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Preocupările anului 2015 trebuie să fie axate
pe măsuri de restabilire a încrederii investito -
rilor, atât a clienţilor corporate în dezvoltarea
afacerilor şi în accesarea de finanţare, precum şi
a băncilor în creditarea afacerilor clienţilor
existenţi şi ale celor potenţiali.

Raportul credite acordate/depozite atrase
este, după şapte ani, unul subunitar de 99,75%.
Din perspectiva asigurării lichidităţii, raportul
subunitar este unul benefic, însă din punct de
vedere al businessului bancar, contracţia sol du -
lui creditelor afectează activitatea/rentabilitatea.
Sistemul bancar este marcat de o perioadă în
care fuziunile şi achiziţiile vor conduce la o mai
mare concentrare, iar competiţia pentru clienţii
solvabili se va accentua.

Băncile vor să se implice tot mai mult în
creditare pentru a compensa scăderea bilan -
ţurilor. Lichiditate există în piaţă şi acest lucru
este dovedit de nivelul scăzut al dobânzilor de
pe piaţa monetară, ROBOR 3M înregistrând şi

nivelul de 1,65% în prima parte a lunii de -
cembrie.

Considerăm că trebuie eliminate toate
barierele, astfel încât băncile să poată accelera
creditarea. Trebuie menţinut cadrul reglemen -
tativ european în ceea ce priveşte activitatea
bancară. Experienţa anilor de criză le-a
determinat pe bănci să fie mai prudente în
plasarea banilor deponenţilor. 

Ne dorim ca activitatea Asociaţiei Române
a Băncilor să fie din ce în ce mai mult focusată
pe colaborarea cu autorităţile, pentru a concepe
şi implementa măsuri care să conducă la
restabilirea încrederii, creşterea creditării şi,
implicit, la creştere economică.

În anul 2014, activitatea ARB a fost în
principal orientată spre contracararea unor
proiecte a căror implementare ar fi adus pierderi
de ordinul miliardelor de euro sistemului bancar
într-un moment în care economia reală are
nevoie de redresare, iar băncile de creştere a
bilanţului pentru a-şi îndeplini rolul în eco nomie.

Considerăm că ar trebui să ne concentrăm în
continuare pe măsuri constructive pentru
întreaga economie.

Aproximativ 75% din creditele neperfor -
mante din bilanţurile băncilor sunt generate de
companii şi doar 25% de persoanele fizice. Rata
de neperformanţă la persoanele fizice este de
aproximativ 10%, în timp ce IMM-urile rapor -
tau înainte de curăţarea bilanţurilor băncilor o
rată a creditelor neperformante de aproape 30%. 

Prudenţa manifestată de bănci în creditarea
sectorului real al economiei este determinată de

disciplina financiară laxă, recurgerea abuzivă a
companiilor la procedura de insolvenţă, în unele
situaţii, precum şi de constrângerile de finanţare
implementate în perioada crizei. ARB solicită
autorităţilor sprijinul necesar pentru crearea unei
liste cu persoanele juridice (acţionar/ad minis -
trator) implicate în creditare şi aflate în prezent
în insolvenţă, întocmai ca Biroul de Credit
pentru persoanele fizice. 

Dacă în urmă cu patru ani o companie din
30 era în insolvenţă, în prezent una din 7 firme
este în insolvenţă, iar blocajul provocat de acest
fenomen la nivelul întregii economii este de 25
miliarde euro. Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a fost
publicată în Monitorul Oficial pe 25 iunie 2014,
după mai mult de doi ani de dezbateri. Problema
este creată de aplicarea legii.

Firmele aflate în insolvenţă şi cele aflate în
faliment aveau la sfârşitul lunii septembrie 2014
întârzieri la plata creditelor în valoare de 3,25
mld. euro, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. Dacă s-ar introduce un
filtru precum este Biroul de Credit, dar pe datele
complete pe insolvenţă la creditarea persoanelor
juridice, şi ar creşte gradul de utilizare a
garanţiilor pentru a asigura o cerere solvabilă,
creditele noi acordate ar creşte în 2015 poate
chiar cu două cifre. 

Este foarte probabil ca la nivel de sold,
creditul neguvernamental să înregistreze o
creştere uşoară în 2015, de 3-4%.

ARB împreună cu BNR şi autorităţile caută
soluţii pentru revitalizarea creditării. Căut\m

FoCuS ÎN BANKING ÎN 2015

Creditarea, restabilirea încrederii şi AQR-ul
Creşterea creditării, măsurile orientate pentru restabilirea încrederii şi exerciţiul de evaluare a calităţii
activelor la nivelul sistemului bancar românesc sunt principalele obiective pentru sistemul bancar pentru
anul 2015. În ansamblu, anul 2014 rămâne un an marcat de provocări pentru sistemul bancar, poate cel
mai dificil dintre anii care au trecut de la momentul declanşării crizei economice. Este nevoie de
consecvenţă şi optimism pentru a ne asigura că fiecare verigă a cercului economic îşi îndeplineşte rolul.
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soluţii în ceea ce priveşte garantarea creditelor
împreună cu FNGCIMM şi sperăm să redăm
încrederea în utilizarea optimă a soluţiilor de
garantare. 

Dobânzile la credite s-au redus de două ori,
până la aproape 2,5 ori, faţă de anul 2008.
Cererea de credit solvabilă este mult mai redusă.
Creditarea este afectată încă de lipsa încrederii,
iar absenţa proiectelor mari de investiţii şi
reglementările europene au condus la o
restrictivitate sporită în ceea ce priveşte accesul
clientului la creditare. Există unele voci care
spun că băncile nu dau credite. Cu toate acestea,
studiile arată că 3 din 4 companii au accesat cu
succes finanţare bancară în perioada octombrie
2013-martie 2014 (sondajul privind accesul la
finanţare al companiilor nefinanciare din
România realizat de BNR).

Numărul IMM care apelează la finanţarea
de la băncile autohtone reprezintă 15% din
numărul companiilor active, acestea având un
rol relativ moderat pentru economie, dar au
accesat 40% din creditul neguvernamental.
Soldul creditului neguvernamental la finele lunii
octombrie 2014 arată o creştere faţă de luna
septembrie de 0,3%, dată de creditarea în
moneda naţională (48,4 mld. euro) după o
perioadă de şase luni de scădere lunară.

Avansul real al creditelor noi acordate este
mult mai mare dacă ţinem cont că avem ca

indicator de analiză soldul creditului din care ies
lună de lună rambursările de principal, vânză -
rile/externalizările şi scoaterile în afara bilanţului.
Curăţarea bilanţurilor şi schimbarea metodologiei
de calcul al ratei creditelor neperformante au
condus la o reducere cu 7,25 puncte procentuale
a ratei creditelor neperfor mante până la 15,33%
în luna septembrie 2014. Rata creditelor neper -
formante se va mai reduce cu câteva puncte pro -
centuale până la finele anului pe fondul eliminării
din bilanţ a creditelor integral provizionate.
Provizioanele pe care băncile au fost obligate să
le înregistreze pe parcursul anului 2014 au afectat
rezultatele sistemului bancar în acest an,
pierderea la 9 luni fiind de 1,6 miliarde lei. Se
estimează că sistemul bancar românesc va
încheia anul pe pierdere. Ar fi al 5-lea an de
pierderi la nivelul sistemului bancar românesc,
dacă ţinem cont că în anul 2013 acel profit
rezultat de 11 milioane euro este unul contabil. 

Sistemul bancar este oglinda economiei
reale. Cu cât problemele companiilor şi
populaţiei sunt mai mari, cu atât bilanţurile
băncilor sunt mai afectate. În cursul anului
2015, urmează să se desfăşoare un amplu
exerciţiu de evaluare a calităţii activelor la
nivelul sistemului bancar românesc, iar data de
referinţă a testelor va fi 31 decembrie 2014.
Gradul de capitalizare al sistemului bancar
românesc este confortabil, de 17% în septembrie

2014, în condiţiile în care pragul minim stabilit
conform cadrului de reglementare european
CRD IV/CRR este de 8%. 

România şi-a exprimat angajamentul de a fi
parte din Uniunea Bancară Europeană. BCE va
supraveghea direct băncile semnificative,
băncile care au solicitat sau primit asistenţă
financiară publică directă, băncile mai puţin
semnificative (când este necesar pentru a
asigura aplicarea consecventă a unor standarde
înalte de supraveghere) şi cele mai importante
trei bănci din fiecare stat membru participant.

80,5% din activele sistemului bancar sunt
deţinute de instituţii cu capital străin. Riscurile
implicate în procesul de conturare, transpunere
şi respectare a reglementărilor în şi post criză
constau în posibilitatea restrângerii expunerii şi
retragerea instituţiilor de credit cu capital străin.

Este de aşteptat ca Uniunea Bancară Euro -
peană să-şi aducă contribuţia la creşterea gra -
dului de stabilitate financiară în zona euro, ceea
ce poate implica şi desfăşurarea unui proces
ordonat de dezintermediere în statele non euro.

Considerăm că ar trebui evitată orice
propunere legislativă care ar afecta disciplina de
creditare şi unde aplicabilitatea legii depinde de
buna credinţă, mai ales acum, când economia
are nevoie de stabilitatea sistemului bancar şi de
resurse pentru creditare, pe fondul creşterii
credibilităţii acestuia.


