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România vs sistemul bancar
european – provoc ări şi solu ţii



• Cuprins

• Sistemul bancar – caracteristici şi provoc ări.

• Viitorul sistemului bancar – solu ţii şi paşi de urmat. 

• Concluzii.
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Gradul ridicat de dependen ţă de sistemul bancar
in finan ţarea a economiei reale

Ponderea surselor de finanţare în PIB: UE vs. SUA (%)
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Fragmentarea pie ţei bancare europene – ţările de la periferia
Europei fac rost de bani mai scump decât celelate ţări din Zona 
Euro

Evoluţia spread-ului ratelor de dobândă la împrumuturile bancare: periferia Zonei Euro vs. restul Zonei Euro
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Sursă: ECB

Rata de crestere a indatorarii în România a accelerat i n Martie
2022 faţă de anul precedent.

Dinamica activităţii de creditare – Creditul nou Rata de crestere a indatorarii a fost sustinuta de : 

23 Mai 2014

 Ratele de dobanda scazute.

 Relaxarea standardelor de creditare.

 Diminuarea incertitudinior generate de pandemia

COVID-19.

 Indatorarea totala a populatiei s-a majorat cu 9% 

Martie 2022 comparativ cu anul precedent.



Rata de neperformanta totala a fost de 3.1% in 
martie 2022 in scadere fata de anul precedent
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Sursă:  BNR, Calculele BNR

Evolutia ratei creditelor neperfromante si a 
componentelor sale: 
Credite neperformante – 2014 versus  2022
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Soldul Balantei Comerciale deficitar

Soldul Balantei Comerciale (miliarde euro 2021)

Sursă: Calculele EIB ECON bazate pe date Eurostat. *Industria  Manufacturier ă inclus ă.
Zona Non-Euro exclude urm ătoarele ţări: UK, Danemarca şi Suedia. 
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• Viitorul sistemului bancar  – pa şi de urmat. 

 Măsuri pentru consolidarea sistemului bancar.

 Măsuri pentru diversificarea surselor de finan țare a 
companiilor europene.
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Uniunea Bancar ă

”Single rulebook”

Un mecanism unic de supervizare bancară.

Un mecanism european unic de intervenție în 

situații de criză.

.

Un cadru comun de garantare a depozitelor bancare 

la nivel european.



Supervizarea factorilor-cheie de risc, cum ar fi
lichiditatea, efectul de levier şi de finan ţare.
Analiza cantitativ ă şi calitativ ă.

Evaluarea calit ăţii activelor şi a datelor.
Clasificarea expunerilor neperformante.
Evaluarea calit ăţii garan ţiilor şi a provizioanelor. 

Testează capacitatea unei b ănci de absorb ţie a 
şocurilor  în condi ţii de stres. 
Realizat în colaborare cu Autoritatea Bancar ă 
European ă.
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Banca Central ă European ă: evaluarea calit ăţii bilan ţului b ăncilor din
Zona Euro



• Viitorul sistemului bancar european – pa şi de urmat. 

 Măsuri pentru consolidarea sistemului bancar european .

 Măsuri pentru diversificarea surselor de finan țare a 
companiilor europene.
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Majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană au o bancă de dezvoltare proprie.

Un exercițiu de comunicare foarte bun.

Partener strategic pentru investițiile publice realizate de Guvern.

Flexibilitate in finanțarea unor sectoare strategice.

Permite finanțarea proiectelor fără a pune o presiune pe deficitul bugetar.

Răspunde la cerințele întreprinderilor mici şi mijloci din piaţă.

Efectul multiplicator este enorm pentru fondurile depuse de statul roman.

Mobilizează capitalul privat în finanțarea proiectelor de interes public.

Poate să realizeze parteneriate cu instituțiile financiare internaționale .

Permite dezvoltarea unui departament de asistenţă tehnică :

- Asistență tehnică poate ajuta atât guvernul cât şi autoritățile locale din România să pregătească proiecte de investiții

folosind banii oferiți pentru asistenţă tehnică de la Comisia Europeană şi de la Banca Europeană de Investiții prin programe

ca şi JASPERS, EPEC sau ELENA
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Banca Naţională de Dezvoltare -Avantajele unor instrumente financiare 

ale statului



FNCGIMM
IMM Invest – 24 miliarde lei de garantii acordate.

AGRO IMM Invest – 10 miliarde lei de garantii.

IMM LEASING.

IMM PROD.

RURAL INVEST.

GRANT CONSTRUCT.

Programul INNOVATION.

EXIM BANK – Garantii 

Ajutoarele de Stat.
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Sustinerea prodeselor de grantare – FNGCIMM 
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Sursă: Calculele EIB bazate pe date OECD. 

Total pasive ale societăților non-financiare din Zona Euro

19 Iunie 2014

Total pasive ale societăților non-financiare din SUA

Piaţa derivatelor ar trebui s ă devin ă o alternativ ă la 
împrumutul bancar.
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Sursă: Calculele EIB bazate pe date OECD. 

Companiilor europene trebuie să îşi diversifice surselor de finanțare.
Piaţa financiară este mult mai dezvoltată pe continentul american decât în 
Europa.
Derivatele in Europa au performat mai bine de cat in SUA pe perioada crizei.
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Mesaj de final.

Jean Monnet: „Oamenii acceptă schimbarea doar când sunt 

în fața necesității, iar necesitatea o recunosc doar în fața 

unei crize”.
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