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Rezumat. Intrarea băncilor străine pe o piaţă externă s-a facut în 
principal prin investiţie greenfield şi prin achiziţia unei poziţii de control 
într-o instituţie locală. Ambele moduri de intrare au caracterizat pieţele 
din Europa Centrala şi de Est, în ultimii douazeci de ani. Obiectivul 
băncilor străine în selectarea modului de intrare a fost acela de a 
maximiza câştigul ajustat la risc. Strategia de căutare de noi pieţe 
porneşte de la premisa că băncile sunt mereu în căutarea de noi pieţe 
internaţionale. 
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1. Modalităţi de intrare a băncilor pe o piaţă externă 
Investiţiile străine directe din partea băncilor reprezintă doar una dintre 

modalităţile de a intra pe o nouă piaţă. De fapt, băncile pot prefera iniţial să se 
angajeze în împrumuturi transfrontaliere, fără a-şi stabili o prezenţă fizică în 
străinătate. Singura cale prin care o bancă işi poate exporta servicii bancare, în 
absenţa unei prezenţe fizice în străinătate, este prin intermediul unei bănci 
corespondente. Acest lucru poate fi adecvat pentru servicii/tranzacţii deja 
consumate, dar nu pentru extinderea oportunităţilor de afaceri. Este, de 
asemenea, considerată o modalitate inadecvată de a servi clienţii existenţi, chiar 
dacă relaţia este considerată puternică şi având un caracter permanent. Relaţia 
prin intermediul unei bănci corespondente este, prin urmare, o modalitate 
incipientă de internaţionalizare a operaţiunilor (Khoury, 1998, pp. 154-155).  
Este adevărat că există numeroase relaţii de corespondent bancar, cu toate 
acestea, aceste relaţii se concentrează pe produse relativ standardizate, în 
special de colectare sau de plată a fondurilor străine, de obicei, în cadrul 
finanţarii comerţului. Se poate argumenta că relaţia de corespondent bancar nu 
este atât de mult un mod de intrare, sub forma unei prezenţe permanente, cât o 
alternativă la concurenţa reală pe pieţele externe, în special în domeniile care nu 
justifică prezenţa pe piaţă. 

„Abordarea centrată pe vânzări”, propusă de Franklin Root (a se vedea 
tabelul de mai jos) nu este la fel de relevantă pentru o bancă internaţională, cum 
ar fi în cazul unui alt agent economic. Serviciile bancare nu sunt uşor de 
transmis fără un agent în cadrul pieţei de destinaţie, investiţia directă, de obicei 
sub forma unei sucursale, este alternativa viabilă. Strategia de intrare pe piaţă 
prin abordarea tradiţională a investiţiilor străine directe a ignorat în mare 
măsură faptul că deciziile de investiţii directe străine ale băncilor sunt 
ireversibile şi sunt efectuate în condiţii de incertitudine. În domeniul bancar, 
problema ireversibilitaţii investiţiilor apare deoarece accesul la o reţea de 
sucursale este crucial pentru atragerea de depozite şi pentru fondarea unor 
relaţii pe termen lung cu clienţii, deci pentru a pune bazele unei afaceri de 
creditare. Atunci când băncile decid dacă să intre pe o piaţă nouă, trebuie să ia 
în considerare trei componente de cost: costurile fixe de a intra pe noi pieţe 
(care cresc odată cu importanţa barierelor juridice la intrare), costurile fixe să 
părăsească piaţa nouă şi costurile de funcţionare. Politica optimă de investiţii a 
unei bănci trebuie să ia în considerare, astfel, valoarea  opţiunii reale de 
investiţii şi faptul că nivelul informaţional despre mediul economic se 
îmbunătăţesc în timp, justificând o amânare a investiţiilor. Prezenţa costurilor 
de intrare şi de ieşire creează astfel o stare de inacţiune: veniturile trebuie să 
crească suficient înaintea intrării băncii pe o piaţa nontradiţională, dar odată ce 
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a intrat pe o piaţă nouă, nu o poate părăsi, decât cu excepţia cazului în care 
veniturile scad în mod substanţial. 

 
Abordarea internaţionalizării pe termen scurt vs pe termen lung 

 Abordarea vânzărilor externe Abordarea intrării pe o piaţă 
externă 

Orizontul de timp Termen scurt Termen lung (minimum 3-5 ani) 
Pieţele ţintă Fără o alegere sistematică Selecţie bazată pe potenţialul 

pieţei 
Obiectivul dominant Vânzări imediate Relaţii bancă-client cu caracter 

permanent 
Resursele angajate Resurse necesare vânzării 

imediate 
Resurse necesare asigurării 
unei poziţii pe piaţă 

Modalitatea de intrare Fără o alegere sistematică Alegere sistematică 
Dezvoltarea de noi produse Vânzare exclusivă pe piaţa de 

domiciliu. 
Dedicate atât pieţei de origine 
cât şi celei din ţara gazdă 

Adaptarea produsului Adaptări obligatorii de natură 
juridică/tehnică 

Adaptarea produselor la clienţii 
locali din punct de vedere al 
preferinţelor, al nivelului 
veniturilor, caracterului 
demografic etc. 

Canalele de vânzare Nu există control Controlul deplin prin funcţia de 
marketing 

Preţul Depinde de factorii din piaţa de 
origine cu mici variaţii în funcţie 
de tranzacţie 

Depinde de cererea şi oferta de 
pe piaţa gazdă şi de politica de 
marketing a băncii 

Promovarea Vânzarea prin intermediari Promovarea directă 
Sursa: Khoury, 1998, p. 155. 

Este imposibil să discutăm structura organizatorică sau nivelul de 
activitate al băncii străine fără a face o referire la legislaţia bancară. Dale (1986) 
subliniază că în aproape toate sistemele bancare reglementarea începe de la faza 
de intrare pe piaţă. Unele ţări limitează intrarea băncilor străine la filiale, în 
timp ce alte ţări preferă sucursalele. Problema constă într-un compromis între 
reglementarea locală şi cea din ţara de origine şi de sprijinul băncii centrale 
locale. Normele bancare pot discrimina între ţările de origine, pe baza tratatelor 
bilaterale, considerente de reciprocitate, sau structura industriei. Alternativ, o 
ţară poate restricţiona extinderea băncilor sale peste hotare.  

Există două forme de intrare a băncilor străine pe o piaţă externă:  
1) investiţia greenfield, care presupune infiinţarea unei instituţii de la zero. 
Instituţia nou-infiinţată ar putea necesita o infuzie de capital la început, dar în 
unele cazuri (de birou, reprezentanţă sau sucursală) acest transfer este foarte 
limitat sau este înlocuit numai de transferul de capital uman; 
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2) achiziţia unei poziţii de control dintr-o instituţie locală. Dimensiunea 
achiziţiei poate varia de la achiziţionarea 100% din capitalul social al unei 
instituţii la o participaţie minoritară.  

Intrarea printr-o investiţie greenfield permite băncii străine să profite de 
reputaţia sa internaţională, în special în ţările mai puţin dezvoltate sau cu 
economii puţin stabile, conferind o siguranţă mai mare deponenţilor. De 
asemenea, permite băncilor străine să vizeze segmentele de piaţă care nu ar fi 
posibil de obţinut prin simpla achiziţionare a unei entităţi locale.  

Prin achiziţie, băncile străine vor rămâne cu profilurile clienţilor bancari 
locali vechi care pot fi incompatibili sau cel puţin în contradicţie cu 
poziţionarea pe piaţă a băncii-mamă, şi ajustarea ar putea fi costisitoare. Cu 
toate acestea, intrările prin fuziuni şi achiziţii au avantajele lor. De exemplu, 
acest tip de intrare oferă acces băncii străine la cunoştinţele locale. Mai mult 
decât atât, în cazul în care strategia băncii-mamă solicită o reţea globală de 
retail, achiziţionarea poate fi alternativa cea mai fezabilă, în special în cazul în 
care se doreşte o dezvoltare rapidă. În plus, achiziţiile oferă, de asemenea, acces 
imediat la depozite, care permite o angajare imediată în creditare în moneda 
locală. În cele din urmă, achiziţiile pot fi avantajoase pentru băncile 
multinaţionale, în cazul în care se cunosc foarte puţine despre pieţele gazdă.  

Băncile străine sunt mai bine poziţionate pentru a oferi produse şi servicii 
care necesită o platformă globală, o cantitate considerabilă de capital, au un 
conţinut puternic tehnologic, precum şi experienţă şi competenţe necesare 
pentru a furniza produse sofisticate. Băncile autohtone au puncte forte în 
furnizarea de produse şi servicii care necesită capacităţi şi cunoştinţe locale, 
accesul la moneda locală, posesia unei reţele de sucursale. Băncile achiziţionate 
sunt mai capabile de a capta aceste capacităţi în comparaţie cu omologii lor de 
tip greenfield. Ca urmare, băncile străine tind să se concentreze pe corporate 
banking, în timp ce băncile locale sunt mai înclinate să ofere servicii pe pieţele 
de retail şi IMM-uri. Produsele corporate oferite de către băncile străine variază 
de la trade finance, project finance, împrumuturi sindicalizate, servicii de 
schimb valutar, produse de management al riscului, servicii de administrare a 
numerarului, servicii de consultanţă financiară, în timp ce prezenţa băncilor pe 
piaţa internă poate folosi şi la creditarea capitalului de lucru şi acordarea de 
credite de investiţii pe termen lung (Pomerleano, Vojta, 2001). 

Ambele moduri de intrare, adică greenfield şi achiziţii, caracterizează 
pieţele din ECE şi prezintă diferite caracteristici. În primul rând, transformarea 
sistemului de monobancar într-unul pe două niveluri a condus la primul val de 
intrări de către bănci, prin operaţiuni greenfield. Ulterior, a fost demarat un 
proces de privatizare, ceea ce a creat oportunităţi pentru băncile străine să 
achiziţioneze băncile locale, care să conducă la un al doilea val de intrări de 
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bănci şi concentrări economice prin achiziţii. În ceea ce priveşte formele de 
intrare, vehiculul cel mai atrăgător de intrare este fie prin crearea unei filiale, fie 
prin achiziţionarea unei bănci existente. Cu toate acestea, în cazul specific al 
Republicii Cehe, strategia predominantă este de intrare prin înfiinţarea unei 
sucursale, care reflectă reglementarea permisivă din Republica Cehă faţă de 
sucursalele din străinătate. De fapt, încă din 1992, Legea Băncilor a deschis 
deja uşa la sucursalele străine, permiţând eliberarea de licenţe de funcţionare 
sucursalelor străine în condiţii mai puţin restrictive. Abordarea de expectativă a 
fost urmată de  un număr de bănci de investiţii, cât şi de unele bănci specializate 
care au preferat să deschidă o reprezentanţă. Din punct de vedere instituţional, 
investiţia străină este asociată cu stabilirea sau achiziţionarea uneia dintre 
următoarele structuri organizatorice: reprezentanţă, sucursală, subsidiară.  

Forma instituţională diferă în funcţie de tipurile de bănci. Băncile 
specializate, cum ar fi băncile de investiţii, vor avea tendinţa să opereze printr-un 
număr de birouri reprezentanţe sau pot infiinţa chiar o firmă nonbancară. 
Motivul este că ele, de obicei, nu efectuează activităţi tipic bancare (cel puţin în 
ţara gazdă) care ar necesita o licenţă bancară. Autorităţile de reglementare au 
tendinţa de a trata băncile ca entităţi speciale atunci când acestea desfăşoară 
activităţi specifice, ca de exemplu: de colectare a depozitelor bancare, de 
transmisie bani etc. Atunci când operaţiunile sunt limitate doar la unele servicii 
de consultanţă, riscul este mai mic şi astfel reglementarea pe piaţa gazdă devine 
mai puţin importantă. Reprezentanţele băncilor străine nu desfăşoară activităţi 
independente de bancă mamă, ele atrag mai degrabă şi aranjează afaceri pentru 
compania mamă în străinătate. Adesea, reprezentanţele băncilor străine 
negociază, de asemenea, relaţii de corespondenţă,  o modalitate de intrare pe 
piaţă care să îi permită să-şi stabilească brandul, fără a necesita costurile de 
capital ale infiinţării unei sucursale sau a unei filiale. Această activitate oferă un 
avantaj special, în cazul în care valoarea de intrare pe piaţa locală nu a fost încă 
dovedită sau în cazul în care reglemetarea nu este certă. În cazul în care 
dezvoltarea pieţei locale depăşeşte aşteptările sau anumite tranzacţii profitabile 
pot fi acordate numai băncilor prezente în piaţă, un birou reprezentativ este un 
punct de intrare. Pentru o gamă largă de industrii, proprietatea minimă este 
opţiunea cu cel mai mic cost de a pătrunde pe pieţele străine. În selectarea 
modului de intrare, obiectivul băncii este de a maximiza câştigul ajustat la risc. 
Gradul de control al operaţiunii este văzut ca fiind cel mai important factor 
determinant, atât pentru risc, cât şi pentru randament. Costul este doar una din 
mai multe considerente, în determinarea nivelului cel mai eficient al investiţiei; 
celelalte ar putea include infrastructura financiară, riscul valutar, concurenţa şi 
dimensiunea pieţei. O piaţă mică poate duce la o investiţie sub nivelul optim şi 
la imposibilitatea de a câştiga o rată adecvată a capitalului.  
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Reprezentanţa este forma cea mai limitată şi mai puţin costisitoare de 
organizare. Este ca o ambasadă sau un consulat al unei companii pe o piaţă 
străină. Cu toate acestea, ea nu poate efectua orice tip de afacere. Prin urmare, 
această formă de organizare este potrivită cu un obiectiv de explorare a 
oportunităţilor de afaceri într-o ţară străină. 

O sucursală nu este o entitate juridică independentă, ci o parte integrantă a 
societăţii-mamă. Aceasta poate oferi o gamă completă de servicii bancare şi 
operează pe baza capitalului societăţii-mamă. Procesul decizional nu este pe 
deplin delegat sucursalei din străinătate şi activităţile din sucursale sunt 
susţinute de capitalul social al societăţii-mamă. Sucursalele băncilor străine sunt 
supuse supravegherii bancare atât din ţara de origine, cât şi din ţara gazdă. 

Subsidiarele băncilor străine sunt în mod legal independente de compania-
mamă şi îşi susţin activităţile prin capitalul propriu. Prin urmare, băncile străine 
trebuie să investească mai mult capital în străinătate, dacă doresc să faciliteze 
acelaşi nivel de activitate de creditare prin intermediul unei filiale, mai degrabă 
decât printr-o sucursală. Sucursalele sunt o parte integrantă a societăţii-mamă; o 
sucursală nu poate eşua dacă societatea-mamă nu eşuează. Subsidiarele şi filiale 
sunt entităţi separate. O filială poate eşua, chiar dacă societatea-mamă este 
solvabilă şi invers, o filială poate fi solventă chiar dacă societatea-mamă nu este. În 
cadrul acordurilor Basel, autorităţile  de supraveghere din ţara gazdă sunt 
responsabile pentru supravegherea prudenţială a filialelor şi autorităţile din ţara de 
origine, pentru sucursalele societăţii-mamă. În cazul în care un afiliat bancă străină 
nu are control deplin asupra filialei sale, rolul său este limitat la cel de explorator şi 
nu exprimă un angajament pe termen lung.  

 
Forme de prezenţă externă 

 Reprezentanţă Sucursală Subsidiară Participaţia 
minoritară 

Statutul legal Dependenţă Dependenţă Independenţă Independenţă 
Cheltuieli de 
investiţie 

Nu sunt necesare Necesare Necesare Necesare 

Capacitatea de 
control 

Direct Direct Direct şi 
substanţial 

Control redus 

Intermediarea 
afacerilor 

Promovare Promovare Promovare Redusă 

Flexibilitatea Redusă Mare Mare Redusă 
Personalul Redus Depinde de nivelul 

de activitate 
Numeros N/A 

Sursa: Bosch, 2000, p. 38. 

Băncile străine urmează de obicei două strategii diferite în poziţionarea 
faţă de clienţi în ţările emergente: 
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a. Exploatarea statutului de bănci străine, consacrate în principal 
deservirii clienţilor lor internaţionali şi segmentului de top de pe piaţa locală, 
cum ar fi companiile locale mari care au nevoie de corporate banking, emisiuni 
de obligaţiuni, sau listare. Cele mai multe nu sunt active în retail banking, în 
afara pieţei lor de origine. Concurenţa poate fi uneori foarte acerbă, deoarece 
majoritatea băncilor străine preferă să rămână pe această poziţie de bancă 
străina şi se creează o aglomeraţie pe această piaţă de nişă.  

b. Exploatarea statutului de banca locală, mai ales în ţările care permit 
băncilor străine să obţină o licenţă care oferă acelaşi tratament ca şi băncilor locale. 
Există doar câteva bănci internaţionale active în sectorul de retail banking. 
Principalul motiv sunt barierele ridicate la intrare pe acest segment, comparativ cu, 
de exemplu, corporate banking. Reţeaua de distribuţie este foarte diferită atunci 
când o bancă deserveşte o sută de clienţi (o sucursală), zeci de mii de clienţi de 
retail banking sau milioane de clienţi (apare nevoia unei infrastructuri imense). 

2. Strategii de expansiune bancară 

În funcţie de strategia de pătrundere pe o noua piaţă, putem distinge 
următoarele strategii de expansiune bancară în străinătate: 

1) urmează-ţi clientul în străinatate; 
2) condu-ţi clientul în străinatate; 
3) caută o noua piaţă; 
4) urmează-ţi liderul. 
Prima strategie deja am dezvoltat-o în cadrul strategiilor de pătrundere pe 

o nouă piaţă. Aceasta este o startegie reactivă. Dacă băncile nu însoţeasc 
clientul lor în străinătate, clientul va stabili o relaţie bancară nouă, care s-ar 
putea extinde pentru a înlocui relaţiile cu banca de acasă. O relaţie bancară 
constă într-un flux de informaţii. Acest flux de informaţii permite băncii să 
evalueze orice propunere nouă de împrumut la un cost marginal redus, pentru că 
cea mai mare parte a evaluării a avut loc anterior. Acest cost marginal mai mic 
oferă unei filiale offshore un avantaj competitiv faţă de concurenţii săi 
tradiţionali. Ca şi în cazul general, comportamentul de urmare a clienţilor 
conduce către noi oportunităţi de afaceri. Putem da ca exemplu extinderea 
băncilor din Austria, Germania şi Ţările de Jos. Băncile austriece şi germane au 
fost printre primele care intră în ţările ECE şi în prezent au o reprezentare 
preponderentă. În Ungaria, băncile austriece au tendinţa de a achiziţiona clienţii 
cu risc scăzut, cu un volum mare de tranzacţii, cum ar fi bănci de stat, foste 
monopoluri (Majnoni et al., 2003.). Citibank, ING si ABN AMRO urmează 
clienţii lor în aceste ţări şi apoi, după faza de înfiinţare, au tendinţa de a-şi 
dezvolta portofoliul de servicii, folosind o bază de clienţi locali, angajându-se în 
competiţie cu băncile locale. Un alt motiv a fost pur şi simplu asigurarea unei 
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poziţii iniţiale în vederea extinderii într-un viitor apropiat. Această abordare de 
expectativă este urmată, de exemplu, de către Deutsche Bank în Ungaria 
(Majnoni et al., 2003). De asemenea, există factori specifici care au condus la 
intrarea unor bănci străine prin fuziuni şi achiziţii. De exemplu, în Polonia, un 
număr de bănci străine au acceptat să preia anumite bănci poloneze cu 
probleme, pur şi simplu pentru a „cumpară” o licenţă pentru a opera pe această 
piaţă. Aceşti actori nu au fost interesaţi de aceste bănci şi, prin urmare, nu se 
vor angaja efectiv în restructurarea şi gestionarea acestor bănci cu probleme. De 
exemplu, în decembrie 1994, Westdeutsche Landesbank a fost de acord să 
cumpere 29% din noua emisiune de acţiuni ale Băncii Morski în schimbul unei 
licenţe acordate de către Banca Naţională a Poloniei în februarie 1995. O 
procedură similară a fost ulterior aplicată de alte bănci germane. În schimbul 
unei licenţe de funcţionare, au fost forţate fie să sprijine băncile în dificultate, 
fie să preia băncile falimentare (Konopielko, 1999). 

În timp ce băncile pot să-şi urmeze clienţii în străinănte şi situaţia 
contrară este posibilă (Buch, 1997, p. 344). Deseori, o bancă poate acţiona ca 
un agent extern al clienţilor săi din ţara de origine prin noile contacte dezvoltate 
în străinătate. În special întreprinderile mici şi mijlocii, care sunt clienţii marilor 
bănci internaţionale, sunt ajutate la o extindere mai mare prin extinderea băncii 
lor în străinătate, deoarece acestea au nevoie de informaţii şi consultanţă cu 
privire la pieţele externe. Acest fapt creează posibilitatea pentru băncile care 
operează la nivel internaţional nu doar să-şi îmbunătăţească gama de produse 
oferite, dar şi să-şi extindă portofoliul de clienţi. Intreprinderile mici şi mijlocii nu 
sunt adesea în măsură să obţină informaţii adecvate detaliate prin forţe proprii. 
Clienţii băncilor cu reţea în străinatate, IMM-uri, pot prelua relaţii comerciale cu 
întreprinderile din exterior prin intermediul informaţiilor obţinute de la bancă. Prin 
aceste servicii, instituţia de credit facilitează intrarea clienţilor mijlocii pe noi pieţe 
necunoscute şi permite clienţilor de dimensiuni mici şi a întreprinderilor fără nicio 
experienţă străină să se extindă în străinătate. Aceste servicii de informare şi 
consultare sunt cunoscute sub denumirea de „consultanţă bancară”. Prin aceste 
servicii băncile  clădesc loialitatea clienţilor lor. 

Strategia de căutare de noi pieţe porneşte de la premisa că băncile sunt mereu 
în căutare de noi pieţe internaţionale. Conform acestei strategii, banca încearcă să 
găsească o nişă nouă pe o piaţa internaţională. Strategia implică căutarea de 
randamente mai bune ajustate la nişte riscuri mai mari decât cele de pe piaţa de 
origine, de multe ori fiind vorba şi de incertitudine. În principal, băncile 
internaţionale puternice cu experienţă urmează această strategie, deoarece ele sunt 
capabile să suporte riscuri mai mari. Astfel de bănci au scopul de a realiza o reţea 
de servicii la nivel global care să fie în acelaşi timp multiculturală, dar şi 
standardizată, pentru a putea obţine sinergii de cost şi de vânzări. 
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Strategia „urmează-ţi liderul” explică de ce bănci dintr-o ţară aleg să 
deschidă filiale în altă ţară, deşi nu au clienţi în acea ţară. Pe scară 
internaţională, rivalitatea de tip oligopol duce la nişte tipare tipice de conflict, 
fiind vorba de un conflict între băncile care provin din aceeaşi ţară sau din ţări 
diferite. Schema cea mai des menţionată în literatura de specialitate este fără 
îndoială „urmează-ţi liderul”. Atunci când o bancă prezintă un interes într-o ţară 
străină, toţi concurenţii săi tind să se mute în ţara în cauză, de teamă că 
avantajele dobândite de primul sosit să nu schimbe configuraţia concurenţială 
de pe piaţa de origine (Bouteiller, Marois 1999, p. 6). Concurenţa în sectorul 
bancar este de obicei foarte intensă, şi numai ca urmare a dezvoltării constante 
este posibil ca o bancă să ramână competitivă. Această strategie este asociată cu 
riscuri mai mici decât strategia de a caută o piaţă nouă. Dacă pe acea piaţă a 
pătruns deja un concurent, înseamnă că nivelul de risc este acceptabil şi nu mai 
este necesar să se intreprindă o analiză profundă. 

Ca şi în cazul general al ţărilor emergente, cele mai importante domenii 
de activitate ale băncilor străine în ECE sunt de corporate banking, tranzacţii 
valutare şi trade finance. Activităţile de retail sunt percepute ca fiind cel mai 
puţin importante. Principalele motive pot fi nivelul scăzut al veniturilor 
populaţiei, precum şi costul mare de infiinţare a reţelelor de sucursale. Cu toate 
acestea, din a doua jumătate a anilor 1990, unele bănci străine au început să 
realizeze potenţialul pieţei de retail şi au început să participe activ la această 
piaţă. Alte servicii care completează produsele corporative sunt servicii non-
financiare (cum ar fi consultanţa), servicii de tranzacţionare pe piaţa de capital 
şi servicii de leasing. Aceste servicii permit băncilor să utilizeze know-how-ul 
şi resursele de lichidităţi pentru a realiza un venit suplimentar.  

În Republica Cehă, în ceea ce priveşte structura activelor, ponderea 
creditelor şi titlurilor de valoare negociabile, în bilanţul băncilor străine, sunt în 
general mai mici decât în băncile mari locale. Pe partea de pasive, băncile 
străine depind în mare măsură de pieţele interbancare, având un nivel mult mai 
scăzut al depozitelor clienţilor în portofoliile lor. Acest lucru subliniază 
abordarea orientată spre corporate a băncilor străine. În Polonia, băncile străine 
angajează în jur de 40% din activele lor în operaţiunile interbancare şi trade 
finance. O altă distincţie notabilă al băncilor străine este nivelul lor scăzut de 
active imobilizate în volum total de active. Acest lucru este cauzat de numărul 
redus de sucursale ale acestor bănci. În majoritatea cazurilor, sediile băncilor 
sunt închiriate şi prin urmare contribuie la costurile de operare. În unele bănci 
(Unicredit, ING şi SocGen), recent angajate în dezvoltarea de clădiri sediu, s-ar 
putea înregistra o creştere a activelor imobilizate în total active şi  o scădere a 
costurilor de exploatare.  
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