
Piaþa imobiliarã trece
printr-o perioadã
de impredictibilitate
(Interviu cu Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor - ARB)

Situaþia din sector vine pe fondul rãzboiului de la graniþã, al
mãsurilor pandemice ºi al inflaþiei

Reporter: Cum rezistã siste-
mul bancar provocãrilor care au
luat naºtere ca urmare a rãzbo-
iului de la graniþã?

Gabriela Folcuþ: Sistemul ban-
car din România este solid ºi re-
zilient ºi poate sã-ºi îndeplineas-
cã mandatul implicit pe care îl
are. Indicatorii de solvabilitate ºi
lichiditate plaseazã sectorul
bancar în rândul celor mai soli-
de din UE. Indicatorul de solva-
bilitate a ajuns la 21,73% în luna
decembrie 2022. Gradul de aco-
perire cu provizioane a credite-
lor neperformante era de 66% la
finele anului 2022, mult mai ridi-
cat faþã de media europeanã.

Creditele noi acordate de bãn-
cile din România populaþiei ºi
companiilor în anul 2022 s-au ci-
frat la 126,7 miliarde lei, creºte-
rea faþã de anul 2021 fiind de
peste 14%. Companiile sunt

cele care au impulsionat credi-
tarea ºi au absorbit aproximativ
60% din finanþãrile noi oferite
de sistemul bancar sectorului
neguvernamental. La nivel de
sold s-a observat o decelerare a
ritmului de creditare, însã o ana-
lizã completã a creditãrii trebuie
sã aibã în vedere ºi volumul cre-
ditelor noi. Implicarea bãncilor
în operaþionalizarea unei pãrþi
din Planul Naþional de Redresa-
re ºi Rezilienþã, preconizatã sã
demareze anul acesta, este unul
dintre elementele care poten-
þeazã creºterea economicã.

Sistemul bancar a soluþionat
toate provocãrile apãrute în
contextul rãzboiului de la grani-
þã, inclusiv momentele mai pu-
þin plãcute când au existat retra-
geri mai mari de numerar pe
fondul impactului emoþional de
moment al rãzboiului.
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Sistemul bancar din România este solid ºi rezilient ºi poate sã-ºi îndepli-

neascã mandatul implicit pe care îl are, susþine Gabriela Folcuþ, Directo-

rul Executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor - ARB. Aceasta precizeazã,

într-un interviu, cã piaþa imobiliarã trece printr-o perioadã de

impredictibilitate, pe fondul rãzboiului de la graniþã, al mãsurilor post

pandemice ºi al inflaþiei. Din perspectiva achiziþiei de locuinþe prin cre-

dit, bãncile au acoperit cererile de credite ca într-o perioadã normal,

ne-a mai spus, printre altele, Gabriela Folcuþ.



Dupã o perioadã îndelungatã
de fake news-uri, recomandarea
pe care o reiterez este ca toþi sã
ne luãm informaþia din surse ofi-
ciale, de la instituþiile abilitate sã
emitã o informare ºi nu de pe re-
þelele sociale sau de la persoane
neavizate ºi care nu sunt anga-
jaþi în cadrul instituþiilor respon-
sabile.

Reporter: Ce efecte resimt
bãncile în zona creditelor acor-
date c a ur m ar e a c r eº ter i i
dobânzilor? A crescut rata de
neperformanþã ºi cu cât?

Gabriela Folcuþ: Rata credite-
lor neperformante a continuat
trendul descendent, fiind de
2,65% la finele anului 2022. Ace-
astã tendinþã a fost favorizatã ºi
de sprijinul acordat de sistemul
b an c ar c l i en þ i lo r c ar e au

întâmpinat dificultãþi financiare
temporare în contextul crizelor
suprapuse. În ultimii trei ani,
aproximativ 800.000 de clienþi
debitori ai bãncilor, în mod spe-
cial persoanele fizice, au benefi-
ciat de mãsurile de restructurare
implementate, cea mai cuno-
scutã fiind amânarea la platã.
Clienþii care în prezent întâmpi-
nã dificultãþi financiare la plata
creditelor pot merge sã discute
cu banca la care au contractat
împrumuturile sã gãseascã solu-
þiile optime pentru situaþia lor.
Partea pozitivã este cã avem
semnale care indicã o decelera-
re a ratei inflaþiei, ceea ce înse-
amnã cã vor urma scãderi ale
dobânzilor.

Bãncile au reversat unele pro-
vizioane constituite în perioada

pandemiei, când riscul de ne-
platã era mai ridicat. Chiar ºi
Banca Naþionalã a României
evalueazã riscul de nerambursa-
re a creditelor contractate de cã-
tre sectorul neguvernamental
ca fiind un risc sistemic mode-
rat, nefiind un risc sistemic ridi-
cat.

Reporter: Cu ce sentiment a
început anul piaþa bancarã ºi ce
perspective are sectorul pentru
anul în curs?

Gabriela Folcuþ: Harta riscuri-
lor la adresa stabilitãþii financia-
re, elaboratã de Banca Naþionalã
a României, include ca riscuri si-
stemice severe incertitudinile la
nivel global în contextul crizei
energetice ºi al rãzboiului din
Ucraina ºi deteriorarea echili-
brelor macroeconomice inter-
ne, inclusiv ca urmare a evoluþii-
lor geopolitice regionale ºi in-
ternaþionale.

Riscul privind întârzierea refor-
melor ºi a absorbþiei fondurilor
europene, în special prin Planul
Naþional de Redresare ºi Rezi-
lienþã este cotat de Banca Naþio-
nalã ca un risc sistemic ridicat,

iar riscul de nerambursare a cre-
ditelor contractate de cãtre sec-
torul neguvernamental este un
risc sistemic moderat, aºa cum
am mai amintit.

Aceste riscuri la adresa stabili-
tãþii financiare nu reprezintã no-
utãþi, în sensul cã s-au regãsit ºi
anul trecut, însã de gradul de
materializare a acestora depin-
de ºi evoluþia economiei ºi, im-
plicit, a sectorului bancar.

Pentru anul 2023, existã o
zonã de impredictibilitate, astfel
cã este posibil sã asistãm la con-
tinuarea trendului de decelerare
a ritmului de creºtere a creditã-
rii, cel puþin pentru o scurtã pe-
rioadã. Aceasta este generatã în
special de situaþia conflictului
de la graniþele României, de
creºterea dobânzilor la credite
pe fondul inflaþiei ridicate, chiar
dacã premisele par favorabile
unei scãderi de dobânzi.

Anul trecut am afirmat cã era
banilor ieftini a apus, cel puþin
în acea conjuncturã a crizelor
suprapuse pe care le traversam,
fie cã vorbim de criza pande-
micã, criza energeticã ºi infla-
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"Pentru anul 2023, existã o zonã de
impredictibilitate, astfel cã este posibil sã
asistãm la continuarea trendului de decelerare a
ritmului de creºtere a creditãrii, cel puþin pentru o
scurtã perioadã. Aceasta este generatã în special
de situaþia conflictului de la graniþele României,
de creºterea dobânzilor la credite pe fondul
inflaþiei ridicate, chiar dacã premisele par
favorabile unei scãderi de dobânzi".



þionistã, dar ºi de cea legatã de
rãzboiul din Ucraina. Perspecti-
vele privind continuarea tren-
dului de decelerare a ratei infla-
þiei, dupã douã luni de reducere,
pânã la nivelul de 15,1% în luna
ianuarie, creeazã premisele pri-
vind reducerea dobânzilor.

Astfel cã sistemul bancar a
început anul cu un sentiment
pozitiv alimentat atât de decele-
rarea ratei inflaþiei, cât ºi de per-
spectivele de dezvoltare a eco-
nomiei României, prin implica-
rea în operaþionalizarea Planului
Naþional de Redresare ºi Rezi-
lienþã.

Reporter: Cum percepe siste-

mul bancar evoluþia inflaþiei, ac-
centuarea crizei energetice ºi
miºcãrile de politicã monetarã
ale BNR?

Gabriela Folcuþ: Mandatul
bãncilor centrale este în conti-
nuare unul dificil, în condiþiile în
care presiunile inflaþioniste sunt
de naturã exogenã, chiar dacã
existã premisele favorabile de
care vorbeam. În paºi cadenþaþi,
bãncile centrale au crescut
dobânzile de politicã monetarã
pentru a tempera inflaþia, dar cu
grija necesarã pentru a nu exer-
cita o presiune prea amplã asu-
pra economiilor, astfel încât sã
nu asistãm la decelerãri prea

abrupte ale ritmului de creºtere
economicã sau chiar recesiuni.
În România cred cã ajustarea ta-
bloului de politicã monetarã s-a
realizat optim. Avem creºtere
economicã de 4,8% ºi o inflaþie
în scãdere. Pe termen scurt ºi
mediu, sunt aºteptate ajustãri în
jos ale dobânzii de politicã mo-
netarã, chiar dacã acest aspect
nu se va întâmpla imediat ºi nu
cu amplitudini mari. Mai avem
de aºteptat, dar important este
cã rata prognozatã a inflaþiei
este de 7% pentru finele acestui
an, cu un interval de incertitudi-
ne de +/-2%.

Reporter: Care a fost parcur-
sul dobânzilor la credite/depo-
zite, în sistem, în 2022?

Gabriela Folcuþ: În pofida
c r eº ter i i i n f laþ i e i , dar º i a
dobânzii cheie, nivelul dobânzii
medii la creditele noi pentru lo-
cuinþe în lei se situa la mai puþin
de jumãtate din nivelul inflaþiei,
la 7,41%, în luna decembrie
2022. Pentru creditele ipotecare
aflate în sold, dobânda medie
era 7,52%, în condiþiile în care
inflaþia era de 16,4%. În ceea ce

priveºte dobânda la creditele de
consum existente în sold, acea-
sta se situa la 10,78% în luna de-
cembrie, fiind sub nivelul infla-
þiei. Indicele ROBOR se plaseazã
ac um la ac elaº i n i v e l c u
dobânda de politicã monetarã ºi
la mai puþin de jumãtate faþã de
nivelul inflaþiei. IRCC a crescut
de la 1 ianuarie 2023, pânã la
5,71%, acesta înregistrând o
întârziere de aproape 6 luni în
ceea ce priveºte reflectarea ni-
velului dobânzilor. Nici dobânzi-
le la creditele în euro nu fac
notã discordantã.

La creditele ipotecare noi în
euro, dobânda medie era de
5,31% în decembrie, pentru cã ºi
Banca Centralã Europeanã a fost
nevoitã, la fel ca BNR, sã majore-
ze dobânda de politicã moneta-
rã. La depozitele în lei constitui-
te de populaþie, nivelul dobânzii
era de 7-8%, în funcþie de perioa-
dã. Constatãm cã dobânda me-
die la un credit ipotecar în lei era
aceeaºi sau chiar mai jos ca cea
în cazul unui depozit în lei.

Reporter: Care va fi evoluþia
dobânzilor la credite, dar ºi la
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"În România cred cã ajustarea tabloului de
politicã monetarã s-a realizat optim. Avem
creºtere economicã de 4,8% ºi o inflaþie în
scãdere. Pe termen scurt ºi mediu, sunt
aºteptate ajustãri în jos ale dobânzii de politicã
monetarã, chiar dacã acest aspect nu se va
întâmpla imediat ºi nu cu amplitudini mari.
Mai avem de aºteptat, dar important este cã
rata prognozatã a inflaþiei este de 7% pentru
finele acestui an, cu un interval de incertitudine
de +/-2%".



depozite, în acest an?
Gabriela Folcuþ: ROBOR-ul

înregistreazã deja scãderi cu
paºi timizi, ceea ce înseamnã cã
unii clienþi ar putea beneficia de
reduceri ale ratelor, de amplitu-
dini mici, la indexarea la 3M/6M.
A c es t as p ec t s - ar p utea
întâmpla sã continue dacã vom
avea în continuare lichiditate
crescutã, dacã inflaþia va conti-
nua trendul descendent ºi nu se
materializeazã vreun risc major
prevãzut sau nu. Veºtile bune
privind scãderea importantã a
dobânzilor pe care le plãtesc
clienþii la creditele cu dobândã
variabilã vor veni abia în mo-
mentul în care va fi temperatã
inflaþia ºi va fi ajustatã în jos
dobânda de politicã monetarã.
Iar IRCC va avea acea întârziere
în a reflecta nivelul dobânzilor
din piaþã, în cazul acestuia mai
urmeazã creºteri.

Începând cu luna aprilie, nive-
lul IRCC va fi de aproape 6% la
calculul ratelor consumatorilor
legaþi de IRCC pentru trimestrul

al doilea din 2023.
Reporter: Cum apreciati piaþa

imobiliarã în acest moment?
Cum a evoluat cererea de credi-
te imobiliare/ipotecare în ulti-
mul an ºi ce estimari aveþi în do-
meniu?

Gabriela Folcuþ: Piaþa imobi-
liarã trece printr-o perioadã de
impredictibilitate, pe fondul rãz-
boiului de la graniþã, al mãsuri-
lor post pandemice ºi al inflaþiei.
Din perspectiva achiziþiei de lo-
cuinþe prin credit, bãncile au
acoperit cererile de credite ca
într-o perioadã normalã.

Creditele noi pentru locuinþe
accesate de populaþie au ajuns
la un nivel record în 2022, peste
nivelul de dinaintea crizei finan-
ciare trecute, totalizând aproa-
pe 25 miliarde lei. Creditele noi
în euro pentru locuinþe au acce-
lerat în 2022, apetitul de accesa-
re fi ind stimulat de nivelul
dobânzilor, cu toate cã ºi acolo
se înregistreazã creºteri. Indica-
torul loan-to-value (LTV) mediu
pentru creditele noi accesate a

fost de 68%. Se va menþine ten-
dinþa de creºtere a creditãrii
pentru anul în curs, chiar dacã
ritmul de creºtere este posibil sã
nu fie similar cu cel din 2022.

Reporter: Ce programe de
educaþie financiarã derulaþi?

Gabriela Folcuþ: Creºterea ni-
velului de educaþie financiarã în
plan naþional reprezintã o prio-
ritate convergentã pentru noi
toþi, ca instituþii din zona publi-
cã ºi privatã. Educaþia financiarã
ºi digitalã reprezintã un pilon
strategic al Asociaþiei Române a
Bãncilor ºi acest aspect este re-
flectat ºi în ponderea bugetului
alocat pentru aceste programe.

Industria bancarã contribuie la
formarea profesorilor ºi, impli-
cit, a tinerei generaþii pentru
creºterea gradului de educaþie
financiarã. Prin efectul de multi-
plicare, aproximativ 200.000 de
elevi au beneficiat de informaþii
complete de educaþie financiarã
ºi digitalã prin intermediul celor
douã cursuri pe care le des-
fãºurãm. Amintesc câteva din

programele de educaþie finan-
ciarã ºi digitalã desfãºurate anul
trecut care au continuitate ºi
anul acesta:
üCursul de educaþie economi-

cã pentru clasa a VIII-a prin in-
termediul cãruia sunt formaþi
profesorii pentru a preda disci-
plina obligatorie "Educaþie so-
cialã" elevilor de clasa a VIII-a.
üARB pregãteºte grupe de for-

matori specializaþi, cadre didac-
tice din ºcoli ºi licee, prin parcur-
gerea ºi absolvirea programului
"Educaþie ºi competenþã banca-
rã pentru profesori".
üPastila de bunãstare, pastile

video de educaþie financiarã ºi
digitalã difuzate la TV, pentru
care a fost atins un public de
600.000 de telespectatori în ca-
drul campaniei #Dreptullaban-
king.
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"Creditele noi pentru
locuinþe accesate de
populaþie au ajuns
la un nivel record în
2022, peste nivelul
de dinaintea crizei
financiare trecute,
totalizând aproape
25 miliarde lei".



üCampanie de educaþie finan-
ciarã la metrou - Românii au fost
invitaþi, timp de o sãptãmânã, sã
îºi testeze cunoºtinþele de edu-
caþie financiarã în cadrul cam-
paniei #Dreptullabanking. Apro-

ximativ 22,5% dintre cei peste
4.000 de participanþi au oferit
rãspunsuri corecte la peste 80%
din întrebãri. Anul acesta cam-
pania se va desfãºura la Iaºi, la
mall.
üEuropean Money Quiz - pe-

ste 2.700 de elevi cu vârsta între
13-15 ani din peste 180 de ºcoli,
licee ºi colegii la nivel naþional
au participat la finala naþionalã
a European Money Quiz de anul
trecut. Elevii din România au
ocupat locul 7 la finala europea-
nã, la care au participat elevi din
29 de state.
üARB a lansat împreunã cu

Poliþia Românã ºi Directoratul
Naþional de Securitate Ciberne-
ticã un program de educaþie di-
gitalã Sigurantaonline.ro, desti-
nat adulþilor ºi copiilor.
üEducatief inanciarã . info,

site-ul nostru de educaþie finan-
ciarã din care peste 200.000 de
adulþi au asimilat informaþii.
üTabãra Urbanã - Banca Na-

þionalã a României, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã,

Asociaþia Românã a Bãncilor ºi
Ministerul Finanþelor au organi-
zat Tabãra Urbanã la nivel naþio-
nal în 8 oraºe în anul 2022.
üEconomic HUB- Banca Naþio-

nalã a României ºi Asociaþia
Românã a Bãncilor au des-
fãºurat, începând cu luna mai
2022, ediþia a II a programului
naþional dedicat antreprenorilor
prin organizarea de seminare în
teritoriu.
üFinClub - un program de

educaþie financiarã organizat de
ASF, BNR, MF ºi ARB destinat
elevilor de liceu din clasele X-XII,
pasionaþi de piaþa financiarã.
Tematica întâlnirilor acoperã su-
biecte ce þin de cunoaºterea ºi
aprofundarea noþiunilor ºi con-
ceptelor financiare.

Reporter: Este pregãtit secto-
rul bancar pentru o nouã crizã
economicã?

Gabriela Folcuþ: În luna fe-
bruarie s-a împlinit un an de la
declanºarea rãzboiului din Ucra-
ina, consecinþele economice ºi
sociale fiind resimþinte din plin

la nivel european. Pentru anul
acesta este aºteptatã decelera-
rea ritmului de creºtere econo-
micã în plan naþional, compara-
tiv cu anul 2022 când PIB-ul a
avansat cu 4,8%, ºi existã un risc
de recesiune în cazul unor state
europene.

Sistemul bancar este pregãtit
sã facã faþã provocãrilor endo-
gene sau exogene ºi consider cã
trebuie stimulatã capacitatea
sectorului bancar de a finanþa
nevoile companiilor, ale popula-
þiei ºi statului român printr-un
nivel crescut de predictibilitate.
Orice deviaþie de la principiul
predictibilitãþii nu este indicatã.
În pofida crizelor suprapuse, nu
mã aºtept la o crizã economicã
severã, cel puþin nu în contextul
riscurilor care se manifestã la
momentul acesta.

Reporter: Mulþumesc!
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"Creºterea nivelului
de educaþie
financiarã în plan
naþional reprezintã
o prioritate
convergentã pentru
noi toþi, ca instituþii
din zona publicã ºi
privatã. Educaþia
financiarã ºi digitalã
reprezintã un pilon
strategic al
Asociaþiei Române a
Bãncilor ºi acest
aspect este reflectat
ºi în ponderea
bugetului alocat
pentru aceste
programe".


