,
BEI i grupul Bncii Mondiale) i-au îndeplinit angajamentele de susinere a sectoarelor bancare din
ECE cu resurse nanciare (angajamente stipulate în Joint IFI Action Plan, februarie 2009)184.
În România, instituiile de credit care au participat la Iniiativ au fost: Alpha Bank, Banca Comercial
Român, Bancpost, BRD – Groupe Société Générale, Banca Româneasc – Membr a Grupului
National Bank of Greece, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit iriac Bank i Volksbank.
Aceste bnci cumuleaz circa 70 la sut din portofoliul de credite acordate companiilor i populaiei
(iunie 2011). Expunerea global fa de România a bncilor-mam ale acestor entiti s-a meninut în
intervalul 2009 – martie 2011 aproape de nivelul de referin (stabilit la valoarea din martie 2009), iar
aportul suplimentar de capital a majorat rata medie a solvabilitii peste pragul de 10 la sut convenit
(solvabilitatea medie pentru bncile membre ale Iniiativei a crescut de la 12 la sut în martie 2009
la 13,3 la sut în iunie 2011). Bncile semnatare au agreat s-i respecte angajamentele asumate
în cadrul Iniiativei pe toat durata primului acord de nanare încheiat de România cu UE i FMI
(mai 2009 – martie 2011), iar la nalizarea acestuia i-au rearmat angajamentul pe termen lung fa
de România în ceea ce privete meninerea capitalizrii subsidiarelor locale peste nivelul de 11 la sut
existent ca prag minim pentru toate instituiile de credit din România în martie 2011.
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Bncile cu capital strin din Austria, Italia, Grecia, Frana, Slovenia, Germania, Belgia i rile nordice (cu excepia
Islandei) i-au asumat angajamente de meninere a expunerilor generale în proporie de: 95 la sut fa de Ungaria i
100 la sut fa de România, Bosnia i Heregovina i Serbia. În cursul anului 2010, marjele de meninere a expunerilor
au fost relaxate la 95 la sut pentru România i 80 la sut pentru Serbia.
Conform Raportului Final “Joint IFI Action Plan”, angajamentele asumate de instituiile internaionale s-au ridicat la
33 miliarde euro în perioada 2009-2010, fa de nivelul de 24,5 miliarde euro asumat iniial.
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
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Comportamentul de creditare al bncilor membre ale Iniiativei este posibil s  inuenat deciziile
de creditare ale celorlalte bnci. Astfel, bncile nesemnatare ale Iniiativei au avut un ritm de cretere
a creditrii superior bncilor semnatare (probabil pentru conservarea pe cât posibil a cotei de pia),
în special pe sectorul populaiei. Peste jumtate din bncile semnatare ale Iniiativei au înregistrat o
deteriorare mai mic a portofoliului de credite comparativ cu celelalte bnci din sistem. Rata creditelor
neperformante185 a crescut cu 5,3 puncte procentuale în perioada decembrie 2009 – iunie 2011
(comparativ cu 5,9 puncte procentuale în cazul celorlalte bnci, în acelai interval). Rentabilitatea
nanciar a bncilor semnatare ale Iniiativei s-a meninut în teritoriul pozitiv pe parcursul anului
2010 i în primul semestru al anului 2011 (media lunar a rentabilitii ind de 3,2 la sut pentru
intervalul menionat, comparativ cu o pierdere medie de 6,1 la sut înregistrat de restul bncilor din
sectorul bancar, în acelai interval).
Riscul mai redus privind retragerea nanrilor de la bncile-mam în cazul instituiilor de credit
membre ale Iniiativei s-ar putea s nu  generat suciente stimulente pentru ajustarea vulnerabilitilor
asociate raportului supraunitar între credite i depozite. Cu unele excepii, bncile semnatare ale
Iniiativei au resimit o presiune mai sczut de a concura cu celelalte bnci în obinerea de resurse
nanciare de pe piaa local. Raportul mediu credite/depozite pentru bncile semnatare s-a situat în
iunie 2011 la un nivel ridicat (133,7 la sut), apropiat de cel înregistrat la debutul crizei, în timp ce
raportul calculat pentru restul sectorului bancar a sczut de la 104 la sut în 2008 la 93,8 la sut în
iunie 2011.
Iniiativa European de Coordonare Bancar i-a propus, suplimentar fa de obiectivele menionate,
s investigheze i msuri posibile de politici legate de provocrile structurale din sectoarele bancare
din regiune. În acest sens, au fost îninate dou Grupuri de lucru care s analizeze: (i) dezvoltarea
pieelor nanciare în moned local în scopul temperrii creditrii în valut i (ii) rolul pe care îl
pot juca instituiile de credit în atragerea fondurilor europene. Grupul de lucru implicat în analiza
creditrii în valut186 a concluzionat c asigurarea ecienei msurilor de temperare a creditrii de
acest tip impune o coordonare mai puternic între autoritile din rile gazd i cele de origine ale
grupurilor bancare. Grupul de lucru referitor la atragerea fondurilor europene187 a tratat problema
ratei sczute de absorbie a acestora în unele ri care au aderat recent la UE i a analizat soluia
unei implicri active a bncilor comerciale în procesul de evaluare a proiectelor i de asumare a
eligibilitii acestora pentru nanare. În prezent, Iniiativa este activ prin intermediul unor noi
Grupuri de lucru care trateaz: (1) implicaiile asupra sectorului bancar din Europa emergent ale
msurilor propuse de Basel III i (2) managementul creditelor neperformante acordate companiilor
i populaiei.
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Rata creditelor neperformante reprezint raportul dintre expunerea brut a creditelor i dobânzilor restante de peste
90 de zile i/sau pentru care au fost iniiate proceduri judiciare i total credite i dobânzi clasicate („Pierdere 2”).
Grupul de lucru a fost format din reprezentani ai autoritilor de supraveghere i scale din România, Serbia i Ungaria,
ai grupurilor bancare prezente în aceste ri i ai FMI, BERD, BEI i BM. Grupul a elaborat “Report by the Public-Private
Sector Working Group on Local Currency Development”, iar principalele msuri agreate vizeaz: limitarea expunerilor în
valut ctre debitorii neacoperii la riscul valutar, dezvoltarea pieelor de capital locale i stimularea economisirii interne.
Grupul de lucru a elaborat raportul “The role of commercial banks in the absorption of EU funds”, care se bazeaz pe
experiena a trei din rile membre ale Iniiativei (România, Ungaria i Letonia), precum i a Bulgariei, Greciei i Italiei.
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