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Sistemul bancar românesc – sub presiune
Indicator

2011

Var.

2010

Var.

2009

332.418

2,7%

323.623

4,9%

308.531

197.517

2,8%

192.143

3,8%

185.134

Capitaluri proprii

37.907

6%

35.767

15%

31.104

Profitul perioadei

789

-59%

1.924

-31%

3.009

Randamentul capitalului

2,14%

-63%

5,75%

-44%

10,19%

Randamentul activelor

0,29%

-63%

0,77%

-37%

1,22%

Marja netă de dobândă

4,01%

-11%

4,50%

8%

4,15%

5.917

-1.8%

6.023

-3.6%

6.248

60.290

-2.5%

61.862

-0.6%

62.211

Total active (mil RON)
din care, credite acordate clientelei

Număr sucursale și agenții
Număr angajați

Sursa: Under Pressure! Performance Banking Review – Full Year 2011, KPMG Romania
Studiul este bazat pe situațiile financiare IFRS ale băncilor românești și filialelor băncilor
străine (nu sunt incluse sucursalele băncilor străine)
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O luptă care nu poate fi câștigată?
Reducerea riscurilor/
gradului de îndatorare

Incertitudine
economică

PRIORITĂȚI
STRATEGICE

Criza zonei
euro
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Cerințe de
reglementare

Sursa: Focus on Transparency – Financial
reporting of European banks in 2011, KPMG
International

Cerințele de reglementare – în topul priorităților

Remunerare

Lichiditate

Guvernanță

Supraveghere
și
raportare

Noile standarde de lichiditate
cresc marja de dobândă la
credite cu 0.14%*

Capital

Fiecare 1% capital
suplimentar crește marja de
dobândă la credite cu 0.13%*

Agenda de
reglementare

Schimbări
structurale

Protecția
consumatorului

Crima
financiară
Infrastructura
pieței
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*Estimări BIS, individual pentru fiecare cerință
și fără a ține cont de efectul altor măsuri e.g.
reducerea cheltuielilor operaționale,
diminuarea profilului de risc, reducerea
costului capitalului și al finanțării

Nivele de răspuns
Nivelul 4
Nivelul 3
Nivelul 2
Nivelul 1
Răspuns la cerințele
de reglementare
individuale

Răspuns la impactul
combinat și cumulat
la cerințelor de
reglementare
• interconexiuni

Răspuns la cerințele
de reglementare în
convergență cu
celelalte provocări –
reconfigurarea
modelului de afaceri

Restaurarea
încrederii clienților
și a focusului pe
client prin
schimbare culturală
profundă
• creștere sustenabilă

• noi modele de

afaceri, structurale și
operaționale

• conformitate

Sursa: Evolving Banking Regulation EMA Edition 2013, KPMG International
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Provizioanele pentru litigii – vârful iceberg-ului?
… a cărei existență va fi confirmată
de unul sau mai multe evenimente
viitoare incerte, care nu pot fi în
totalitate sub controlul entității

Start

Obligaţie legală
sau implicită

Există o obligaţie
curentă generată de
un eveniment care
obligă?

Există o
obligaţie
posibilă?

Nu

Nu

Da
Da

Este probabilă
ieşirea de resurse?

Nu

Această ieşire
este
îndepărtată?

Da

Da
Nu

Se poate realiza o
estimare credibilă?
Da

Se recunoaşte
un provizion
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Nu (rar)

Se prezintă o datorie
contingentă

Nu se reflectă
în raportările
financiare

Sursa: IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Mai multă transparență și comunicare
Ce vede clientul

Calculația băncii

Costul
finanțării

Costuri
operaționale
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Costul
riscului

Costul
lichidității

Costul
capitalului

Marja de
profit

Rata dobânzii
de creditare,
% p.a.

Spre noul model de banking
Care sunt factorii/ tendințele care vor influența evoluția sectorul bancar în următorii cinci ani?
Cel mai relevant
Relevant
Mai puțin relevant
Irelevant

Sursa: Banking Executive Survey 2012, KPMG in Central and Eastern Europe
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