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Cum stau bancile din Romania la capitolul
salariati
In ultimul deceniu, Banca Transilvania, ING si OTP au angajat cei mai multi
oameni si au avut cele mai mari cresteri de cheltuieli de personal. La polul
opus, BCR, Raiffeisen si BRD au dat afara cei mai multi oameni, scrie Ziarul
Financiar.

banca.jpg

Banca Transilvania, care a de-ve-nit in 2018 cea mai mare banca de pe piata locala, dupa
pre-luarea Volksbank si a Bancpost, este lider si in topul privind nu-ma-rul mediu de salariati si in
cel privind ni-velul cheltuielilor de personal, avand si cele mai consistente cresteri pe aceste
componente in ultimul deceniu.
Astfel, banca din Cluj avea in 2018 un numar mediu de 6.923 de salariati, cu 1.424 mai multi fata
de anul 2009, iar volumul chel-tuie-lilor de personal s-a triplat in ultimul deceniu, ajungand anul
trecut la circa 961 mil. lei, dupa cum reiese din datele transmise de Registrul Comertului la
solicitarea ZF.
La sucursala locala a olandezilor de la ING Bank erau la finele anului trecut 1.814 anga-jati, in
crestere cu 621 comparativ cu 2009, an in care isi faceau simtita prezenta pe piata locala

semnele crizei financiare mondiale.
Chel-tuie-lile de personal la ING Bank au ajuns sa fie mai mult decat duble in ultimul deceniu
(306 mil. lei).
OTP Bank ocupa locul trei in ceea ce pri-veste cresterea numarului mediu de salariati (plus 214)
si in topul privind cresterea chel-tu-ielilor de personal (A70%) in 2018 fata de 2009.
La celelalte banci din top 10 dupa active, se observa o scadere a numarului mediu de salariati in
ultimul deceniu, in timp ce cheltu-ie-lile de personal au crescut la majoritatea bancilor mari,
exceptie facand BCR si Alpha Bank.
in cazul BCR, a doua cea mai mare banca dupa active, cheltuielile de personal au scazut cu
18%, pana la 685 mil. lei. BCR avea la sfar-si-tul anului 2018 un numar mediu de salariati de
6.010, in scadere cu 2.416 de persoane comparativ cu 2009.
La Alpha Bank, cheltuielile de personal s-au ajustat cu 6% la 171 mil. lei, banca avand la finele
anului trecut 2.513 angajati, numarul angajatilor scazand cu 701 in ultimul deceniu. dupa cum
reiese din datele de la Registrul Cometului.
La nivelul intregului sistem bancar, in ultimul deceniu se observa ca odata cu disparitia mai
multor banci din statistici, o treime din sucursale s-au inchis (peste 2.200) si un sfert dintre
angajati au plecat (mai mult de 17.800).
Bancile au in continuare cheltuieli de functionare mari, in ciuda procesului de restructurare a
unitatilor teritoriale, in conditiile in care salariile au fost majorate in ultimii ani.
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