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VIZIUNE

MISIUNE

VALORI

Viziunea Asociației Române a Băncilor 

este de a contribui la consolidarea unui 

mediu de afaceri sigur, predictibil,
transparent și de încredere în România

Misiunea Asociaţiei Române a Băncilor 

constă în dezvoltarea şi consolidarea 

sectorului financiar bancar ca parte a unei 

piețe performante, stabile şi eficiente.

Integritate

Credibilitate

InovațieTransparenţă

Profesionalism
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▶▶▶ Asociația Română a Băncilor, care 

concentrează întreaga piață bancară din România 

formată din 37 de instituții de credit active ca 

persoane juridice române și străine în sectorul 

financiar, celebrează în acest an un sfert de secol 

de existenţă.

▶▶▶ Prioritățile industriei bancare vizează 

menținerea rolului sistemului bancar de principal 

finanțator al economiei României cu asigurarea 

stabilității și credibilității sectorului bancar. 

Sistemul bancar românesc asigură peste 90% din 

totalul finanţărilor acordate de sistemul financiar 

românesc.

▶▶▶ ARB este membră a Federaţiei Bancare

Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 

2007), 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.
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SISTEMUL BANCAR

 I.  Sistemul bancar românesc

 II.  Provocările industriei bancare

 III. Încrederea în sistemul bancar

7



36

• Număr bănci în sistem (mar. 2016) din care

• 7 sunt sucursale de bănci străine

82

mld.euro

• Activele sistemului bancar (mar. 2016)

• 90,3% - activele instituțiilor cu capital străin

68,53 

mld euro

• Soldul creditului (mar. 2016) din care:

• 48,34 mld euro - sold credit 
neguvernamental

• 20,19 mld euro- sold credit guvernamental

Sistemul bancar local a 

fost campionul “cost 

cutting‐ului” în regiune în

perioada 2008 ‐ 2013.

Astfel, sistemul bancar a 

ajustat costurile totale cu 

angajații în scădere cu 6% 

în Ungaria și 17% în

România, în timp ce în

Cehia și Polonia aceste

costuri au crescut cu 12% 

și 13%. 

Sursa BNR
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13,52%

• Rata creditelor 
neperformante 
(NPL) martie 2016

• 9 pp reducerea 
NPL

19,52% 

• Indicator de 
solvabilitate
(martie 2016)

• 8% pragul
minim stabilit
conform 
cadrului de 
reglementare
european CRD 
IV/CRR  

87,02%

• raportul
credite
acordate
/depozite
atrase (martie
2016)

Sursa BNR
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 Risc sistemic sever determinat de cadrul juridic incert și impredictibil în domeniul

financiar - bancar cu afectarea stabilității sistemului bancar și perspectivei

investiționale (Raport asupra Stabilității Financiare BNR)

◦ Creșterea cerințelor de capital pentru creditele care intră sub incidența legii dării în plată conform

Regulamentului 575/2013 (anexă), scăderea indicatorului de solvabilitate și provizioane importante la

momentul intrării în vigoare a legii;

 Tratament legislativ discriminatoriu în zona bancară pentru investitorii din România în

comparație cu alte state UE cu afectarea capacității de creditare

 Presiunile asupra modelului de business al băncilor

 Creșterea nivelului de educație financiară și al încrederii (Conduct & Culture)

Climatul de încredere este esențial în scopul unei creditări sustenabile pentru

dezvoltarea economiei României.
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III. Încrederea în sistemul bancar

 GfK România a realizat cercetarea de piață "Educație financiară„, la solicitarea
Asociației Române a Băncilor, datele relevate în studiul din 2016 fiind comparabile
cu cele incluse în cercetarea de piață din anul 2011;

 Mărimea eșantionului este de 1.022 respondenți, interviurile fiind realizate telefonic
în perioada 25 aprilie – 3 mai 2016;

 Potrivit cercetării de piață "Educație financiară" realizată de GfK România în luna
mai 2016, încrederea în bănci a crescut de la 33% care aveau încredere ridicată în
2011 la 40%;

 53% dintre gospodării nu au credite. În medie aproximativ 1/5 din cheltuielile unei
gospodării sunt reprezentate de plata creditelor. Aproximativ jumătate din cei care
plătesc credite sunt reprezentați de cei care au credit, iar cealaltă jumătate plătesc
alt gen de finanțare, precum card de credit sau alte surse, diferite de bănci.
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98

90

88

78

62

61

Banci

Companii de asigurari

Fonduri de pensii private

Fonduri de investitii

Institutii financiare non-

bancare

Piata de capital

 Baza: toata populatia (N=1022), %
Spuneti-mi va rog de care dintre aceste tipuri de institutii financiare ati auzit? – Raspuns unic, spontan

 GFK Romania, mai 2016, Educatie Financiara
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67

60

59

58

57

57

52

52

50

50

49

48

47

Diversificarea riscului (N= 377)

DAE, adica dobanda anuala efectiva (N= 527)

Capitalizarea dobanzii (N= 436)

Obligatiuni (N= 530)

Rambursare anticipată (N= 489)

Grad de indatorare (N= 488)

Perioada de gratie (N= 608)

Scoring (N= 172)

Actiuni (N= 477)

ROBOR/EURIBOR (N= 245)

Ipoteca de rang 1 (N= 301)

Ordin de plata (N= 637)

Codebitor (N= 375)

% din toti respondentii

 (N=), %

Pentru care dintre urmatoarele produse/servicii sau termeni financiari simtiti nevoia sa primiti mai multe informatii? - Termeni financiari (Da). –

Raspuns multiplu, asistat

 GFK Romania, mai 2016, Educatie Financiara
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59

52

51

49

39

Cum sa luati un credit astfel incat sa aveti siguranta ca nu

riscati sa va creeze probleme financiare

Cum puteti sa faceti dovada platii atunci cand va platiti

facturile de utilitati la bancomat sau pe Internet

Cum se ramburseaza banii cheltuiti sau retrasi de pe

cardul de credit

Cum sa va asigurati de securitatea platilor pe Internet

Cum se face plata cu cardul in magazine

% din toti respondentii

 Baza: toata populatia (N=1022), %

Pentru care dintre urmatoarele produse/servicii sau termeni financiari simtiti nevoia sa primiti mai multe informatii? - Diverse (Da).– Raspuns

multiplu, asistat

 GFK Romania, mai 2016,Educatie Financiara14



Spuneti-mi va rog, in ce masura aveti incredere in urmatoarele institutiile financiare din Romania, in general? – Raspuns unic, asistat
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Baza: toata populatia (N=1022), %

Ce masuri considerati ca ar fi necesare pentru a creste increderera populatiei in banci si alte institutii financiare? – Raspuns multiplu, spontan

–% din toti respondentii

24

18

17

14

5

5

5

1

Dobanzi mai bune

Comunicare/Informare/Educarea populatiei

Corectitudine/Seriozitate/ Respectarea conditiilor contractuale

Transparenta/Informatii clare

Siguranta/Stabilitate financiara

Imbunatatirea conditiilor de contractare

Intelegerea clientilor/Deschidere spre clienti

Personal amabil/bine pregatit
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Baza: toata populatia (N=), %

Cat la suta din totalul venitului dvs lunar reprezinta cheltuielile lunare cu plata ratelor la credite si/sau la cardurile de credit? – Raspuns unic, spontan

% din toti respondentii

53

37

10

0%

1-50 %

51-100 %
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Articolul 127

Expuneri în stare  de  nerambursare

(1) Partea negarantată a oricărui element în legătură cu care

debitorul se află în stare de nerambursare în conformitate cu

articolul 178 sau, în cazul expunerilor de tip retail, partea

negarantată a oricărei facilități de credit care se află în stare

de nerambursare în conformitate cu articolul 178 primește o

pondere de risc de:

 (a) 150%, în cazul în care ajustările specifice pentru riscul

de credit reprezintă mai puțin de 20 % din partea

negarantată a valorii expunerii, în condițiile în care aceste

ajustări specifice pentru riscul de credit nu ar fi aplicate;

 (b) 100 %, în cazul în care ajustările specifice pentru riscul

de credit nu reprezintă mai puțin de 20 % din partea

negarantată a valorii expunerii, în condițiile în care aceste

ajustări specifice pentru riscul de credit nu ar fi aplicate.

(2) Pentru determinarea părții garantate a elementului restant,

garanțiile eligibile sunt cele eligibile pentru diminuarea riscului de

credit potrivit capitolului 4.

(3) Valoarea expunerii rezultată după deducerea ajustărilor

specifice pentru riscul de credit pentru expunerile garantate

integral și pe deplin cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare

locative potrivit articolului 125 primește o pondere de risc de 100

%, în cazul în care a survenit o stare de nerambursare

conform articolului 178.

(4) Valoarea expunerii rezultată după deducerea ajustărilor

specifice pentru riscul de credit pentru expunerile garantate

integral și pe deplin cu ipoteci pe bunuri imobile comerciale

potrivit articolului 126 primește o pondere de risc de 100 %, în

cazul în care a survenit o stare de nerambursare conform

articolului 178.

Articolul 128

Elemente asociate unui risc extrem de  ridicat

(1) Instituțiile atribuie o pondere de risc de 150

% pentru expunerile asociate unor riscuri extrem de

ridicate, inclusiv pentru expunerile sub formă de

acțiuni sau unități deținute într-un OPC, dacă este

cazul.

(2) Expunerile cu riscuri extrem de ridicate

includ oricare dintre următoarele expuneri:

 (a) investițiile în societățile cu capital de risc

(venture capital firms);

 (b) investițiile în FIA definite la articolul 4 alineatul

(1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, cu

excepția cazurilor în care mandatul fondului nu

permite un nivel al efectului de levier mai mare

decât cel impus în temeiul articolului 51 alineatul

(3) din Directiva 2009/65/CE;

 (c) investiții în capital privat (private equity);

 (d) finanțări speculative ale bunurilor imobile

3) Atunci când evaluează dacă un alt tip de

expunere în afară de expunerile menționate la

alineatul (2) este asociat unor riscuri extrem de

ridicate, instituțiile trebuie să ia în considerare

următoarele caracteristici de risc:

 (a) există un risc de pierdere ridicat ca urmare a

unei stări de nerambursare a debitorului;

 (b) este imposibil să se evalueze cu precizie dacă

expunerea se încadrează la litera (a).

ABE emite orientări care să precizeze ce tipuri de

expuneri sunt asociate unui risc extrem de ridicat și în

ce circumstanțe.

Orientările respective se adoptă în conformitate cu

articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.


