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Folcut (ARB): România, pe locul 11 în UE din punct de vedere al rentabilitatii
capitalului sectorului bancar
România se situeaza pe locul 11 în Uniunea Europeana în intervalul 2008 - septembrie 2018 din punct de
vedere al rentabilitatii capitalului sectorului bancar, cu o rata a rentabilitatii capitalului propriu de 4,65%,
a declarat vineri Gabriela Folcut, directorul executiv al Asociatiei Române a Bancilor (ARB), la conferinta
"Viitorul evaluarii pentru garantarea creditelor".
"România se situeaza pe locul 11 în UE în intervalul 2008 - septembrie 2018 din punct de vedere al rentabilitatii
capitalului, ROE (rata rentabilitatii capitalului propriu - n. r.) fiind de 4,65%. Bulgaria are un nivel aproape dublu
fata de România (8,34% versus 4,65%), la fel si alte tari din Europa Centrala si de Est: Polonia (9,15%), Slovacia
(9,50%), iar Cehia are un nivel de aproape trei ori mai mare (12,91%). Cu ROA (rata rentabilitatii activelor - n. r.)
de 0,51% în perioada 2008 - 09.2018, România este pe locul 8 în UE, dupa state precum Slovacia (0,88%) sau
Polonia (0,97%). Alte tari au avut nivelul chiar dublu fata de România, precum Bulgaria (1,05%), Estonia (1,08%)
si Cehia (1,15%)", a spus Gabriela Folcut.
Ea a precizat ca în ultimii doi ani rata rentabilitatii sectorului bancar s-a consolidat. La nivelul anului 2018,
rentabilitatea capitalului în zona bancara (14,9%) a fost surclasata de cea a firmelor din comert (23,6%), din
servicii (21,6%) si din industria prelucratoare (18,2%).
Folcut a aratat ca intermedierea financiara (credit neguvernamental/PIB) asigura transferul capitalului, dar si al
riscului între debitori si deponenti. Cu un grad de 26,6% în 2018, România are cel mai scazut nivel din UE.
Dezideratul este cresterea gradului de intermediere financiara spre nivelul mediu înregistrat în Uniunea Europeana,
de 83%. Sistemul bancar este pregatit din punct de vedere al indicatorilor de structura sa îndeplineasca dezideratul
de crestere a intermedierii financiare.
Potrivit sursei citate, soldul creditului neguvernamental se cifreaza la 262,6 miliarde de de lei, în crestere cu 7,9%
în iulie 2019, comparativ cu iulie 2018. Pentru urmatorii trei ani, strategiile de creditare si finantare ale
principalelor banci din sector au în vedere o accentuare a creditarii companiilor si o amplitudine mai redusa a
activitatii pe segmentul populatiei. Orientarea într-o masura mai mare catre firme, prin atragerea potentialului
sustenabil de îndatorare, ramâne o provocare pentru bancile autohtone.
Ea a mentionat ca rata de neperformanta se mentine pe un trend descendent si înregistreaza un nivel scazut de
4,74% (iunie 2019). Rata de neperformanta este mai ridicata în cazul companiilor nefinanciare si al IMM-urilor,
fiind mai redusa la creditele acordate populatiei si la creditele cu garantii rezidentiale. Gradul de acoperire cu
provizioane a creditelor neperformante la nivelul sectorului bancar s-a îmbunatatit si se mentine la un nivel
adecvat (58,7%, martie 2019).
Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România a organizat, vineri, în parteneriat cu Asociatia Româna
a Bancilor (ARB) si cu Institutul Bancar Român (IBR), conferinta internationala "Viitorul evaluarii pentru
garantarea creditelor".
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