
 

 

 

 
 

 
Comunicat de presă 

Barometrul Bancar ARB & EY – ediția 2015 
 
 
 Aproximativ 85% din bănci se așteaptă la o intensificare a inițiativelor de promovare 

a creșterii față de numai 55% în 2014; 
 Peste 80% din bănci anticipează ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit să 

nu crească sau chiar să scadă (40%). Procentul celor care se așteaptă la o scădere 
semnificativă a crescut la 27% (față de 5% în 2014); 

 Peste 90% din bănci se așteaptă ca rezultatele financiare să se îmbunătățească, față 
de 80% în 2014;  

 Cadrul legislativ al insolvenței (inclusiv aplicarea lui) este în continuare principalul 
aspect care descurajează creditarea consideră 95% din bănci, cu 10 puncte 
procentuale mai mult decât în 2014.  
 

BUCUREȘTI, 20 MAI 2015  Bancherii anticipează intensificarea activității de creditare (77%) și 
îmbunătățirea performanței financiare a principalelor linii de servicii, în speța Retail (80%) și în 
Corporate banking (62%), conform estimărilor pentru anul acesta cuprinse în Barometrul 
Bancar ARB & EY 2015.  
 
EY Romania a realizat, în baza unui parteneriat cu Asociația Română a Băncilor (ARB), cea de 
a doua ediție a indicelui industriei bancare denumit Barometrul Bancar ARB & EY prin 
intermediul unui chestionar derulat cu conducerile băncilor membre ale ARB. La ediția din 
acest an a sondajului au participat bănci totalizând o cotă de piață în funcție de active de 
aproximativ 90%.  

"Barometrul Bancar ARB & EY este un instrument valoros de benchmarking care reflectă 
modul în care conducătorii din sistemul bancar anticipează evoluția pe următoarele 12 luni a 
mediului economic, mediului legislativ și de reglementare, a tendințelor și așteptărilor clienților, 
respectiv implicațiile acestor evoluții asupra instituțiilor pe care le conduc", a declarat Sergiu 
Oprescu, Președintele Consiliului Director al ARB. 

Aproximativ 77% din bănci anticipează intensificarea activității de creditare și, deși acesta este 
ceva mai puțin decât în 2014 (80%), procentul celor care se așteaptă la o creștere 
semnificativă a creditării s-a dublat față de anul 2014. Așteptările sunt mai optimiste decât în 
restul țărilor europene acoperite de studiu unde doar 51% au astfel de așteptări.  
Cadrul legislativ al insolvenței și aplicarea lui este în continuare principalul aspect care 
descurajează creditarea pentru 95% din bănci, cu 10 puncte procentuale mai mult ca în 2014.  
“Băncile preconizează relaxarea parțială a politicilor de creditare în sectoare precum Industria,  
Agricultura, Sănătate și pe segmentul IMM-urilor, dar există în continuare aspecte care 
descurajează sau cresc costul creditării în condițiile în care creditarea este la cel mai scăzut 
nivel din regiune relativ la PIB. Modificările aduse cadrului legislativ al insolvenței nu sunt 
suficiente în lipsa unei schimbări semnificative în ceea ce privește aplicarea lui. Problemele 
întâmpinate de bănci în această privință reprezintă principalul aspect care descurajează 
creditarea companiilor”, a declarat Radu Grațian Ghețea, Președintele de onoare al ARB.  
Segmentul IMM-urilor și Sănătatea, Industria și IT-ul au fost menționate și de studiul european 
ca fiind sectoarele/ segmentul în care politicile de creditare mai degrabă se vor relaxa. Atât în 



 

 

 

România cât și în restul țărilor acoperite de studiu, construcțiile, sectorul imobiliar comercial și 
transporturile au fost sectoarele pentru care bancherii se așteaptă la restricții suplimentare. 
 
Peste 80% din bancheri se așteaptă la o îmbunătățire a performanței financiare a liniei de 
servicii Retail banking, procentul fiind mai optimist decât în anul 2014 când 67% anticipau o 
îmbunătățire. În privința Corporate banking, aproximativ 62% din bănci se așteaptă la o 
îmbunătățire puțin sub nivelul de 67% din 2014, însă având în vedere natura studiului o 
diferență de doar 5% înseamnă mai degrabă că optimismul bancherilor a rămas neschimbat 
față de anul trecut. 
„Momentan, nu pentru toate băncile performanța financiară se măsoară în rentabilitatea 
capitalurilor. Astfel, pentru multe din bănci așteptările de îmbunătățire a performanței nu 
înseamnă că vor deveni profitabile în 2015 ci mai degrabă că vor reduce substanțial pierderile, 
eventual vor avea un mic profit sau pur și simplu că vor crește baza de active ca premiză a 
îmbunătățirii performanței financiare. Doar câteva bănci vor avea în 2015 o profitabilitate 
apropiată de nivelul așteptărilor acționarilor”, a spus Gelu Gherghescu, Partener EY Assurance 
& Advisory Services.  
  
Aproximativ 85% din bănci anticipează o intensificare a inițiativelor de promovare a creșterii 
față de numai 55% în 2014. Acest procent este semnificativ mai mare decât în restul țărilor 
europene acoperite, unde numai 59% au astfel de așteptări.  
Pe zona de retail peste 90% din bănci anticipează o creștere a cererii de credite imobiliare, 
dublu față de 2014 când doar 41% estimau o creștere. În plus, aproximativ 24% se așteaptă 
chiar la o creștere semnificativă a cererii pentru credite imobiliare. Și în cazul creditelor de 
consum, peste 80% din bancheri se așteaptă la o creștere a cererii față de 65% în sondajul din 
2014. Într-o proporție de 70% băncile anticipează creștere și în privința cererii de creditare 
pentru clienți persoane juridice, dar ceva mai puțin decât în 2014  când 80% aveau astfel de 
așteptări. Totusi, în ce privește produsele de hedging, procentul celor care se așteaptă la 
creșteri este de 61%, mai mare decât în 2014 când era de 44%. 
 
Peste 80% din bănci se așteaptă ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit să nu 
crească, iar dintre acestea 40% preconizează chiar o scădere. Procentul este similar cu 2014, 
dar ponderea celor care se așteaptă la o scădere semnificativă a crescut la 27% (față de 5% în 
2014). “Trendul european este diferit, ceva mai multe bănci decât în 2014 așteptându-se la o 
creștere a cheltuielilor cu provizioanele. Dat fiind recentul exercițiu de evaluare a calității 
activelor (AQR), această așteptare este explicată în principal de pregătirea tranziției la noul 
standard de raportare financiară IFRS 9. Pentru marea majoritate a portofoliilor și a băncilor 
implementarea noilor cerințe va duce la creșterea provizioanelor”, a precizat Gelu Gherghescu.   
 
Deși se așteaptă ca veniturile nete din dobânzi și veniturile nete din comisioane să nu crească, 
un procent mare de bănci (peste 90%) anticipează că rezultatele financiare se vor îmbunătăți. 
Această previziune, mai optimistă decât cea privind evoluția cheltuielilor cu provizioanele, se 
explică prin faptul că, deși îmbunătățirea vine în principal din reducerea costului riscului, în 
multe din cazuri aceasta va însemna trecerea de pe pierdere pe un ușor profit.  
"Este foarte important ca rezultatele băncilor să se îmbunătățească contribuind astfel la 
capitalizarea acestora și implicit la creșterea apetitului de creditare. În absența unor 
perspective de profitabilitate similare cu cele ale sectoarelor bancare performante din regiune 
capitalul nu are nicio motivație să rămână și cu atât mai puțin să vină în sectorul bancar 
românesc”, a subliniat Gelu Gherghescu.  
 
Gestionarea riscurilor, în special Riscul reputațional, respectiv Conformarea cu reglementările 
pe zona consumatorilor ocupă primele 3 locuri pe agenda bancherilor, chiar cu procente în 



 

 

 

creștere față de 2014. Simplificarea proceselor și automatizarea rămâne importantă dar 
coboară câteva poziții pe agenda bancherilor față de 2014. 
 
Se intensifică așteptările privind consolidarea sectorului bancar atât pe termen scurt cât și pe 
termen mediu. Aproximativ 50% din bancheri se așteaptă la o consolidare de anvergură medie 
în următoarele 12 luni (față de numai 24% în 2014) în timp ce la orizontul următorilor 3 ani, 
41% din banci estimează o consolidare de mare anvergură, cu mult peste procentul de 14% 
din 2014. Băncile sunt mai interesate decât în 2014 de vânzarea de active, procentul celor 
care iau în considerare acest aspect ajungând la 59%, dublu față de anul trecut, însă în 
majoritatea cazurilor este vorba de credite neperformante. A crescut totuși la 14% procentul 
băncilor care sunt interesante de Parteneriate și Joint ventures, dar se plasează cu mult sub 
nivelul indicat de studiul european (34%). 
 
Aproximativ 55% din bănci se așteaptă să reducă ușor numărul de angajați, mai mult decât în 
2014  când doar 29% din bănci făceau astfel de previziuni. Totuși se estimează că cheltuielile 
cu remunerarea angajaților nu vor scădea în peste 80% din bănci și chiar vor crește în 32% din 
acestea.  
 
 
 
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. Prioritățile 
industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al 
economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. Sistemul bancar 
românesc finanţează preponderent economia românească, asigurând aproximativ 92% din 
totalul finanţărilor acordate de sistemul financiar românesc. Sectorul 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. ARB este membră a Federaţiei Bancare 
Europene, a Consiliului European al Plăţilor, a Federaţiei Ipotecare Europene şi în 26 de 
organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru 
aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 
23 de comisii tehnice ale ARB. 
 
Despre EY România 
EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 190.000 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. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
pagina noastră de internet: www.ey.com. 


