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Comunicat de presă 
 

 
 Peste 80% din bănci se așteaptă la o intensificare a activității de creditare în 

următoarea perioadă, conform "Barometrului Bancar ARB & EY"; 
 Un procent semnificativ de bănci anticipează creșterea cererii de credite atât pentru 

persoane fizice cât și pentru persoane juridice; 
 Politicile de creditare se vor relaxa parțial în Industrie, Tehnologia Informației, 

Agricultură, Telecom, Sănătate și pentru segmentul IMM-urilor; 
 Cadrul legislativ al insolvenței și modul de aplicare descurajează creditarea, 

consideră peste 85% din băncile respondente; 
 Peste 80% din bănci se așteaptă ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit să 

nu crească sau chiar să scadă (35%). Aproximativ 75% din bănci se așteaptă ca 
rezultatele financiare să se îmbunătățească. 
 

Băncile privesc următoarea perioadă cu ceva mai mult optimism în condițiile în care un procent 
semnificativ anticipează creșterea cererii de credite atât pentru persoane fizice cât și pentru 
persoane juridice și peste 80% din instituțiile de credit se așteaptă la o intensificare a activității 
de creditare, conform "Barometrului Bancar ARB & EY". EY România a realizat, în baza unui 
parteneriat cu Asociația Română a Băncilor (ARB), indicele industriei bancare denumit 
"Barometrul Bancar ARB & EY" prin intermediul unui chestionar derulat cu conducerile 
băncilor membre ale ARB. La acest sondaj au participat bănci totalizând o cotă de piață în 
funcție de active de peste 85%.  

“Instituțiile de credit sunt interesate să susțină economia cu credite. Băncile se aşteaptă la o 
creştere ușoară a cererii de credite în mai multe sectoare şi segmente de clientelă și, în același 
timp, preconizează relaxarea parțială a politicilor de creditare în sectoare precum Industria, 
Tehnologia Informației, Agricultura, Telecomunicații, Sănătate și pe segmentul IMM-urilor. ARB 
depune eforturi pentru eliminarea barierelor în desfășurarea activității bancare, astfel încât 
sectorul bancar să fie și mai în măsură să-și sprijine clienții”, a declarat Radu Grațian Ghețea, 
președintele Consiliului Director al ARB. 

Barometrul Bancar ARB & EY va fi derulat de două ori pe an cu membrii Asociației Române 
a Băncilor și este un instrument de informare al bancherilor și opiniei publice în privința 
modului în care conducătorii din sistemul bancar românesc privesc evoluția mediului economic, 
legislativ și de afaceri și implicațiile asupra băncilor pe care le conduc. 

“Studiul se dorește un instrument de informare al bancherilor în legatură cu starea de spirit a 
celorlalți jucători dându-le posibilitatea să compare propria perspectivă și propriile așteptări cu 
cele ale sistemului bancar în general. Începând cu următoarea derulare, în a doua parte a 
anului, se va putea identifica și sensul evoluției acestor așteptări. În plus, cum acest studiu 
este derulat și în alte țări din Europa, inclusiv Europa de est, bancherii pot face o paralelă cu 
rezultatele țărilor din regiune”, a spus Gelu Gherghescu, Partener EY România. 

Pe zona de retail, peste 65% din bănci se așteaptă la o creștere a cererii de credite de 
consum, iar o proporție mai mare, de 75%, la un avans al cererii de carduri de credit. Tot într-o 
proportie mare (70%) băncile anticipează creșterea cererii de creditare pentru clienți - 
persoane juridice. Potrivit sondajului, cadrul legislativ al insolvenței și modul de aplicare al 
legislației descurajează creditarea, consideră peste 85% din băncile respondente. 



“Recentele modificări ale Codului insolvenței aduc îmbunătățiri cadrului legislativ, dar 
considerăm că mai sunt lucruri de făcut în ceea ce privește aplicarea legii pentru a convinge 
băncile că lucrurile s-au schimbat și în consecință pot să-și relaxeze politicile de creditare. 
Menținerea disciplinei financiare este condiția de bază pentru păstrarea stabilității sistemului 
bancar", a subliniat Radu Grațian Ghețea. 

Peste 80% din bănci se așteaptă ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit să nu 
crească sau chiar să scadă (35%). În același timp, aproximativ 75% din bănci cred că 
rezultatele financiare se vor îmbunătăți.  

"Este foarte important ca rezultatele băncilor să se îmbunătățească contribuind astfel la 
capitalizarea acestora și implicit la creșterea apetitului de creditare”, a mai menționat Gelu 
Gherghescu. 

Pe termen mediu, o consolidare de anvergură mare în sectorul bancar nu este considerată 
probabilă de vreme ce 71% din bănci se așteaptă la o consolidare de anvergura medie și doar 
14% la o consolidare de anvergură mare. Sondajul relevă că instituțiile de credit sunt 
interesate mai degrabă de cumpărarea de credite decât de vânzare. Aproximativ 43% din 
bănci iau în considerare achiziția de portofolii de credite și doar 29% vânzarea unor astfel de 
active. Dintre acestea din urmă multe se referă la practica deja uzuală a vânzării unor portofolii 
relativ mici de credite neperformante. 

Restructurările din sectorul bancar se apropie de final, în condițiile în care 70% din bănci nu 
vor reduce numărul angajaților în următoarea perioadă, în timp ce aproximativ 20% se 
așteaptă chiar la o creștere a numărului de angajați. Simplificarea proceselor și automatizarea 
ocupă primul loc pe agenda băncilor, alături de gestionarea riscurilor, în timp ce simpla tăiere a 
costurilor se află doar la mijlocul clasamentului. 

  

Despre ARB 

Asociația Română a Băncilor concentrează întreaga industrie bancară din România, fiind vocea 
sectorului bancar în relația cu autoritățile române, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, 
Banca Mondială și alte organisme interne și internaționale. Obiectivul principal constă în reprezentarea 
și apărarea drepturilor și intereselor membrilor, mai ales acum în perioada în care reglementarea 
gândită la nivel european a unui sistem bine normat poate exercita presiune suplimentară pe rolul 
băncilor de finanțator al economiei. Sectorul bancar românesc finanţează preponderent economia 
românească, asigurând aproximativ 92% din totalul finanţărilor acordate de sistemul financiar românesc. 
Sistemul bancar din România, care deservește milioane de clienți, s-a dovedit a fi rezilient pe perioada 
crizei, nefiind nevoie de sprijin din fonduri publice pentru susținerea acestuia.  

 

Despre EY România 

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 175.000 de angajaţi în 
728 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 25,8 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 
iunie 2013. Reţeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne 
ajută să le oferim clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În 
România, EY este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. 
Cei peste 500 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, 
asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi 
locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. De la 1 iulie 2013, Ernst & 
Young a devenit EY, logo-ul s-a schimbat pentru a răspunde acestei modificări, iar noul tagline al 
companiei este „Building a better working world”. Această redefinire a identităţii vizuale vine să reflecte 
noua strategie a companiei, Vision 2020. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de internet: 
www.ey.com. 


