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Am încercat în ediţia de faţă
să decriptăm cum va arăta
bankingul viitorului. Am
primit răspunsuri diferite: de
la un sincer „îmi e imposibil să
visez atât de departe” până la
dezvoltări demne de Star
Trek.
Nimeni nu mai are nicio
îndoială privind evoluţia
tehnologiei şi implicarea ei
tot mai activă în industria
financiară. Toată lumea
încearcă să creeze servicii cât
mai facile, cât mai
prietenoase, menite să
elimine corvoada atunci când
apare interacţiunea cu
clientul. Corvoadă atât pentru
client cât şi pentru
funcţionarul bancar. Dincolo
de acest aspect, partea de
robotizare e şi un element
important pentru reducerea
costurilor, repercutată  asupra
preţului serviciilor financiare. 
Cu toţii sunt de acord că
vechea agenţie de tip
„cărămidă şi mortar” se va
schimba radical, dar cei mai
mulţi consideră că, chiar dacă
viitorul aparţine celei de tip
„click şi mortar”, succesul
acesteia depinde tot de
oamenii din spatele acelui
„click”. Chiar dacă agenţii
bancare vom găsi şi peste 25
de ani, rolul lor va fi cu totul
altul. În viziunea unui
bancher acestea se vor plia
pe interesele comunităţii,
astfel încât, două agenţii cu
acelaşi mobilier vor putea

avea funcţionalităţi diferite, în
concordanţă cu specificul
clientelei care îi trece pragul.
Ce am mai aflat de la distinşii
noştri interlocutori? Că
suntem încă departe de a fi
restabilită încrederea între
bănci şi clienţi. Suntem abia
la faza la care am întins nişte
punţi, le-am ancorat, iar acum
putem căra materialele
pentru a construi edificiul. Nu
va fi deloc uşor: orice sincopă
poate să transforme
încrederea într-o creaţie a lui
Manole din opera literară
dedicată construirii mănăstirii
de la Curtea de Argeş. Liantul
care poate ţine cărămizile la
un loc se cheamă „educaţie
financiară”. De calitatea sa dar
şi de dibăcia meseriaşului care
îl întinde depinde trăinicia
edificiului. Şi nu e o meserie
uşoară, iar, personal, simt
nevoia standardizării
calităţilor materialului şi
certificării meseriaşilor. Cu
toţii ne pricepem la politică, la
fotbal şi mai nou şi la educaţie
financiară. Dacă nu vom
înţelege că meseria de dascăl
e vocaţională şi nu o poate
face chiar oricine îşi închipuie
că trecerea din spatele
ghişeului la catedră e simplă
acţiune fizică, se înşeală. Şi
vom obţine efect contrar.
Tot de la bine la rău pot
conduce şi acţiunile
Legislativului care ţin sistemul
bancar sub presiune.  În
toamnă se vor relua discuţiile

pe două proiecte ce se pot
dovedi nocive pentru
instituţiile financiare dar şi
pentru clienţi: cea referitoare
la plafonarea dobânzilor şi cea
referitoare la limitarea
preţului de vânzare a activelor
neperformante la dublul
preţului de cumpărare. Prima
poate paraliza piaţa creditului.
Cea de a doua va conduce la
blocarea pieţei
valorificatorilor de creanţe, va
obliga băncile să-şi facă
departamente mamut pentru
recuperare şi va mări preţul
creditului. Cine are de
câştigat? Poate cei interesaţi
să cumpere/ răscumpere
propriile datorii acumulate la
bănci, la un preţ de nimic. Am
mai asistat la un fenomen
asemănător în economie:
patroni care băgau firma în
faliment, îngropată în datori,
şi apoi răscumpărau pe alte
firme activele, dând drumul la
acelaşi tip de activitate dar
sub alt brand.
Cum va fi viitorul e greu de
prezis pentru că suntem
contemporani unor schimbări
de paradigmă care, cel puţin
pentru mine, ridică mari
semne de întrebare în privinţa
progresului. De ce? Pentru că
epoca acumulării pare apusă
iar peste ea se întinde din ce
în ce mai mult steagul roşu al
consumerismului. Un
consumerism pe datorie care
la noi se suprapune pe o
economie de cumetrie!
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editorial

De norel Moise, editor coordonator

Cui aparţine 
bankingul viitorului
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Dezvoltarea inovației
tehnologice financiare a
favorizat apariția pe piața
creditării și a serviciilor
financiare a unui număr
destul de consistent de
competitori, fără ca aceștia să
ajungă însă la o pondere
semnificativă. În ceea ce
privește dimensiunea,
sectorul bancar românesc
este unul de talie mică, atât
ca nivel al activelor bancare
(53,6 la sută, decembrie 2017)
cât și al creditelor (27,1 la
sută) raportat la PIB (cea mai
scăzută valoare din UE).
A continuat procesul de
restructurare și schimbare a
modelelor de business.
Instituțiile de credit au fost
nevoite să-și ajusteze atât
rețeaua teritorială (cu 2000 de
unități în ultimii zece ani,
până la 5,3 mii de unități la
finele anului 2017), cât și
numărul de salariați (de la
71,6 mii în anul 2008 la 55,0
mii în 2017), corespunzător
noii dimensiuni a activității
bancare, precum și din
considerente de reducere a
costurilor și de extindere a
canalului de distribuție prin
digitalizare.
Nevoia de masă critică de
clienți și eficientizare a
potențat activitatea de fuziuni
și achiziții: evenimentele
înregistrate după anul 2008
au condus la scăderea
numărului instituțiilor de
credit de la 43 în anul 2008 la
35 în 2017 și la repoziționări în

clasamentul după cota de
piață și țara de origine. Ca
urmare a modificărilor de pe
piața bancară, ponderea
instituțiilor de credit cu o cotă
de piață de peste 5 la sută s-a
majorat cu 1,4 puncte
procentuale, de la 73,3 la sută
la 31 decembrie 2016 la 74,7
la sută la 31 decembrie 2017,
în timp ce segmentul celor cu
o cotă de piață între 1 la sută
și 5 la sută, respectiv cu o cotă
mai mică de 1 la sută, s-a
redus (de la 20,4 la sută la 19,7
la sută, respectiv de la 6,3 la
sută la 5,6 la sută). Dintre
acestea, un număr de 9
instituții de credit sunt
considerate în prezent ca fiind
„alte instituții de importanță
sistemică” (tabel 1).
De unde vine capitalul?
Alături de capitalul autohton,
pe piața bancară indigenă
mai sunt prezente 12, din
care opt aparțin zonei euro,
trei sunt state europene din
afara zonei euro și o țară
terță. Instituțiile de credit cu
capital străin dețin aproape
78 la sută din totalul activelor
considerate la valoare brută.
Capitalul austriac se află pe
primul loc (cu un sfert din
activele agregate), urmat de
Franța și Olanda (cu o cotă de
13 la sută fiecare), respectiv
Italia (10 la sută). Capitalul
grecesc se menține important
(9 la sută, decembrie 2017),
perspectivele fiind de
reducere în condițiile în care
trei dintre cele patru instituții

din această grupă se află în
prezent în diferite stadii de
preluare. Cele cinci țări din
zona euro concentrează
aproape 60 la sută din
numărul total de instituții de
credit, ceea ce conferă
sectorului bancar autohton o
senzitivitate ridicată la
evoluțiile din economiile
acestor țări. La finele lunii
decembrie 2017, grupa
băncilor cu capital integral
sau majoritar românesc
deținea o cotă de piață de 22
la sută.

profitabilitate

O veste îmbucurătoare este
regăsirea și consolidarea
rețetelor de profitabilitate de
către băncile comerciale, în
condiții destul de vitrege. În
anul 2017, sistemul bancar a
înregistrat un profit net de 5
335,4 milioane lei, 27 de
instituții de credit din cele 35
având la finele anului
rezultate financiare pozitive.
Instituțiile de credit cu profit
au obținut rezultate pozitive
în sumă de 5 501,4 milioane
lei, iar cele cu pierdere au
consemnat rezultate negative
de 166 milioane lei.
Performanța financiară la
nivel de sistem a fost
superioară celei din anul
anterior (+1 182,2 milioane
lei),în principal ca urmare a
reducerii cheltuielilor cu
ajustările pentru depreciere

În cursul anului 2017,
ritmul de creștere a

activelor bilanțiere (7,2
la sută) s-a situat sub cel
de creștere nominală a

Pib, continuându-se
astfel tendința de
dezintermediere

financiară. totalul
acestora depășea la 31

decembrie, 427 miliarde
lei, conform datelor

băncii centrale. sectorul
bancar românesc și-a

menținut poziția
dominantă în cadrul
sistemului financiar
autohton, atât din
punct de vedere al
activelor deținute

(acumulând trei sferturi
din activele totale), cât

și din cel al finanțării
furnizate sectorului

privat (aproape 90 la
sută din totalul

finanțărilor acordate) și
administrației publice

(trei sferturi din titlurile
de stat deținute de

sistem). 

aveM un sisteM banCar soliD, 
bine Capitalizat, Capabil să susțină eConoMia
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cu 2 449,9 milioane lei,
această influență pozitivă
fiind însă diminuată de
scăderea cu 466,7 milioane lei
a profitului operațional și de
creșterea cu 794,1 milioane
lei a cheltuielilor cu impozitul
pe profit, conform datelor din
Raportul anual a BNR.
Rentabilitatea activității de
bază (ROA) a atins un nivel de
1,3 la sută la finele anului
2017, în creștere cu 0,2
puncte procentuale față de
anul anterior, în condițiile în
care trendul crescător al
profitului net a fost mult mai
accentuat decât cel aferent
activelor la valoare medie
(acesta din urmă s-a majorat
cu 6,2 la sută, de la 385 418
milioane lei la 409 338,9
milioane lei). Rata
rentabilității financiare (ROE)
a înregistrat un nivel de 12,5
la sută la finele anului 2017,
mai mare cu 2,1 puncte
procentuale față de sfârșitul
anului 2016. Din perspectiva
factorilor determinanți,
îmbunătățirea remunerării
capitalului bancar s-a datorat
unei creșteri mai alerte a
profitului comparativ cu cea a
capitalurilor.

CreDitarea înCotro?

Ce și pe cine mai creditează
băncile comerciale? Companii
sau persoane fizice? Crește
prea repede creditul de retail?
Sunt întrebări la care am
încercat să găsim răspunsuri
în Raportul anual al BNR
aferent anului 2017 dar și în
cel de Stabilitate.
În anul 2017, creditarea
sectorului privat a consemnat
o dinamică pozitivă (creșterea
stocului total de împrumuturi
fiind de 5,7 la sută, în termeni
anuali). În cazul ambelor
categorii principale de
debitori (companii
nefinanciare și populație),
creșterea a fost influențată de
dinamica creditelor
denominate în lei (creștere
anuală de 15,9 la sută,
decembrie 2017), stocul
creditelor denominate în

valută continuând tendința
de contracție (-8,0 la sută în
decembrie 2017). Se remarcă
dinamica mai pronunțată în
cazul creditelor acordate
populației (creștere anuală de
7,8 la sută în decembrie
2017), redresarea creditului

acordat companiilor
nefinanciare fiind modestă
(+2,5 la sută). În cazul
împrumuturilor acordate
companiilor nefinanciare,
evoluția pozitivă a fost dictată
de creditul în lei pe termen
lung (ponderea acestei

componente în stoc
majorându-se de la 24 la sută
în decembrie 2016 la 27 la
sută în decembrie 2017), fapt
ce ar putea sugera o creștere
a creditului pentru investiții.
În cazul împrumuturilor
acordate populației, volumul

poziţia banCa aCtive 2017 aCtive 2016 DinaMiCa %
1 BCR 67,59 64,14 5,38
2 BT 59,22 51,81 14,30
3 BRD 53,37 50,74 5,18
4 Raiffeisen 36,03 33,45 7,71
5 UniCredit 37,49 32,7 14,65
6 CEC Bank 31,64 28,21 12,16
7 ING 33,6 27,9 20,43
8 Alpha Bank 15,62 14,74 5,97
9 Bancpost 10,88 11,66 -6,69
10 Garanti Bank 9,95 8,98 10,80
11 OTP Bank 9,43 8,23 14,58
12 Citibank 6,7 6,82 -1,76
13 Piraeus Bank 6,44 6,58 -2,13
14 Banca Romaneasca 6,23 6,38 -2,35
15 Eximbank 5,55 4,29 29,37
16 Credit Europe 4,69 4,29 9,32
17 Intesa 4,05 4,10 -1,22
18 Veneto 4,48 4,10 9,27
19 Libra Bank 4,61 3,39 35,99
20 BCRL 2,9 3,11 -6,75
21 Patria Bank 3,63 2,60 39,62
22 Marfin Bank 1,96 2,05 -4,39
24 Ideea Bank 1,83 1,54 18,83
25 ProCredit 1,32 1,38 -4,35
26 Credit Agricole 1,36 1,26 7,94
27 Leumi Bank 1,19 1,26 -5,56
29 Creditcoop 1,19 1,10 8,18
30 BNP 0,98 1,06 -7,55
31 Bloom Bank 0,81 0,79 2,53
32 RaiffeisenLoc 0,64 0,75 -14,67
33 BC Feroviara 0,55 0,63 -12,70
34 TBI Bank 0,64 0,59 8,47
35 Porsche Bank 0,55 0,43 27,91
36 BRCI 0,12 0,16 -25,00
37 Alior Bank 0,01 * *
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creditelor noi destinate
cumpărării de locuințe s-a
situat la un nivel superior
celui consemnat în perioada
anterioară crizei. Creditul de
consum se menține la un
nivel net inferior celui
consemnat în perioada
precriză. În anul 2017,
volumul creditelor noi (cifrat
la 23,7 miliarde lei pentru
perioada ianuarie-decembrie)
a fost alocat în proporții
relativ egale pe cele două
destinații. Creditul privat
către companii nefinanciare și
populație ar urma să crească
cu 6,4 la sută în anul 2018 și
cu 6,8 la sută în 2019.
Instituțiile de credit s-au
orientat către acordarea de
credite destinate cumpărării
de locuințe, ca urmare a
costurilor scăzute cu capitalul
necesar susținerii acestui tip
de portofoliu (inclusiv ca
urmare a programului
guvernamental „Prima casă”).
Astfel, ponderea expunerilor
către acest segment a crescut,
iar ponderea expunerilor față
de societăți a scăzut într-o
mai mare măsură comparativ
cu clasa retail (Grafic B).
Consecință a modificării
strategiilor de creditare, rata
generală de risc a scăzut în
ultimii zece ani de la 50,7 la
sută în anul 2008 la 35,7 la
sută în anul 2017.
A continuat într-un ritm
destul de accelerat și procesul
de economisire al românilor,
persoane fizice sau juridice.
Contribuția depozitelor atrase
din sectorul privat la
creșterea bilanțieră s-a
majorat substanțial în ultimii
zece ani, volumul acestora
dublându-se (până la 302,5
miliarde lei), în timp ce
ponderea în pasivele totale a
crescut cu 21 puncte
procentuale, reprezentând
două treimi la finele anului
2017.
Depozitele atrase de la
clientela nebancară au
crescut cu circa 11 la sută față
de sfârșitul anului 2016 (de la
295 530,5 milioane lei în
decembrie 2016 la 328 280,1
milioane lei în decembrie

2017), iar sursele atrase de la
băncile-mamă s-au diminuat
cu aproximativ 20 la sută (de
la 34 761,5 milioane lei la 28
009,1 milioane lei).

stabilitate

Mulțumită eforturilor din
ultimii zece ani depuse de
autoritatea de reglementare
dar și celor depuse de
acționarii băncilor, avem în
continuare un sistem bancar
stabil. O arată cifrele din
tabloul de bord urmărite atât
la nivel de BNR cât și la
Autoritatea de Supraveghere
Bancară Europeană. Fondurile
proprii totale ale instituțiilor
de credit, persoane juridice
române, au înregistrat o
valoare de 40 130,1 milioane
lei la sfârșitul anului 2017, în
creștere cu 6,7 la sută față de
aceeași perioadă a anului
anterior. Fondurile proprii de
nivel 1 și de nivel 1 de bază
au avansat cu 7,6 la sută, de la
33 523 milioane lei la 36 075,1
milioane lei. O influență
importantă asupra dinamicii
fondurilor proprii a constituit-
o și eliberarea a încă 20 la
sută din filtrele prudențiale
existente, care au fost
eliminate progresiv,
contribuind la ajustarea
pozitivă a fondurilor proprii. 
În structura fondurilor proprii

totale, fondurile proprii de
nivel 1 și implicit fondurile
proprii de nivel 1 de bază
dețin o pondere de 89,9 la
sută. Rata fondurilor proprii
totale s-a situat ușor peste
nivelul consemnat la finele
anului precedent, fiind de
20,0 la sută în decembrie
2017 comparativ cu 19,7 la
sută în decembrie 2016, pe
fondul creșterii într-un ritm
superior a fondurilor proprii
totale, cu 6,7 la sută, față de
cel înregistrat de valoarea
totală a expunerii la risc, de
5,2 la sută.
Rata fondurilor proprii de
nivel 1 și rata fondurilor
proprii de nivel 1 de bază au
cunoscut, de asemenea,
valori peste pragul
reglementat, de 6 la sută,
respectiv 4,5 la sută. Ambele
rate au consemnat aceeași
valoare, de 18,0 la sută la 31
decembrie 2017, în condițiile
în care fondurile proprii de
nivel 1 și fondurile proprii de
nivel 1 de bază au avut
același volum. Nivelul celor
doi indicatori este în
continuare superior mediei
sistemului bancar european,
de 16,2 la sută, respectiv 14,8
la sută în decembrie 2017,
ceea ce îi plasează în banda
cu risc scăzut potrivit
intervalelor de evaluare
stabilite de ABE în analiza
trimestrială asupra unui set

de indicatori cheie (Tabloul
de bord al riscului ABE).

Continuă sCăDerea
neperforManței

Trendul descrescător al ratei
creditelor neperformante s-a
menținut pe tot parcursul
anului 2017 astfel încât
nivelul atins la finele anului
era de 6,4 la sută, cu 3,2
puncte procentuale sub cel
din anul anterior, de 9,6 la
sută. Nivelul consemnat se
încadrează în intervalul de
valori stabilit de ABE pentru
un risc mediu. Rata
restructurărilor creditelor este
încă semnificativă (4,8 la
sută), dar evidențiază
eforturile băncilor de
soluționare a problemelor
debitorilor.
Diminuarea ratei creditelor
neperformante s-a datorat în
mare măsură efectului de
numărător, prin reducerea
expunerii neperformante din
credite și avansuri cu 28,4 la
sută (de la 25 415,4 milioane
lei în decembrie 2016 la 18
202,3 milioane lei în
decembrie 2017) dar și a celui
de numitor, prin creșterea
volumului expunerilor din
credite și avansuri cu 7,5 la
sută (de la 264 150,2 milioane
lei în decembrie 2016 la 283
882,9 milioane lei în
decembrie 2017).
De asemenea, gradul de
acoperire cu provizioane a
creditelor neperformante la
nivelul sectorului bancar,
calculat potrivit definiției
ABE, a continuat să se situeze
pe un trend ascendent, în
creștere cu 1,4 puncte
procentuale, de la 56,3 la sută
în decembrie 2016 la 57,7 la
sută în decembrie 2017.
Menținerea unui nivel ridicat
al acestui indicator, care
exprimă măsura în care este
acoperit riscul de înregistrare
a unor pierderi în contextul
deteriorării calității creditelor,
poziționează sistemul bancar
românesc în cel mai prudent
interval valoric stabilit de
Autoritatea Bancară





Europeană pentru acest
indicator. Totodată, acesta
este superior mediei
înregistrate de sistemul
bancar european la finele
anului 2017, de 44,5 la sută.
Aceeași tendință de
îmbunătățire s-a consemnat
și în cazul indicatorilor
privind creanțele depreciate
aferente clientelei nebancare
(valoare netă), care și-au
restrâns considerabil
ponderea pe parcursul anului
2017 în totalul portofoliului
de credite, cu 1,9 puncte
procentuale, de la 4,9 la sută
la 3,0 la sută, respectiv în
totalul activelor, cu 1,1
puncte procentuale, de la 2,7
la sută la 1,6 la sută.
La nivelul sistemului bancar,
media indicatorului de
acoperire a necesarului de
lichiditate a fost de 239,2 la
sută la 31 decembrie 2017, cu
mult peste cea a sistemului
bancar european, de 148,5 la
sută, la aceeași dată, ceea ce
indică un stoc adecvat de
active lichide de calitate
ridicată pentru un scenariu de
stres pe o perioadă de 30 de
zile.
Fondurile proprii totale ale
instituțiilor de credit,
persoane juridice române, au

înregistrat o valoare de 40
130,1 milioane lei la sfârșitul
anului 2017, în creștere cu 6,7
la sută față de aceeași
perioadă a anului anterior.
Fondurile proprii de nivel 1 și
de nivel 1 de bază au avansat
cu 7,6 la sută, de la 33 523
milioane lei la 36 075,1
milioane lei. O influență
importantă asupra dinamicii
fondurilor proprii a constituit-
o și eliberarea a încă 20 la
sută din filtrele prudențiale
existente, care au fost
eliminate progresiv,
contribuind la ajustarea
pozitivă a fondurilor proprii.
În structura fondurilor proprii
totale, fondurile proprii de
nivel 1 și implicit fondurile
proprii de nivel 1 de bază
dețin o pondere de 89,9 la
sută.

Crește efiCiența

Analiza eficienței activității de
exploatare pe baza
indicatorului cost/venit (55,1
la sută la finele lunii
decembrie 2017) indică
poziționarea în continuare a
sectorului bancar în intervalul
cu risc mediu conform
limitelor prudențiale ale ABE

(50-60 la sută) și sub media
UE (63,4 la sută). Veniturile
nete din dobânzi, principala
componentă a veniturilor
operaționale (58,8 la sută), au
reintrat pe o traiectorie
crescătoare începând cu
semestrul II 2017.
Veniturile nete din
comisioane (20,4 la sută din
veniturile din exploatare) au
înregistrat o creștere
marginală de la mijlocul
anului, replicând evoluțiile
sinuoase ale perioadelor
anterioare, în timp ce
dinamica pozitivă consistentă
a diferențelor nete de curs de
schimb, pe fondul amplificării
rulajului pieței valutare, a
clasificat acest element pe a
treia poziție ca pondere în
veniturile operaționale (9,9 la
sută).

perspeCtive

Din păcate continuă să
planeze nori negri asupra
sistemului bancar, constituiți
din direcția legiuitorului care
pare a nu înțelege cum
funcționează un sistem
bancar, în particular, și o
economie de piață liberă, în
general. O serie de propuneri
legislative care vizează
sectorul bancar şi sunt
orientate în esenţă spre
protejarea debitorilor ar putea
afecta stabilitatea financiară
prin erodarea situaţiilor

financiare ale instituţiilor de
credit, precum și prin
volatilitatea indusă cadrului în
care acestea își desfășoară
activitatea. Între acestea
enumerăm proiectul ce
reglementează limitele
maxime ale dobânzilor şi ale
penalităţilor în contractele
încheiate între consumatori şi
instituţiile de credit (Legea
436/201789) sau proiectul
privind eliminarea caracterului
executoriu al contractului de
credit, de ipotecă sau orice alt
înscris emis în garantarea
creditului, precum și din
contractele de leasing
încheiate cu consumatorii şi
limitarea despăgubirilor în
relaţia cu consumatorul. În
plus, legislaţia iniţiată în
contextul cesiunii creditelor
neperformante (regimul
deductibilităţii fiscale pentru
bănci, respectiv plafonarea
valorilor recuperate de către
entităţile cesionari) are efecte
asupra continuării procesului
de rezoluţie a creditelor
neperformante şi implicit
asupra capacităţii şi
disponibilităţii băncilor de a
credita. Acest context a
determinat băncile din
România să califice cadrul
legislativ incert şi impredictibil
în domeniul financiar-bancar
ca fiind principalul risc
sistemic în ultimul trimestru al
anului 2017.

norel moise
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   anul 2017, din punctul de
vedere al rezultatelor
financiare, a fost unul de
succes pentru brd GsG. Care
a fost cheia succesului, ce v-a
mulţumit şi ce nu s-a ridicat la
nivelul aşteptărilor dvs.?
Cum arată lucrurile în primele
cinci luni ale anului 2018?

BRD are atuuri pe care le-a
valorificat bine în 2017.
Rețeaua, capacitatea de a
face cross selling atât între
piețe, cât și între membrii
grupului BRD, mediul
economic pozitiv, dedicarea
personalului ne-au ajutat,
toate, să obținem rezultatele
pe care le cunoașteți. În prima
parte a acestui an, după cum
știți, am fost foarte dinamici și
am reușit să creștem față de
perioada similară a anului
trecut. Piața bancară se
schimbă foarte rapid, iar noi,
la rândul nostru, trebuie să
evoluăm. Avem în continuare
potențial de creștere și pe
piața de retail, unde vom
intensifica procesul de
transformare digitală, dar și
pe piața corporate. Dorim să
îmbunătățim nivelul de
experiență a clienților, dar și
eficiența operațională, să
creștem segmentul de IMM,
să dezvoltăm sinergia cu
retailul, filialele specializate și
Grupul Societe Generale. Un
alt aspect cheie este să
îmbunătățim instrumentele
de electronic banking pentru

clienții corporate, astfel încât
să îi susținem să-și simplifice
procesele.  

brd e dată ca exemplu de
către banca centrală pentru
maniera în care şi-a făcut
curăţenie în ogradă şi a redus
nivelul de nPl, devenind
astăzi cea mai profitabilă
instituţie bancară. a fost
complicat? Care a fost reţeta
succesului?

A fost un exercițiu de
organizare și voință, fără
îndoială dureros, care a
presupus implicarea totală
atât a băncii-mamă, cât și o
dedicare extraordinară a
echipelor de risc, și doresc să-
i mulțumesc încă o dată
pentru această performanță
fostului Director General
adjunct al BRD, Didier Colin,
împreună cu care am împărțit
premiul pentru ”Bancherul
anului” acordat de publicația
dumneavoastră la sfârșitul
anului trecut.  

Cum vedeţi concurenţa din
mediul în care activaţi, cu
componentă
tridimensională: dinspre
bănci, dinspre companii
fintech dar şi dintre companii
din telecom?

Piața bancară se va schimba
mult la nivel global, în special
datorită noilor actori precum
fintech-urile sau alte categorii

de companii cu ambiții în
zona financiară. Dar băncile
nu vor putea fi înlocuite, și
aceasta din mai multe motive.
Primul este cadrul
reglementar strict, care
implică costuri masive pentru
implementare, care nu pot fi
susținute (și chiar dacă ar
putea fi susținute, nu ar avea
logică, din punct de vedere
economic, să fie
implementate de fintech-uri
sau alte companii), iar cel de-
al doilea este că nu există
know-how decât fragmentar.
Fintech-urile pot excela în
anumite zone, cum ar fi
plățile, dar nu vor putea face
corporate și investment
banking, ca să dau doar un
exemplu. De aceea, cred că
piața se îndreaptă către un
model colaborativ, în care
băncile și fintech-urile vor
forma ecosisteme care vor
livra mai rapid și la o calitate
mai bună anumite servicii
pentru anumite categorii de
clienți. Fintech-urile au
abilitatea unică de a fi mult
mai rapide, mai agile în
livrare. Înţeleg tendinţele şi
văd ce anume cere clientul.
Pentru bănci este mai dificil,
pentru că business-ul este
complicat, avem milioane de
clienţi pe care trebuie să îi
servim zilnic. Fintech-urile nu
au clienţi, ele oferă doar
soluţii, şi acesta este şi
motivul pentru care nu sunt
reglementate.  

“Piața se îndreaptă
către un model

colaborativ, în care
băncile și fintech-urile
vor forma ecosisteme

care vor livra mai rapid
și la o calitate mai bună
anumite servicii pentru

anumite categorii de
clienți”, ne spune
francois bloch,

preşedintele brd GsG.
reputatul bancher
consideră că avem

nevoie în primul rând
de educaţie economică

generală pentru a putea
segmenta apoi educaţia

financiară.

vreM să DeveniM o banCă Digitală 
și efiCientă, Mai orientată spre Client

interviu cu franCois bloCh,
preşedintele brD gsg
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Cum vedeţi retail-bankingul
în condiţiile în care va veni în
câteva luni regulamentul 17
care va limita accesul
persoanelor fizice la
împrumuturi? se simte
presiunea creşterii robor în
indicatorul nPl? Cât de mult
se poate extinde perioada în
care o bancă poate da credite
cu dobândă fixă, cele
recomandate acum de către
specialişti?

Reglementatorul este cel mai
în măsură, prin informațiile
pe care le are la nivel de piață,
să stabilească politicile
adecvate în materie de
creditare. Nu este prima
măsură de acest tip și
probabil nu va fi ultima,

pentru că este de datoria
Băncii centrale să adapteze
cadrul reglementar la
evoluțiile pieței și la cele ale
cadrului macro. Dincolo de
acest aspect, indicatorul
Robor a fost pentru o bună
perioadă de timp la niveluri
minime istorice, ele însele
excepționale. Creșterea
nivelului ROBOR marchează
mai degrabă o reîntoarcere
către nivelul obișnuit al
acestui indicator. Nu mai
departe de anii 2010-2011,
ROBOR 3M evolua între 5 și
7%, uneori chiar peste dublul
nivelului actual. În acest
moment nu se manifestă
presiuni în zona NPL, pe care
o urmărim cu mare atenție. În
privința dobânzilor fixe, BRD

este singura bancă din piață
care acordă un credit ipotecar
cu o astfel de dobândă, pe o
perioadă de 30 de ani, și are
variante de dobânzi fixe la
multe dintre produsele de
creditare pentru clientela de
persoane fizice.  

mediul antreprenorial a
suferit şi el o serie de
bulversări, din punct de
vedere fiscal, fapt care i-a
făcut pe mulţi investitori să
îşi ia un timp de răgaz înainte
de a face noi dezvoltări. se
simte acest lucru şi din
punctul de vedere al băncii?
din ce sectoare de activitate
vin proiectele bancabile, în
acest an? sunt mai multe sau
mai puţine ca în 2017?

Piața corporate crește, iar
noi finanțăm orice tip de
afacere atâta timp cât
îndeplinește criteriile și
respectă politicile de
finanțare ale băncii. BRD
beneficiază de o moștenire
importantă, pentru că a fost
banca de investiții a
României. Dincolo de poziția
noastră de lider pe retail,
suntem prezenți în sectoare
cheie: agricultură, IT,
automotive, sănătate, turism
și suntem pregătiți să
finanțăm proiectele de care
România are nevoie ca să
crească. Însă băncile nu fac
strategii de țară, ele sunt aici
ca să finanțeze dezvoltarea,
pe baza unui master plan
național. 

interviul
ediției
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românia se plasează pe
locuri ruşinoase în topuri
internaţionale atunci când
vine vorba de educaţie
financiară, intermediere
financiară sau incluziune
financiară. Cum putem
progresa mai rapid în aceste
topuri? Ce ar fi de făcut? Cum
implicaţi dvs agenţii de front-
office în procesul de educaţie
financiară? Ce pot face
băncile pentru a convinge
măcar jumătate din cei 40%
dintre românii care nu
interacţionează cu băncile să
apelez măcar la un singur
produs bancar?

Cred că, înainte de a ajunge
la educația financiară, avem
mare nevoie de o educație
economică generală, care ar
putea începe din școala
elementară.  România a făcut
progrese mari în ultimii 30 de
ani. A reușit să-și creeze o
economie de piață
funcțională și un sistem
bancar solid plecând de la
zero, făcând ceea ce alte țări
au făcut în 100-150 de ani
sau mai mult. De aceea, este
cumva normal ca nivelul de
cunoștințe al publicului să nu
fie proporțional cu evoluția
pieței. Dacă sunt îndeplinite
câteva condiții – printre ele și
implicarea profundă a
sistemului de educație –
dobândirea educației
financiare și a celei
economice este doar o
problemă de timp. Cred că
următoarea generație va
avea un nivel foarte bun de
educație economică și
financiară.
Noi, la BRD, am continuat să
sprijinim programul de
educație financiară ”Banii pe
înțelesul copiilor”, pentru
școlile primare, dezvoltat de
Asociația pentru Promovarea
Performanței în Educație.
Obiectivele principale ale
programului sunt atât cel de a
oferi o imagine cuprinzătoare
despre cum sunt banii
percepuți, cheltuiți,
economisiți sau investiți, cât
și acela de a-i ajuta pe copii să
capete abilități de gestionare

a banilor. Am finanțat
distribuirea a 12.000 de kit-uri
pentru copiii din clasele I-IV
din 12 județe. 
Aceasta este una dintre axele
politicii noastre de CSR, care
mai cuprinde și alte programe
care au în centru noua
generație, fie că este vorba
despre cultură (Scena9.ro)
sau despre pregătirea pentru
societatea digitalizată
(Innovation labs, BRD First
Tech Challenge).
Ultimul proiect în care ne-am
implicat este ”Testul de
competență bancară”, proiect
al CEROPE pe care îl vom
integra pe site-ul instituțional
al băncii noastre și care,
sperăm, îi va ”provoca” pe
clienți să asimileze cunoștințe
despre modul în care

funcționează produsele și
serviciile bancare. Este un
proces de învățare la fel ca
oricare altul, pentru că
băncile fac parte din viața
noastră cotidiană.

Cum arată, în viziunea dvs
bankingul viitorului? dar
agenţia bancară a viitorului?

Bankingul este deja, în mod
inevitabil, influențat de
tehnologie. Băncile din
piețele financiare mature și-
au micșorat rețelele începând
deja de acum 10 ani. În țările
UE, numărul unităților
bancare la 100.000 de
locuitori a scăzut cu 28% între
2009 și 2016. Există trei
motive principale. Primul, că
băncile adoptă politici de
cost cutting din cauza unui
nivel al ROE aflat la valori

istoric scăzute. Al doilea
motiv este schimbarea
tehnologică. Odată cu
introducerea autentificării
digitale, prin elemente
biometrice precum vocea,
amprenta sau semnătura
digitală, precum și datorită
progresului funcționalităților
mobile și online banking,
există acum mult mai multe
experiențe tech-friendly
pentru consumatorii aflați
mai mereu în criză de timp.
Cel de-al treilea motiv derivă
din cel de–al doilea: este
vorba despre schimbarea
comportamentului de
consum. Din 2014 încoace,
numărul clienților care intră
în agențiile fizice a scăzut cu
10-15%, iar proporția
tranzacțiilor realizate de la

distanță la unele dintre cele
mai mari bănci din Europa a
crescut la 50%.
Toate aceste lucruri au
determinat băncile să se
concentreze pe planurile de
transformare a rețelelor de
unități fizice, iar principalele
zone în care se intervine sunt
îmbunătățirea servirii
clienților, schimbarea rolului
angajaților din unități și
introducerea experiențelor
digitale interactive și
tehnologiilor self-service.
Scopul este de a scoate
tranzacțiile din unitățile fizice
pentru ca activitățile din
agenții să se concentreze pe
serviciile cu valoare adăugată
mare.
În acest context, și noi am
început un program de
dezvoltare gândit pe o
perioadă de 3 ani, care

vizează modernizarea
modelului de afaceri și
creșterea competitivității
băncii. Programul are patru
obiective strategice, dintre
care două implică utilizarea
tehnologiei: customer
experience și performanța
businessului.
Din punct de vedere
strategic, vrem să devenim o
bancă mai orientată spre
client, digitală și eficientă.
Avem în vedere un model de
afaceri omni-canal, care
combină expertiza umană și
eficiența digitală. Vrem să
îmbunătățim timpul și
calitatea proceselor. În ceea
ce privește operațiunile, ne
străduim să simplificăm
organizarea și optimizarea
proceselor pentru creșterea
calității și a rapidității livrării
proiectelor. 

Ce aşteptări aveţi de la 2018
pentru bancă, pentru
sectorul bancar dar şi pentru
economia româniei?

Sistemul bancar evoluează
foarte bine și putem trage
concluzia că băncile au
trecut peste ultimele
consecințe ale crizei.
Rezultatele raportate de
sistemul bancar local sunt
determinate de măsurile
luate în ultimii câțiva ani, în
special la nivelul creditelor
neperformante, care sunt
într-o scădere constantă.
Desigur, alți factori precum
creșterea economică
constantă și încrederea care
a revenit și a dus la creșterea
creditării, au contribuit și ei
la creșterea profitului net al
sistemului bancar. Dar este
de așteptat ca această curbă
de creștere să înceapă să se
aplatizeze. Ne așteptăm ca și
2018 să fie un an bun, dar
multe lucruri depind și de
cadrul macroeconomic. 
La nivelul sistemului, există o
serie de tendințe care capătă
consistență: simplificarea
modelelor operaționale și de
business; o tendință către
consolidare, ilustrată de cele
câteva încercări de ieșire din

sistemul bancar evoluează foarte bine și putem trage
concluzia că băncile au trecut peste ultimele consecințe ale
crizei. rezultatele raportate de sistemul bancar local sunt

determinate de măsurile luate în ultimii câțiva ani, în
special la nivelul creditelor neperformante, care sunt într-o

scădere constantă. Desigur, alți factori precum creșterea
economică constantă și încrederea care a revenit și a dus la

creșterea creditării, au contribuit și ei la creșterea
profitului net al sistemului bancar.
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piața românească și
reconsiderarea și reformarea
dialogului cu clienții.
Pentru România, 2018 are și
riscuri, și oportunități. Este
nevoie de un cadru legal și
fiscal predictibil și
transparent. Dacă se lucrează
la o legislație referitoare la
sistemul bancar, ea ar trebui
să facă obiectul unui dialog
prealabil între toate părțile
interesate, în așa fel încât să
nu contrazică esența
economiei de piață. De
asemenea, există un risc legat

de cadrul macroeconomic,
care are nevoie de stabilitate;
ultima criză a arătat că
sistemul bancar românesc
este robust, dar că poate fi
afectat de turbulențe globale. 
Pe de altă parte, nevoia de
infrastructuri moderne
devine urgentă. Lipsa
mijloacelor moderne de
transport (autostrăzi, căi
ferate modernizate) amenință
continuarea creșterii
economice. Băncile au un rol
major în acest proces de
modernizare.    

Absorbția fondurilor
europene este în egală
măsură o provocare și o
oportunitate majoră. Rata de
absorbție este încă scăzută,
dar fondurile europene sunt
unele dintre cele mai
importante șanse pe care
România le are de a se
moderniza. BRD este
pregătită să intervină cu
experiența pe care o are în
co-finanțarea de proiecte, o
activitate pentru care avem o
echipă dedicată, formată din
bancheri experimentați.

la final, pentru că sunteţi
pentru prima dată în faţa
cititorilor noştri, aş dori să
răspundeți la câteva întrebări
blitz:

Cartea preferată? 

Cartea preferată este „I,
Robot”, care este de fapt o
serie de romane de science
fiction scrise de Isaac Asimov.
A fost scrisă acum 70 de ani și
multe dintre ideile expuse în
aceste romane sunt încă
valabile azi, cum este cea
referitoare la etica
inteligenței artificiale. 

muzica preferată? 

Am gusturi muzicale destul
de eclectice, dar cel mai mult
ascult muzică clasică (orice,
de la J.S. Bach la I. Stravinsky)
și jazz/blues. Îmi place să
ascult muzică atunci când
conduc. 

sportul preferat? 

În tinerețe, practicam scrima.
Am început cu floreta, apoi
am trecut la sabie, pe care o și
prefer. A trebuit să mă opresc
în timpul studiilor și, din
păcate, nu m-am mai
reapucat niciodată. 

munte sau mare? 

Muntele. Îmi place să mă
plimb, să mă bucur de aerul
curat și de peisajele
frumoase. 

locul preferat din românia? 

Sinaia. Este aproape de
București, dar se simte foarte
departe, atât geografic, cât și
cronologic. 

oraşul/regiunea în care se
poate petrece cea mai
frumoasă vacanţă? 

În Franța, cu familia (copiii
mei sunt mari, deci nu ne
putem întâlni atât de des pe
cât am vrea!).

norel moise

interviul
ediției
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Cum a fost prima parte a
anului 2018 pentru sistemul
bancar? Ce a fost bine şi ce vă
nemulţumeşte?

Anul 2018 a debutat bine,
continuându-se trendul din
2017: sistemul bancar nu are
probleme, per ansamblu. La
nivel individual mai sunt însă
câteva bănci care necesită mai
multă atenţie. Activitatea
băncilor a redevenit
profitabilă, ceea ce este un
lucru bun.
Potenţialele probleme  din
sistemul bancar nu vor veni
din activitatea băncilor (chiar
dacă şi ele mai au destul de
lucru în ceea ce priveşte
recâştigarea încrederii
clienţilor şi îmbunătăţirea
relaţiei cu aceştia). Problemele
pot să vină din activitatea de
reglementare la nivel de
legislativ. Aceste probleme par
dintr-un serial fără sfârşit şi nu
fac decât rău, crescând şi mai
mult percepţia investitorilor
privind riscul. În atare context
şi băncile sunt mai reticente şi
preferă să aştepte.
Suntem într-un moment în
care discuţiile privind cele trei
legi controversate adresabile
sistemului bancar au redevenit
efervescente şi se doreşte chiar
trecerea rapidă prin Parlament
a două dintre acestea: cea
referitoare la plafonarea
dobânzilor la credite şi cea
referitoare la limitarea
dreptului de valorificare a
creanţelor cumpărate de

companii recuperatoare la o
valoare maximă egală cu
dublul preţului plătit.
Am atras atenţia de multe ori
asupra faptului că lucrurile nu
se vor opri aici cu legile în
cauză pentru că există interese
personale clare în rândurile
celor care le promovează.
Dacă aţi avea posibilitatea să
aruncaţi o privire pe lista
debitorilor din sistem, v-aţi
putea face imediat o idee clară
despre acest lucru. Astfel de
legi nu vor face decât să
blocheze şi mai mult
activitatea de creditare.  

Poate face banca centrală
ceva pentru a potenţa
activitatea de creditare, în
special pe parte de companii?

S-a cerut recent la nivelul
băncii centrale identificarea
unor modalităţi prin care să se
stimuleze creditarea. Facem
aceste analize întrucât în
România nivelul de
intermediere financiară este
unul foarte scăzut. Chiar este
de mirare cum reuşesc băncile
să facă profit într-un context
atât de vitreg. La o primă
vedere avem tentaţia însă să
fim destul de pesimişti.
Problemele în ceea ce priveşte
ritmul de creditare pe
segmentul întreprinderilor
ţine de cerere: este foarte greu
pentru bănci să identifice
companii care să se califice să
ia credite. Nu sunt solvabile!
Una dintre marile probleme

ale economiei constă în faptul
că foarte multe companii nu
mai îndeplinesc cerinţele
impuse de Legea 31/1991 şi
au un capital propriu sub
jumătate din nivelul
capitalului social. Sunt o
mulţime de companii cu
capital propriu negativ! Acest
lucru le descalifică din prima la
analiza de bonitate. 
Pentru a stimula creditarea ar
trebui găsită o soluţie prin
care să se introducă disciplina
şi în domeniul businessului
aşa cum noi am făcut-o în
sistemul bancar. E necesar să
facem ceva pentru a limita
numărul companiilor cu
capital propriu negativ sau
poate chiar a celor care au
capital propriu sub jumătate
din capitalul social. Altfel nu
avem nicio şansă să creştem
creditarea.  

Cum vedeţi evoluţia creditelor
neperformante în perioada
următoare?

Din păcate procesul nostru de
reducere agresivă a
neperformanţei sistemice nu
are cum să nu fie afectat de
ultimele evoluţii. Devine
foarte probabilă ipoteza
creşterii neperformanţei în
sistemul bancar. Iar aceasta nu
va veni doar din cauza
problemelor legate de
legislaţie. O contribuţie are
aici şi activitatea băncilor care
s-au lansat în ultimii doi ani
într-o frenetică creditare a

anul 2018 nu va fi unul
uşor pentru sistemul

bancar. sub presiunile
venite pe parte de

reglementare, mai puţin
externe şi mai mult

interne, băncile
acţionează într-un

context tulbure în care e
din ce în ce mai greu să

faci profit. nicolae
Cinteză, directorul

direcţiei supraveghere
a bnr, întrevede

continuarea proceselor
de tip m&a, o creştere a
nPl din toamnă dar şi o

potenţială limitare a
deductibilităţii

provizioanelor de către
ministerul finanţelor. 

sisteMul banCar roMânesC va răMâne stabil 
şi va faCe profit şi în 2018

interviu cu niColae Cinteză,
Directorul Direcţiei supraveghere a bnr
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persoanelor fizice, mai ales pe
parte de imobiliar. Sunt foarte
multe credite “Prima Casă”
acordate într-un moment în
care ROBOR era 0,8%. Astăzi
este peste 3% şi poate chiar să
mai crească, ceea ce va pune
presiune pe debitorii *Prima
Casă*. Şi sunt 8 miliarde de lei
credite în sold pe acest
program. Să nu uităm că
vorbim în special de clienţi
care au apelat la un program
mai facil de a se împrumuta,
pentru care orice creştere de
dobândă le sporeşte povara.
Ţinând cont de aceste evoluţii,
BNR a iniţiat în toamna trecută
discuţii pentru un proiect de
limitare a expunerii clienţilor la
riscul de neplată (limitarea
gradului de îndatorare).
Direcţia Supraveghere făcuse
un astfel de demers încă din
2016. În consecinţă Direcţia
Supraveghere a iniţiat discuţii
individuale cu băncile pentru a
le convinge de pericolul
creşterii prea rapide a
creditului de retail. Pericolul
însă nu a fost perceput la
adevărata sa dimensiune şi
astăzi ne vedem obligaţi să
reacţionăm la nivel de BNR
pentru că această creştere a
ROBOR poate aduce multe
probleme în sistem.
Direcţia de Supraveghere va fi

atentă la tot ceea ce se
întâmplă cu creditarea şi se va
asigura că se menţine în
sistem un nivel de
provizionare corespunzător.
Susţinem în continuare faptul
că băncile trebuie să scoată în
afara bilanţurilor creditele
provizionate integral şi fără
şanse de recuperare şi le
îndemnăm să facă la timp
demersurile pentru
recuperarea debitelor restante.
Iar dacă tot vorbim de
recuperare, lucrurile nu cred că
vor mai fi la fel de simple dacă
se adoptă una dintre legile mai
sus amintite. În atare situaţie
probabil că băncile vor fi
obligate să îşi dezvolte
propriul sistem de recuperare.
Revenind la situaţia ratei NPL,
ne menţinem ţinta de 5%
pentru final de an, dar
atingerea ei devine din ce în ce
mai complicată. Ne aşteptăm
ca din septembrie rata
creditelor neperformante să
crească. Un NPL de 5%
combinat cu o rată de
acoperire de peste 55% ne-ar
asigura un confort bun în ceea
ce priveşte expunerea netă
(45% din acel 5% e destul de
puţin).
Din punctul nostru de vedere
procesul de reducere a
neperformanţei trebuie să

continue. Chiar şi în acest
context destul de dificil nu
credem că vor exista probleme
în sistemul bancar. Excepţiile
vor fi una-două bănci foarte
mici care vor avea anumite
limitări, în continuare. 

Cum arată parte de tablou a
româniei în peisajul complet
de la nivel european?

O discuţie despre acest aspect
nu poate porni decât de la
lucrul pe care îl auzim de
foarte multe ori de ceva
vreme: România e pe scurta
listă a celor cinci state în care
nu a fost nevoie ca statul să
intervină cu finanţare pentru a
salva bănci. Această reuşită se
datorează mai multor factori.
În primul rând am reuşit să
ţinem sub un control strict
situaţia indicatorilor de
stabilitate sistemică. În al
doilea rând am avut acţionari
de calitate care au răspuns
prompt ori de câte ori le-am
solicitat câte ceva: de la aport
de capital suplimentar la
remedierea unor probleme
apărute în funcţionarea
subsidiarei din România. În al
treilea rând şi statul român şi-a
avut partea sa de contribuţie.
Trebuie să o recunoaştem,
sistemul deductibilităţilor din

România a fost printre cele
mai permisive din UE. Dacă aţi
face o comparaţie între o
situaţie fiscală pe unul dintre
aceşti ani şi situaţia similară,
dar fără aceste deductibilităţi,
aţi constata că diferenţele sunt
uriaşe. România permite
deductibilitatea integrală a
provizioanelor. Până la 1
ianuarie statul a permis chiar
deducerea pierderilor
rezultate din vânzarea unor
active neperformante la
preţuri sub nivelul de
expunere. Avem o instituţie
bancară care a vândut
neperformante după
momentul schimbării de
legislaţie, iar plăţile către stat
au fost semnificative!
Revenind la situaţia
comparativă: după cum ştiţi,
avem un set de nouă indicatori
privind siguranţa sistemică,
conform tabloului Autorităţii
Bancare Europene (ABE), pe
care îi urmărim permanent.
Iată cum stăm la acest
moment atât noi cât şi
Uniunea Europeană.
România are 6 indicatori în
zona verde, 2 în zona de
atenţie şi unul singur în zona
roşie (cel privind ponderea
creditelor restructurate în total
credite). De partea cealaltă, la
nivel european sunt doar 2
indicatori în zona verde, 6 în
zona de atenţie şi unul singur
în zona roşie. 

Cum decurge acomodarea
băncilor cu reglementările noi
venite dinspre autorităţile
europene?

Suntem parte a comunităţii
europene şi în consecinţă
aplicăm toate reglementările
venite de la aceste autorităţi.
Pentru noi, Regulamentul  575
este ca o Biblie. Adoptarea lor
merge bine şi nu cred că vor
apare surprize neplăcute
atunci când vom trage linie la
30 iunie sau la 31 decembrie,
pentru că noi credem în
acurateţea raportărilor făcute
de băncile din România. Am
ţinut mereu apăsat butonul de
presiune în această privinţă, fie
că era vorba de bănci, fie că
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era vorba de auditori.
Există şi la nivel de comunitate
europeană probleme care nu
sunt tranşate încă. Una dintre
acestea abordează
problematica creditelor
nerambursate. Dacă noi am
sesizat şi atacat din timp
această problemă, sunt state
în care ea a fost văzută târziu
şi acum se caută soluţii.
Din nefericire noi a trebuit să
rezolvăm această problemă
pornind de undeva de foarte
de sus. Acel 22,6% de la finele
anului 2013 era un indicator
NPL calculat pe standarde
româneşti. Am schimbat în
septembrie 2014 sistemul de
raportare, adoptând
metodologia ABE, şi,
recalculând pentru acelaşi
moment 31 decembrie am
ajuns să obţinem o valoare a
NPL de 28,6%!
Aruncând o privire şi mai în
spate, în 1999, când am
preluat Direcţia de
Supraveghere,  raportul între
creditele neperformante şi
capitalurile proprii ale băncilor
era de 256%, echivalent cu
falimentul sistemic. Încet,
încet, începând cu 2000, am
făcut curăţenie şi am ajuns
unde suntem astăzi. Nu văd
pericole venind dinspre
reglementările externe, ci
dinspre cele interne, nu văd
pericole derivând din cursul de
schimb ci din creşterea
ROBOR.  

Cum poate fi interpretată
intenţia executivului de a
introduce Programul de
creditare pentru “dezvoltare
personală”?

Sincer, nu cred în implicarea
băncilor într-un astfel de
proiect. Am citit şi eu proiectul
de ordonanţă iar lucrurile sunt
pe alocuri hilare. Să dai credite
pentru bilete la spectacole nu
poate fi decât o idee care să
stârnească zâmbete. Mai mult,
garantând doar 80% din credit
e ca şi cum ai face cuiva o
invitaţie să nu mai ramburseze
20% din acel împrumut (sau,
altfel spus, e ca şi cum o bancă
şi-ar asuma din start o

pierdere de 20%) . E greu de
crezut că vor fi prea mulţi
doritori, din partea băncilor, să
intre într-un astfel de
program. Dar e decizia fiecărui
board de bancă în parte să
decidă dacă intră sau nu în joc. 

s-a speculat mult pe tema
robor, în ultima vreme. a
crescut acesta pe fondul
lipsei de lichiditate în piaţă?

Nici vorbă! Există bani în piaţă
însă această creştere a ROBOR
e legată mai mult  de creşterea
sentimentului de neîncredere
în economie şi de anticipaţiile
inflaţioniste. În condiţiile în
care la o bancă din sistem ar
apărea o problemă de
moment în ceea ce priveşte
lichiditatea, Direcţia
Supraveghere ar face fără să
ezite demersurile necesare
astfel încât Consiliul de
Administraţie al BNR să îi
poată aproba un împrumut de
ultimă urgenţă conform Legii
312. Astfel s-ar rezolva imediat
orice problemă legată de
miss-mach-urile lichiditate.
La ora actuală toate băncile
româneşti îndeplinesc
cerinţele legale de
solvabilitate. Pentru toate
nivelul TSCR calculat este sub
efectiv şi chiar dacă adăugăm
la TSCR şi bufferele cunoscute
ajungem la un nivel al OCR
(cerinţa de capital totală) tot
sub cel efectiv.
Sunt doar două bănci mici care
se apropie de această barieră a

OCR dar în cazul în care se va
coborî sub ea vom face cerere
de majorare de capital din
partea acţionarilor.

vedeţi anul acesta operaţiuni
de tip fuziuni şi achiziţii?

Cred că vor mai fi. S-a reluat
procesul de vânzare în cazul
Băncii Româneşti. Am primit
notificarea de la un investitor
privind preluarea unei bănci
mici şi sunt şanse mari să
aprobăm această vânzare.
După cum ştiţi am aprobat
deja JC Flower ca acţionar
majoritar la Piraeus Bank. 
Din nefericire, acţionarul unei
bănci medii, care anul trecut
vroia să investească 100 de
milioane de euro, ne-a anunţat
că în noul context legislativ
preconizat vrea să vândă şi să
iasă din România. E posibil, pe
fondul dezintermedierii
financiare să mai asistăm la
intenţii de vânzare a
businessurilor bancare din
România.
Avem regretul că cei care
cumpără sunt mai mult
fonduri de investiţii. Noi am fi
preferat să fie bănci dar,
fondurile de investiţii
acceptate sunt mari, serioase şi
am analizat cu rigurozitate
orice ofertă de preluare venită
din partea acestora. Aţi putut
şi observa, probabil, că nu
aprobăm atât de uşor intrarea
în acţionariatul băncilor pe
care le avem în supraveghere.
Au existat şi cazuri în care, din

cauza neîndeplinirii unor
cerinţe, nu am aprobat
anumite operaţiuni de tip
M&A. 

estimaţi că vom regăsi profit
în sistemul bancar şi la finele
anului 2018?

Chiar dacă avem un context
mai complicat,  cred că şi anul
2018 va fi închis cu profit
sistemic. Vor fi însă şi indicatori
la care situaţia nu va mai fi la
fel de bună ca anul trecut.
Spuneam deja că ne aşteptăm
la o creştere a NPL. Având în
vedere numărul mare de
documente solicitate şi analize
din partea Ministerului
Finanţelor, ne aşteptăm să
apară ceva norme noi şi din
acea parte. Şi cu siguranţă nu
vor fi în favoarea băncilor.
E posibil să se limiteze
deductibilitatea
provizioanelor. După cum ştiţi,
nu toate statele acordă
deductibilitate totală pentru
provizioane. Sunt destul cazuri
în care aceasta e limitată la
50%, pentru restul
răspunderea revenind exclusiv
acţionarului.  Din acest motiv
am amintit şi contribuţia
statului la trecerea cu bine
peste criză a sistemului bancar.
O limitare a deductibilităţii
provizioanelor în acei ani
dificili ar fi creat o criză de
lichiditate importantă în
sistem!

norel moise
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Guvernatorul BNR a declarat
recent că Banca Centrală nu
doreşte să limiteze creditarea,
dar că băncile trebuie să
conştientizeze că modelul lor
de business, cu deschidere
preponderent către
creditarea persoanelor fizice
nu poate fi sustenabil pe
termen mediu şi lung. 
Pe de-o parte, se pune
problema limitării gradului de
îndatorare al populaţiei
atunci când se analizează

eligibilitatea unei cereri de
credit. Principala îngrijorare a
BNR este generată de faptul
că există o tendinţă de
supraîndatorare în rândul
persoanelor cu venituri sub
medie. Iar în condiţiile în care
nivelul dobânzilor la credite
este în urcare, acesta fiind
sincronizat cu trendul
ascendent al ROBOR-ului,
serviciul datoriei va înghiţi şi
mai mult din venitul
disponibil al gospodăriilor.
Acest fapt a stimulat cu atât
mai mult BNR să se
gândească pentru prima dată
după 2007 la o plafonare
explicită a gradului de
îndatorare al populaţiei. De
altfel, potrivit unor estimări a
bancherilor, 80% din creditul
pentru populaţie este legat la
ROBOR, de aici şi explicaţia
pentru care dinamica acestui
indicator a devenit un subiect
atât de comentat în ultimul
an. 
Potrivit unor informaţii

vehiculate în presă, gradul de
îndatorare maxim pentru
creditele pentru locuințe în
lei cu dobândă variabilă ar
putea să ajungă la 45%, în
timp ce la creditul de consum
acest indicator nu va depăşi
pragul de 30%. 
Din punctul de vedere al BNR,
o creditare durabilă şi
sănătoasă trebuie să se
bazeze în primul rând pe
clienţii corporate, unde
potrivit guvernatorului BNR,
există segmente de
oportunitate pe termen lung.
Astfel, Mugur Isărescu
vorbeşte de necesitatea unei
echilibrări în timp a structurii
creditului privat, astfel încât
creditarea să devină un
determinant puternic al
creşterii economice prin
intermediul finanţării
investiţiilor productive ale
companiilor. În acest context,
guvernatorul BNR atrage
atenţia că economia a crescut
în ultimii ani în baza

stimulilor fiscali, în timp ce
nivelul creditării companiilor
rămâne unul modest. Din
perspectiva necesităţii
îmbunătăţirii volumelor de
creditare către companii,
implementarea unor
mecanisme de garantare, cu
adevărat funcţionale  la scară
largă,  prin intermediul
fondurilor de garantare vor
rămâne un aspect important
şi de actualitate.
Pe de altă parte, trebuie să fie
menţionat că riscurile
asociate creditului corporate,
în special în rândul firmelor
mici şi mijlocii, rămân
substanţiale, şi din acest
motiv, după experienţa de
după 2008, băncile sunt mult
mai exigente în selecţia
clienţilor corporate. Modelele
lor de gestiune a riscului sunt
mult mai elaborate, astfel
încât să evite situaţiile de
generare de credite
neperformante substanţiale
în condiţii de stres economic. 

bnr se arată tot mai
îngrijorată de ritmul

prea rapid de creştere al
creditului de retail în

condiţiile unei îndatorări
ridicate a persoanelor cu

venituri reduse. În
acelaşi timp, banca

Centrală recomandă
băncilor să-şi schimbe

modelul de afaceri şi să
se orienteze către

creditul corporate drept
principal catalizator al
creşterii bilanţurilor. În

acest context, chiar
guvernatorul bnr,  a

atras în repetate rânduri
atenţia că

împrumuturile către
populaţie au un

potenţial de creştere
limitat şi că dependenta
excesivă de creditul de
retail nu reprezintă o
strategie de business

sustenabilă pe termen
lung. 

bnr înDeaMnă bănCile 
să treaCă la stilul Corporate

De  Cătălin tuDor
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Creditul ipotecar, principalul
produs al băncilor locale
Mesajele explicite ale
guvernatorul BNR şi în
general ale oficialilor BNR se
cuvin a fi însoţite de câteva
cifre astfel încât observaţiile şi
comentariile pe această temă
să aibă o cât mai bună
claritate. 
O primă observaţie se referă
la faptul că, aşa numita
revenire a creditării s-a făcut
simţită începând cu 2015, în
condiţiile scăderii
substanţiale a dobânzilor şi
inflaţiei în ultimii ani. Să ne
aducem aminte că la
jumătatea anului 2013
dobânda cheie era de 5,25%
şi că BNR a ajustat-o
progresiv până la 1,75%  în
mai 2015, pentru ca începând
cu ianuarie 2018 să opereze
trei creşteri până la 2,5% în
condiţiile concretizării unor
presiuni inflaţioniste. 
Creditarea în lei a luat astfel
faţa creditului în euro şi
începând din 2015 volumele
noi generate de creditul de
retail au devenit mai mari
decât împrumuturile către
companii în moneda
naţională. În total, volumele
noi de credite în lei au fost de
peste două ori peste valoarea
creditelor acordate în 2012
sau 2013, ani când creditarea
a atins un nivel minim după
criza financiară ce s-a
declanşat în 2008. 
Cum însă după 2014

creditarea şi-a mutat gradual
centrul de greutate dinspre
creditul în euro spre cel în lei,
este util să vedem şi
volumele de credite noi în
euro, mai ales în condiţiile în
care împrumuturile corporate
au rămas într-o proporţie
importantă orientate către
moneda europeană. Se
observă astfel ca volumele de
credite noi în euro pentru
populaţie au devenit
nesemnificative, singura
componentă consistentă
fiind cea a creditului
corporate. Este astfel de
aşteptat ca ponderea
creditului în lei în total credit
privat să continuă să crească,

acesta fiind de altfel un
obiectiv important al BNR.
Puse cap la cap volumele noi
generate în lei şi în euro,
obţinem o imagine de
ansamblu mai sugestivă
privind dinamica creditării în
România în ultimii zece ani.
Faţă de anii 2010 şi 2011,
când producţia nouă de
credite pentru populaţie a
fost în echivalent de 4-5
miliarde euro, se observă că
după 2014, aceasta a fost de
peste 6 miliarde euro, pentru
ca în 2017 să depăşească 7
miliarde de euro. În schimb,
volumele noi de credite
corporate au scăzut de la
echivalentul a 11-13 miliarde
euro în 2010-2011, la puţin
peste 8 miliarde euro anual
în perioada 2016-2017.
Reiese astfel clar că
împrumuturile către
populaţie au ocupat o
pondere tot mai mare în
bilanţurile băncilor în
condiţiile în care creditul
către companii se găseşte
într-o secvenţă de creştere
lentă după 2012, astfel încât
nici scăderea dobânzilor
începând cu 2014 nu a
stimulat o creştere
semnificativă a îndatorării
companiilor.  
Dinamica în valori absolute a
stocului de credit privat în
echivalent euro este poate şi
mai sugestivă în privinţa
semnalelor transmise privind

evoluţia pe segmente a
creditului privat. Pe de-o
parte se remarcă creşterea
stocului de credite pe toate
componentele, fapt favorizat
de faptul că băncile şi-au
curăţat în mare măsură
bilanţurile de creditele
neperformante şi astfel
dinamicasşoldului brut nu
mai este afectată de mutările
de credite în afară bilanţului.
În principal, însă, se observă
că în ultimii trei ani,
principalul driver de creştere
a fost reprezentat de creditul
pentru locuinţă, în condiţiile
în care stocul de credite de
consum şi corporate a
stagnat. 
Dacă raportăm volumele noi
anuale generate în ultimii trei
ani la stocul de credite de la
începutul perioadei, obţinem
valori în jur de 30%, ceea ce
înseamnă că producţia nouă
de credite a avut un impact
substanţial în împrospătarea
portofoliului de credite şi
creşterea maturităţii medii a
creditelor din bilanţ. 
Creditul privat a înregistrat o
creştere notabilă de 5,7% în
2017 în echivalent lei, şi
dinamica se menţine bună şi
în 2018, la nivelul lunii mai,
stocul de credit
neguvernamental avansând
cu încă 2,8% faţă de sfârşitul
anului trecut. Dinamica
înregistrată în 2017 este
sugestivă, creditul pentru

locuinţă avansând cu 13,2%,
cel pentru consum cu 2%, iar
cel pentru companii cu 2,5%.
Viteza de creştere a creditului
ipotecar este ridicată, cu
avansuri anuale ale soldului
de peste 10%, fapt care
preocupă BNR sub aspectul
sustenabilităţii, adică din
perspectiva capacităţii de
acoperire a serviciului
datoriei de către debitorii pe
termen lung. 
În pofida îngrijorărilor BNR,
ritmuri de creştere a
creditului neguvernamental
cu peste 5% nu ar fi de
natură să stârnească
îngrijorări deoarece, la un
nivel de intermediere
financiară de 27% (credit
privat/PIB), sistemul bancar
românesc are nevoie de rate
de creştere substanţiale
pentru a ajunge cât de cât la
un nivel rezonabil.
Provocarea majoră, în
condiţiile în care populaţia
are un nivel al îndatorării
relativ ridicat, este
reprezentată, aşa cum arată
BNR, de creşterea creditului
corporate. Îndeplinirea
acestui obiectiv va avea încă
mult timp însă de înfruntat
obstacolul capitalizării
reduse a firmelor româneşti,
o bună parte dintre acestea
nefiind eligibile cel puţin
deocamdată pentru creditare
din perspectiva băncile
locale. 

analiză
retail
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oPinie

Anul acesta sărbătorim un
secol de la Marea Unire, dar
continuăm să vorbim despre
“două Românii” – cea urbană și
cea rurală – aflate încă la o
distanță uriașă una de cealaltă
în ceea ce privește utilizarea
tehnologiei și a serviciilor
financiare. Aveam însă o șansă
unică de a uni cele două
„capete de țară”, prin
dezvoltarea plăților
electronice și accelerarea
incluziunii financiare a
mediului rural. Această șansă
era legea cash-back.
Aplicarea legii cash-back în
varianta în care comercianții
cu cifra de afaceri anuală de
peste 10.000 de euro trebuie
să accepte și plata cu cardul a
devenit obligatorie începând
din luna iulie și a reprezentat
un pas uriaș în direcţia
incluziunii financiare a
populaţiei din mediul rural şi a
dezvoltării plăţilor electronice
din România, cu efecte
pozitive în lanț la nivelul
întregii economii. Plățile
electronice facilitează
circulația banilor și sunt cel
mai mare aliat al statului prin
asigurarea unui grad ridicat de
fiscalizare a economiei.
Legea în această variantă
adoptată în unanimitate de
Parlament în 2016 a produs
deja efecte, cel mai vizibil fiind
extinderea semnificativă, cu
aproximativ 20%, a
infrastructurii de plăţi cu
cardul în ultimii doi ani, la
193.000 de terminale POS.
Extinderea infrastructurii este,
de altfel, cheia dezvoltării
plăților electronice în
România, prin asigurarea
conectării mediului rural la
mijloacele moderne de plată.
Prin promulgarea proiectului

de lege prin care plata cu
cardul va fi obligatorie doar
pentru comercianţii cu cifră de
afaceri de peste 50.000 de
euro, faţă de 10.000 euro, cum
prevedea până acum legea,
această șansă unică de a
conecta mediul rural la
mijloacele moderne de plată
este ratată, iar milioane de
români care deţin carduri vor
rămâne captivi plăților în
numerar. Este vorba despre
aproape un milion de fermieri
care îşi primesc subvenţiile
APIA pe card, precum şi de
sutele de mii de angajaţi care
lucrează în oraşe şi îşi primesc
salariile pe card, însă locuiesc
în mediul rural. Aceştia vor fi
în continuare nevoiţi să
călătorească în oraşele
apropiate pentru a-şi folosi
cardurile, în condițiile în care
73% dintre comercianții din
mediul rural vor ieşi de sub
incidenţa legii. Mai mult, statul
pierde ocazia de a-și asigura
un aliat foarte eficient în lupta
împotriva evaziunii fiscale şi
pierde oportunitatea de a-şi

creşte de trei ori veniturile
fiscalizabile. Mai mult, o dată
introdusă infrastructura de
acceptare în oraşele mici şi la
sate, statul ar fi putut în sfârşit
să treacă şi beneficiile sociale
pe carduri, ceea ce ar fi
diminuat considerabil costul
acestui transfer de bani spre
cetăţeni. De fapt, punctul de
vedere al guvernului a fost de
a menţine pragul de 10.000 de
euro, dar această poziţie a fost
ignorată de parlamentari.
În discuțiile privind
modificarea legii cash-back a
fost exprimată temerea
legitimă privind costurile pe
care comercianții mici le-ar
avea cu instalarea și
mentenanța terminalelor de
plată. Pentru a tempera aceste
îngrijorări, am propus
introducerea unor soluții de
acceptare moderne bazate pe
utilizarea telefoanelor mobile,
care necesită investiţii
neglijabile. 
Noi rămânem un partener de
dialog al autorităților pentru
îmbunătățirea cadrului

legislativ privind plățile
electronice şi mizăm în
continuare pe angajamentul
asumat de deputații din
Comisia de Buget-Finanțe de a
rediscuta legea și de a impune
un prag mai mic în momentul
în care soluţiile ce rezolvă
problema acestor costuri vor fi
introduse în piaţă. 
Oferim băncilor posibilitatea
să introducă tehnologii foarte
ieftine, care vor înlocui
terminalele POS scumpe cu
soluții precum mPOS, softPOS
sau codurile QR, cu potențial
de a conduce la acceptarea pe
scara largă a plăților
electronice într-un mod
simplu şi sigur. Orice telefon
va putea efectua plăți sau va
putea deveni un terminal care
permite plata cu cardul. Astfel,
în loc de terminalul POS
standard, un comerciant
poate să își transforme
smartphone-ul într-un
terminal POS sau poate afișa la
casa de marcat un simplu
carton, imprimat cu un cod QR
și un cod numeric, la un cost
neglijabil. Această soluție
permite consumatorilor să
plătească prin scanarea
codului QR cu ajutorul unui
smartphone sau prin
introducerea unui cod
numeric în telefon.
Ne dorim să aducem aceste
tehnologii moderne de plată
în România tocmai pentru a
reduce decalajul pe care piața
locală îl are față de economiile
mai dezvoltate. Anticipăm o
schimbare semnificativă a
comerțului în următorii ani, iar
dispozitivele mobile se vor
afla chiar în centrul acestei
transformări și vor reprezenta
un factor diferențiator pentru
comercianți.

Cash-baCk – un pas spre inCluziunea finanCiară
a roMâniei rurale sau o şansă ratată?

de Cătălin Creţu,
general Manager al visa pentru românia, Croaţia, slovenia şi Malta
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Nimeni nu ştie exact cum va
evolua sectorul bancar, nici în
Europa nici în România, şi
încercarea de a prognoza
această evoluţie este aproape
imposibilă. Însă, pe baza
proiectelor noastre cu
instituţii financiare majore
din România şi Europa, în
dezvoltarea de planuri
strategice, noi, A.T. Kearney,
ne aşteptăm la patru scenarii
potenţiale în privinţa a cum s-
ar putea schimba piaţa de
retail banking în România –
figura 1.
În primul scenariu, Rase of
the Giants, marile companii
de tehnologie (ex. Apple,
Google, Facebook,

Amazon…) intră în piaţa de
retail banking agresiv, de-a
lungul value chain-ului.
Utilizându-se de mărimea lor
ca pârghie de creştere, şi deşi
puţin probabil să ajungă să
opereze un bilanţ cu
adevărat bancar, vor acapara
însă relaţia cu clienţii, făcând
băncile să devină un simplu
provider de ‘utilităţi’.
Impactul comercial asupra
băncilor ar fi masiv, atât
asupra veniturilor din fee-uri
şi comisioane, cât şi asupra
celor din dobânzi, switch-ul
clienţilor devenind mult mai
facil, iar costurile de achiziţie
a clienţilor vor creşte. Este
puţin probabil în acest

scenariu ca băncile de retail
să poată fi competitive, în
afară de a încerca să
constuiască soluţii adaptate
foarte bine la nivel local,
specific pieţei, acolo unde
jucători globali de tehnologie
fie nu ar avea interesul, fie
capabilitatea de a o face atât
de aplicat contextului local.
Natura exactă a acestor
soluţii specifice, locale,
rămâne însă de văzut cum va
evolua. Acest scenariu este
cel mai provocator pentru
bănci, şi probabil că datorită
economiilor de scară şi
capacităţii de a atinge un
număr mare de clienţi, numai
băncile mari vor supravieţui.

open banking este un
fenomen în creştere în

europa. Între
schimbările de

reglementări – în
special implementarea

Psd2 – şi cererea în
creştere a clienţilor

pentru servicii digitale /
bazate pe tehnologie,
alături de intrarea pe
piaţă a noilor jucători

precum revolut,
sectoarele de retail
banking şi plăţi din

europa şi, de asemenea,
din românia trebuie să

se adapteze la un mediu
în care schimbările se
produc tot mai rapid.

open banking în roMânia – 
Ce CreD ConsuMatorii şi Ce înseaMnă 
asta pentru bănCile Din roMânia florian teleaba

Manager, a.t. kearney

figura 1 - 4 scenarii indică modul în care sectorul bancar de retail se poate schimba

analiză
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În al doilea scenariu, Status
Quo, trend-ul de open
banking va avea un impact
limitat asupra pieţei, iar
apetenţa clienţilor pentru
astfel de soluţii va fi limitată.
Open banking se bazează pe
adopţia de soluţii noi din
partea consumatorilor, iar
uşurinţa de adoptare a
soluţiilor, de switch de la cele
clasice, va fi poate cel mai
important obstacol. În acest
scenariu este foarte posibil ca
anumite soluţii noi,
inovatoare să apară, însă vor
rămâne la nivel de nişă, cu un
număr de clienţi atras limitat.
În anumite procese, precum
client onboarding, sau KYC
(know your customer),
adopţia unor soluţii noi ar
putea fi mai mare, însă
sursele de valoare şi
veniturile băncilor de retail
nu vor avea de suferit. Acest
scenariu este însă puţin
probabil pe termen mediu şi
lung, uitându-ne la evoluţiile
sectorului de retail banking şi
plăţi până acum, presiunile
venite din zona de
reglementare, şi evoluţiei tot
mai rapide a preferinţelor şi
nevoilor consumatorilor,
evoluţii eterogene mai ales
între diversele segmente.
În cel de-al treilea scenariu,
Banking Dominance,
fenomenul de Open Banking
va impacta value chain-ul
industriei însă băncile vor
rămâne câştigătoare,
aducând clienţilor valoare,
capturând valoare,
fructificându-şi ecosistemele
de soluţii şi servicii. În acest
scenariu, băncile se vor folosi
masiv de PSD2 pentru a îşi
recupera veniturile din
scăderile de fee-uri şi
comisioane sau interchange,
prin noi produse şi servicii, şi,
de asemenea, luptând pentru
a menţine în faţă relaţia cu
clienţii lor. Este posibil în
acest scenariu ca băncile să
îşi construiască propriile
sisteme de plăţi, să se
integreze direct cu
comercianţii, şi să folosească
încrederea acordată lor de
către clienţi ca o pârghie de

creştere şi inovaţie continuă
în noi produse şi servicii
digitale. Este posibil, de
asemenea, ca în acest
scenariu, băncile mici şi
mijlocii să nu poată fi însă  cu
adevărat competitive când
vine vorba de experienţa
clienţilor sau pricing,
neavând nici beneficiile unor
economii de scară, în special
în privinţa investiţiilor
necesare (de capital, de
resurse), iar rezultatul va fi
unul al unei pieţei de retail
banking din ce în ce mai
consolidate. Mulţi din clienţii
A.T. Kearney, bănci de retail,
cu strategii clare, pe termen
mediu şi lung, deja investesc
în acest sens chiar mai mult
decât o cer reglementările,
pentru a putea capitaliza şi
construi baza pentru
viitoarea creştere.
În al patrulea scenariu, Retail
Revolution, comercianţii vor fi
cei care vor utiliza cel mai
mult sistemul de open
banking, pentru a facilita
experienţa clienţilor (la
cumpărături), utilizând fie un
model pe bază de credit sau
non-credit. În acest scenariu,
retail banking-ul modern nu
va mai fi separat de retail, ci
va fi integrat în acesta pentru
cele mai multe tipuri de
cumpărături, atât online cât şi
offline. În acest caz,
comercianţii se vor folosi de

tot mai multe scheme de
loialitate şi marketing
targetat pentru a îşi creşte
vânzările, pentru atragerea
de clienţi, integrând complet
servicii şi produse financiare.
Băncile de retail vor deţine în
continuare produsele de
împrumuturi garantate, însă
celelalte produse şi servicii
bancare se vor muta, ca
punct principal de
intermediere, la punctele de
vânzare ale comercianţilor.
Impactul în acest scenariu
asupra veniturilor băncilor (în
afara celor relaţionate cu
produse de împrumuturi
garantate) este că acestea vor
fi afectate, şi de asemenea,
probabil, ca numai băncile de
retail mari să investească
masiv în protejarea şi chiar
capturarea de valoare
adiţională în acest nou value
chain. 

Care din aceste scenarii este
mai probabil pentru piaţa din
românia?

În încercarea de a răspunde la
această întrebare, am
efectuat recent (aprilie 2018)
o cercetare cantitativă,
reprezentativă la nivel
naţional, asupra clienţilor
băncilor din România, pentru
a înţelege perspectivele şi
apetenţele lor asupra a ceea
ce înseamnă open banking.

Ce cred consumatorii? veşti
bune pentru bănci, însă şi
puncte “nevralgice” la care
băncile trebuie să fie atente

În privinţa încrederii asupra
diverselor entităţi în privinţa
securităţii datelor lor
personale, clienţii (aproape
100%) au cea mai mare
încredere în banca lor
principală – figura 2.
Surprinzător este însă că
marii titani ai sectorului de
tehnologie, precum Google,
Facebook sau Apple,
beneficiază de cea mai mică
încredere momentan, la 20 de
puncte procentuale diferenţă.
Încrederea clienţilor nu diferă
foarte mult între băncile din
România, însă putem observa
un procent relativ mai mare
de clienţi care au complet
încredere în bănci precum
ING, Garanti sau chiar Libra,
posibil şi datorită investiţiilor
şi inovaţiilor făcute în sfera
digitală, corelată cu
segmentele de client ţintă
atrase. Interesant este încă că
retailerii online dar şi
tradiţionali vin din spate,
beneficiind totuşi de o  
încredere mare din partea
consumatorilor în privinţa
menţinerii în siguranţă a
datelor lor personale.
Când vine vorba de
diferenţele între segmente
ale consumatorilor, observăm

figura 2 - accesul la date: furnizorii de servicii de date (n=510) 

analiză
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aşa cum era de aşteptat că cei
mai tineri, cu vârsta între 18-
26 de ani, au o încredere mai
mare în părţi terţe pentru
utilizarea datelor lor bancare
– o proporţie de 67% văd
beneficii în acest lucru, spre
deosebire de numai 45% din
cei cu vârsta între 55-65 de
ani. În schimb, surprinzător
este că cei cu venituri medii şi
mari (peste 5 respective 8 mii
RON pe lună) văd mai puţine
beneficii în folosirea datelor
lor 
bancare de către terţe părţi,

comparativ cu cei cu salariu
mediu spre exemplu (ca. 40-
45% versus 70% respectiv), şi
văd mai degrabă acest lucru
ca un “rău necesar” sau chiar
ca o invadare a ‘intimităţii’ –
figura 3. Motivele pentru care
consumatorii ar fi dispuşi să
îşi dea acordul pentru ca terţe
părţi să aibă acces la datele
lor legate de tranzacţii diferă
oarecum între diferitele
segmente de vârsta – figura
4. Se pot observa însă câteva
teme majore, şi anume că
uşurinţa de a face anumite
lucruri (ex. deschiderea unui
cont bancar fără a te mai
deplasa la bancă sau chiar
fără a mai trimite documente
pe email, precum şi
încheierea unei poliţe de
asigurări sau schimbarea
furnizorului de utilităţi sau

telecom) este unul din
principalele motive ale
consumatorilor de a accepta
acest lucru, alături de
posibilitatea de a primi
recomandări asupra unor
produse financiare similare
mai bune. Atenţie însă, mulţi
consumatori au menţionat că
recomandările sau campaniile
targetate de diverse produse
sau servicii sunt în schimb
printre cele mai slabe motive,
alături de promisiuni legate
de reducerea riscului de
fraudă sau chiar
compensaţiile monetare. Pe
lângă, aşadar, oferirea unor

servicii complet sigure în faţa
riscului de fraudă, pe care
clienţii le văd deja ca un
“commodity” / “must-have”, şi
nu ca pe ceva cu valoare
adăugată, provocarea pentru
băncile de retail dar şi pentru
companiile de retail este şi
obţinerea unei strategii
optime de targetare a
clienţilor cu produse şi
servicii sau oferte noi (atât
financiare cât şi non-
financiare) atunci când şi atât
cât este necesar, nu mai mult. 
Asta înseamnă pentru

băncile de retail o mult mai
bună înţelegere şi a ‘journey-

ului’ clientului în rezolvarea
nevoilor lui financiare şi de
plăţi. Un alt lucru interesant
observat în urma acestui
studiu este legat de ceea ce
deseori este intitulat
“(automated) personal
financial management tool” –
aplicaţie şi funcţionalităţi care
să ajute consumatorul în
administrarea banilor,
controlul şi urmărirea
cheltuielilor şi economiilor,
chiar în ansamblul tuturor
conturilor bancare (inclusiv
de la mai multe bănci). Deşi
când vine vorba de PSD2,
multe bănci aduc în discuţie
acest produs 
ca fiind un potenţial factor
diferenţiator, numai cei între
25-34 de ani (cei care încep să
devină independenţi, să aibă
familii, să ia în piept
responsabilităţile  financiare
complet), au fost cei care au
menţionat acest posibil
serviciu oferit ca fiind unul
dintre primele 3 motive
pentru a îşi da acordul
terţelor părţi să aibă acces la
datelor lor bancare.
Per ansamblu, am observat
mai degrabă o preferinţă a
consumatorilor români ca ei să
aibă control asupra finanţelor,
asupra alegerii produselor şi
serviciilor (atât financiare cât şi
non-financiare), mai degrabă
decât să se bazeze complet pe
recomandările băncilor sau
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Un beneficiu daca cosumatorii beneficiaza direct din aceasta utilizare a informatiilor personale (exp. oferte speciale si reduceri)

Un rau necesar, cu beneficii ocazionale pentru consumatori
Un beneficiu, dar numai daca consumatorii sunt compensati direct pentru utilizarea informatiilor

Un beneficiu deoarece imbunatateste cunostintele comerciantilor despre client si contextul pentru achizitiile viitoare (exp. recomandari)

O incalcare a intimitatii care ar trebui pedepsita

Sursa: A.T. Kearney Open Banking Survey 2018

figura 3 - Cum e văzută împărtășirea datelor de tranzacționare (n=510)

figura 4 - Dorinţa de împărtăşire după use-case & grupe de vârstă
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terţelor părţi. Un fel de “îmi
dau acordul, dar ştiu eu mai
bine ce am nevoie” – ceea ce
poate reprezenta atât o
provocare cât şi o
oportunitate pentru băncile
de retail în menţinerea şi
dezvoltarea relaţiei cu clienţii
lor.
O veste bună pentru băncile
din România, comparativ cu
cele din regiune: procentul
consumatorilor care şi-ar
împărtăşi astfel de informaţii
personale/bancare cu terţe
părţi (de genul companii de
retail sau tehnologie) sau le-
ar da acordul să iniţieze
tranzacţii/plăţi în numele lor,
este cel mai mare, de aproape
6%, chiar de două ori mai
mare ca cel al consumatorilor
din Austria sau Rusia spre
exemplu. Astfel, corelând cu
rezultatele menţionate
anterior referitor la motivele
pentru care clienţii ar fi
deschişi către un sistem de
tipul open banking, băncile
din România au un teren
relativ favorabil pentru a
dezvolta noi soluţii
inovatoare pentru clienţi, în
schimb la fel au şi marii
comercianţi.
O veste mai puţin bună, atât

pentru băncile de retail cât şi
pentru comercianţi şi toţi
jucătorii existenţi şi posibili în
acest sector, este aceea că
românii nu sunt educaţi sau

convinşi cu privire la cine
deţine datele lor în urma
tranzacţiilor digitale, lucru
care poate fi un obstacol în
eforturile jucătorilor de a
câştiga încrederea clienţilor şi
adoptarea de către aceştia a
unoi noi soluţii de plăţi,
administrare a finanţelor sau
accesare a diferitelor produse
şi servicii financiare – figura 5.

Ce înseamnă aceste lucruri
pentru băncile de retail din
românia?

Deşi gradul de utilizare al
serviciilor bancare digitale
(internet şi mobil) creşte

masiv de la an la an în
România, astăzi potenţialul
rămâne încă mare, având în
vedere că există circa 11
milioane de utilizatori de
internet sau smartphones, şi
doar aproximativ sau mai
puţin de jumătate din acest
număr sunt utilizatori de
servicii de internet banking
şi/sau mobile banking. De
asemenea, din experienţa
proiectelor anterioare, ne
aşteptăm ca undeva la
jumătate din cei care nu
folosesc astăzi servicii de
internet şi mobile banking să
îşi dorească sau să fie dispuşi
să o facă, 

chiar a-şi schimba banca
pentru astfel de servicii mai
atractive, însă cu puţin mai
mult ajutor sau educaţie din
partea băncilor lor decât
primesc astăzi. Iar potenţialul
nu este mare doar la nivelul
serviciilor digitale ‘basic’, ci şi
al celor noi, de tipul digital
wallet – 86% din românii
cuprinşi în acest studiu ar fi
interesaţi să folosească un
digital wallet pentru a efectua
tranzacţii atât online cât şi
offline. De fapt, mai mult de
jumătate din clienţi ar utiliza
un digital wallet în magazine
fizice, la restaurant şi
cafenele, sau pentru plăţi de
tipul peer to peer. Acest lucru
înseamnă că băncile de retail
din România trebuie să
investească masiv pentru a
dezvolta soluţii inovatoare
către clienţi, pentru a putea fi
pregătite să concureze cu
jucători precum PayPal, Apple
(ApplePay) sau Google
(GooglePay) – figura 6. De
fapt, conform studiului nostru
la nivel global, estimăm că
undeva înspre jumătate din
profiturile băncilor de retail
până în 2025 ar putea
dispărea datorită (direct sau
indirect) intrării de noi
jucători pe piaţa de retail
banking, în special profiturile
obţinute din activitatea de
creditare de consum, şi plăţi –
figura 7. 

figura 5 - percepţia clienţilor – proprietarii de date & terţii 
preferaţi pentru luarea deciziilor

figura 6 - interesul pentru portofelele digitale (n=510)1
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Alături de investiţiile necesare
şi inovare, credem că mai
sunt câteva lucruri
importante pe care băncile
trebuie să le facă: educarea
clienţilor în privinţa utilizării
produselor şi serviciilor
bancare şi de plăţi digitale;
sporirea încrederii clienţilor în
privinţa securităţii soluţiilor
oferite (atât prin investiţii şi
dezvoltări IT necesare, cât şi
prin comunicare inteligentă
către clienţi); de asemenea,
uşurinţă în utilizare (şi mai
ales în prima utilizare) a 
soluţiilor noi, şi de a schimba
o soluţie veche cu una nouă,
alături de experienţa
clientului în utilizare; toate
acestea trebuie să fie
priorităţi pentru a putea
creşte gradul clienţilor de
adopţie a unor soluţii noi,
digitale, dincolo de doar a
celor “early adopters”, înspre
marea masă de clienţi. Toate
aceste lucruri pot fi înlesnite
prin utilizarea ca pârghie a
economiei comportamentale

(behavioral economics),
pârghie puţin utilizată de
băncile din România până
acum, spre deosebire de
băncile din Europa de Vest
sau America; în schimb,
calitatea impecabilă a
produselor şi serviciilor de
bază oferite este un must-
have, altfel neputând oferi
clienţilor credibilitatea
necesară pentru a oferi soluţii
mai avansate şi a le monetiza.
Probabil că una din
principalele schimbări aduse
de conceptul de open
banking şi noile reglementări
este chiar acela al modului în
care competiţia va exista de
acum încolo în sectorul de
retail banking – şi din ce în ce
mai mult la graniţa sa. Dacă,
până acum, competiţia între
bănci a fost de tipul ‘compete
for preference or excellence’,
ducându-se între bănci, de azi
înainte competiţia devine din
nou una ca la începuturile
sistemelor bancare, aceea
pentru a rămâne relevant –

‘compete for relevance’,
graniţa între sectoare
începând să fie neclar înspre
ce direcţie se mută. Acest
lucru înseamnă că nu mai
este suficient să ai o ofertă
mai atractivă (orice ar
însemna această atractivitate
pentru clienţi: beneficii,
costuri etc.) faţă de
competitorii direcţi, ci devine
din ce în ce mai important
pentru băncile de retail să îşi
menţină însăşi relevanţa,
demonstrând că prin ele
clienţii îşi pot rezolva ceea ce
au nevoie de fapt  – ‘jobs to
be done’ şi/sau ‘desired
outcomes’, şi nu prin alţi
jucători din alte sectoare. În
A.T. Kearney, din experienţa
cu clienţii noştri, atât din
sectorul bancar cât şi din
sectoarele de retail şi
tehnologie, credem că
abordarea potrivită pentru
băncile de retail este să vadă
acest lucru mai degrabă ca pe
o oportunitate de colaborare
deschisă între industrii, decât

ca pe o nouă competiţie
(directă sau indirectă), şi să
adopte o strategie de open
banking cu adevărat open –
deschisă la colaborare, atât
din punct de vedere al creării
de value proposition pentru
clienţi, cât şi de
implementare a tehnologiilor,
operaţiunilor şi culturii
necesare în companie. Nu în
ultimul rând, crearea de
ecosisteme de produse şi
servicii din diverse sectoare
pentru clienţi a căpătat în
ultima vreme o atractivitate
mare, cel puţin la nivel de
plan, pe masa multor
executivi din retail banking-ul
românesc. Credem însă că
băncile trebuie să vadă
dezvoltarea unor astfel de
ecosisteme prin prisma
nevoilor clienţilor şi
consumatorilor, şi să accepte
că în unele ecosisteme ele nu
vor juca rolul central, ci de
partener – tocmai pentru a îşi
păstra relevanţa, mai ales
individuală.

figura 7 - profitul băncilor în pericol din cauza jucătorilor fintech (2025)

analiză
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Cum a fost anul 2017 pentru
bCr, dincolo de cifrele care
sunt deja arhicunoscute,
având în vedere faptul că
sunteţi printre cele mai
transparente instituţii
financiare din piaţă?

E o remarcă pe care aş
cataloga-o drept un
compliment. Mă bucură să aud
faptul că suntem percepuţi ca
o instituţie transparentă. E
unul din lucrurile pe care ni le-
am propus. Vorbim mereu şi
mereu de încredere.
Neîncrederea este principalul
obstacol în crearea de capital,
indiferent de natura sa, la
nivelul societăţii. E un element
extrem de important pentru
noi.
Printre lucrurile importante pe
care încercăm să le realizăm în
relaţia cu publicul, indiferent
că vorbim de un produs, de
rezultatele financiare sau de
orice altceva, repet,
transparenţa este foarte
importantă.
2017 dincolo de numere: cred
că în anul trecut noi am
încercat să ne cristalizăm
identitatea în sensul că ne
propunem să creăm impact.
Iar acesta are două faţete. Una
este legată de construcţia de
bunăstare: ştiţi bine că vorbim
destul de mult de prosperitate
şi e important ca orice tip de
cifră să se regăsească până la
urmă în modul în care
companiile funcţionează mai
bine, în modul în care

gospodăriile înţeleg să-şi
planifice mai corect lucrurile
pe care le au de făcut, să îşi
atingă mai devreme
obiectivele. 
Cea de a doua faţetă este
responsabilitatea: încercăm să
fim responsabili, şi social, şi
din punct de vedere al
serviciilor pe care le oferim,
indiferent că vorbim de un
credit sau de modul în care ne
funcţionează canalele de
distribuţie ori instrumentele
pe care le folosim. Ei bine,
toate astea se circumscriu ideii
de responsabilitate. Aceasta
înseamnă că am făcut
progrese importante în ceea
ce se cheamă experienţa
clienţilor. Nu înseamnă că
suntem acea instituţie care
promovează creditul oricui, în
orice moment, fără niciun fel
de segregare în funcţie de
sănătatea financiară şi
abilitatea clientului de a-l
duce până la capăt.
Promovăm o creditare
responsabilă, sustenabilă.
Suntem implicaţi la nivel
social prin crearea de impact şi
credem foarte mult în
responsabilitatea pe care o
avem, ca una dintre cele mai
mari bănci ca prezenţă fizică
din România în ceea ce
priveşte funcţionarea
infrastructurii pe care o
punem la dispoziţia
publicului. Sintetizând, ne
propunem construcţia de
bunăstare pe bază
responsabilă.

Cum gestionaţi motoarele de
creştere în aceste condiţii?

Creditul este motorul
creşterii. Avem două aspecte
de discutat: unul ar fi accesul
la credit, care înseamnă faptul
că interacţiunea cu banca nu
trebuie să fie o corvoadă. Aici
mai avem foarte multe lucruri
de făcut, dar e clar şi că am
realizat multe progrese. Deci,
e vorba de claritatea,
transparenţa şi
predictibilitatea procesului de
credit. De asemenea este
foarte clar că nu mai există
nici un semn de întrebare în
ceea ce priveşte faptul că nu
vrea BCR să dea credite sau că
nu vor băncile să dea credite.
Băncile sunt aici pentru a da
credite, acesta e jobul lor,
pentru asta există! Dar, în
acelaşi timp, avem şi o
responsabilitate enormă, atât
faţă de deponenţi cât şi faţă
de acţionari. Şi atunci trebuie
să investim în continuare în
creşterea calităţii serviciilor.
Calitatea interacţiunii, cu cei
care vor un credit, cu cei care
vor să tranzacţioneze prin
noi, cu cei care vor să-şi
crească afacerile cu ajutorul
creditului, cred că a crescut
foarte mult în ultima vreme.
De asemenea, ne interesează
foarte mult să mergem înspre
România care produce
valoare. Ne dorim să fim
lângă companiile care cresc,
care angajează oameni,
companii care fie sunt în

Pozitiv, pasionat de
educaţie financiară, în

particular şi de tot ceea
ce face, în general.

vorbeşte deschis despre
orice şi are răspunsul

potrivit la fiecare
întrebare. este vorba
despre sergiu manea,

Ceo al bCr, cea mai
mare bancă din

românia. discuţia cu
domnia sa a fost una

plină de miez şi
revelatoare de multe

noutăţi.

ConCurenţa este benefiCă bănCilor, 
inDiferent De unDe vine: ea ne faCe Mai puterniCi

interviu cu sergiu Manea,
Ceo, bCr
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posesia unor produse finale,
fie fac parte din lanţuri de
furnizare şi care creează
valoare în această ţară pentru
această ţară. Asta ne
interesează foarte mult şi
sperăm că vom găsi - pentru
că până la urmă este un
proces, este o evoluţie - căile
de a ajunge foarte aproape
de astfel de companii, pentru
că nu depindem numai de
decizia lor, ci şi de emoţia lor.
Vreau ca aceşti antreprenori
să se simtă sprijiniţi. Sunt
unele lucruri pe care le facem
foarte bine şi altele la care ne
pricepem mai puţin. Pe cele
din urmă preferăm să nu le
facem, decât să le facem într-
un mod confuz şi fragil. E şi
aceasta o componentă a
responsabilităţii, valoare
importantă pentru noi, alături
de încredere şi transparenţă.
Mai e un aspect important pe
care trebuie să-l menţionez.
Vorbim de transparenţă,
încredere şi responsabilitate,
şi unul din lucrurile la care în
2017 am făcut progrese
semnificative a fost creşterea
semnificativă a impactului
generat de programul nostru
de educaţie financiară. Nu
cred că există un lucru mai
important pe care îl facem în
afara interacţiunii comerciale
pe care o avem cu publicul
nostru decât programul de
educaţie financiară. În zona
de impact social suntem
implicaţi în diferite activităţi
însă niciuna nu este mai
importantă decât educaţia
financiară. Implicarea
pasională şi emoţională în
acest proiect este imensă:
vorbim despre proiectul
Şcoala de bani.

Cum se vede economia prin
prisma celui mai important
finanţator? Pe ce mizaţi?

Dacă ne uităm acum spre
economie, s-a vorbit foarte
mult despre impactul
consumului, despre relaxare
fiscală şi despre alte foarte
multe lucruri. Dar ce nu
trebuie să omitem din vedere
este faptul că anul trecut

producţia industrială a
României a crescut aproape
cu două cifre. Şi mai trebuie
menţionată şi creşterea
semnificativă pe care a
înregistrat-o sectorul
întreprinderilor mici şi
mijlocii, unde creşterea a fost
aproape de 20% și unde și noi
am crescut semnificativ
finanțările cu un nivel similar.
Şi în cazul companiilor mari
creşterea a fost tot de două
cifre. Pentru noi e un lucru
care contează, pentru că
vedem dorinţa noastră de a
sprijini crearea de bunăstare
probată de cifre. Una din
zonele în care, în mod
tradiţional, BCR nu a fost
văzută ca superstar este cea
de micro şi de start-up-uri.
Aici, anul 2017 a reprezentat
pentru noi un fel de nou
început. Am trecut la
reevaluarea acestei zone,
încercând să o înţelegem şi să
fim mai aproape de ea. Din
acest motiv am intrat în
proiectul *Start-up Nation*:
credem în acest demers şi
vom continua să fim implicaţi.
Procesul de înţelegere a unui
sector e unul de durată aşa

că, deocamdată, nu ne
comparăm în materie de cifre
cu liderii din acest domeniu.
Ce e foarte pozitiv este
feedback-ul primit de la
clienţi, inclusiv în Social
Media, referitor la oamenii
BCR. Aceştia au fost
extraordinar de diligenţi,
deosebit de educaţi, inclusiv
dincolo de parametrii *Start-
up Nation*, cu elemente de
educaţie financiară, cu
elemente de ghidaj într-o
fază importantă pentru
companiile respective sau
pentru antreprenorii care au
aplicat pentru program. Toate
acestea mă fac să cred că
banca trebuie să stea
ancorată în acest segment,
într-un astfel de program pe
care vom continua să-l
sprijinim.
Ca o concluzie, 2017 nu e cu
nimic diferit de 2016 şi nu va
fi cu nimic diferit de 2018. De
ce? Deoarece cred că am
cristalizat ceea ce vrem. Noi
credem într-o economie
puternică, într-o Românie
prosperă şi credem în
intervenţie şi în muncă făcută
pentru a exploata

oportunităţile oferite în
infrastructură, tehnologie,
educaţie şi calitatea vieţii
(calitatea locuirii şi a
serviciilor de sănătate). Noi
credem într-o Românie
clădită pe aceşti patru piloni,
credem în forţa
antreprenorială a ţării noastre
şi a antreprenorilor care au
dovedit timp de 30 de ani că
au rămas optimişti şi plini de
succes. De fapt, cred că am
învăţat cu toţii, cei 7.000 din
BCR, că avem de învăţat de la
oamenii care fac lucrurile să
se întâmple şi că singurul
mod în care putem realiza
asta este să facem lucrurile să
se întâmple în beneficiul lor,
pentru că până la urmă e şi în
beneficiul nostru.

Care este percepţia
acţionarului majoritar
privind românia şi
volatilitatea din pieţele de
aici?

E o întrebare legitimă, bine
legată de context. Am să
încerc să răspund clar,
pornind de la un exemplu.
Probabil ştiţi faptul că, recent,
Erste Group şi SIF Oltenia au
semnat un acord de principiu
privind posibilitatea
acţionarului nostru de a
achiziţiona pachetul deţinut
de fondul de investiţii la BCR.
Urmează să vedem dacă se va
ajunge şi la finalizarea
tranzacţiei, suntem
încrezători că cei doi
parteneri vor duce la cap
acest angajament. De ce am
dat acest exemplu? Pentru a
arăta că, indiferent de ceea ce
se întâmplă pe termen scurt
sau mediu, independent de
volatilitate, de schimbări de
paradigmă, acţionarul nostru
are un angajament pe termen
lung în piaţa românească.
Angajamentul dovedit al
acţionarului nostru ne dă
confortul să gândim pe
termen lung. Ne-am bucura
ca mediul în care acţionăm să
fie mai anost, mai plictisitor.
Dar acestea sunt vremurile.
Oriunde am privi, vedem
schimbări de paradigmă la
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nivelul Legiuitorului, la
nivelul Supraveghetorului.
Toate acestea creează un
complex de încercări la care e
datoria noastră să răspundem
şi să ne adaptăm, să
contribuim în măsura în care
ni se solicită părerea. Să nu
uităm însă două lucruri foarte
importante: suntem aici pe
termen lung şi credem în
România.
Erste va aniversa anul viitor
200 de ani (4-6 octombrie).
Atunci s-a născut! Nu ar trebui
să uităm că una dintre primele
unităţi ale caselor de
economii din Austria a fost la
Braşov. Mă bucură foarte tare
apartenenţa la un astfel de
grup care a dovedit deja ce
înseamnă încrederea pe
termen lung în ceea ce face, în
primul rând, şi a găsit soluţia,
după 1990, să se extindă în
această zonă în continuare
plină de oportunităţi - zona
Europei Centrale şi de Est. Iar
în fruntea frunţilor se află ţara
noastră, România.
Până la urmă, contextul de
moment e irelevant. Relevant
e să ai o viziune pe termen
lung, dacă aceasta este
ancorată în cei patru piloni
anterior menţionaţi, care să
poată închide gap-ul de
prosperitate şi să genereze
context pentru creare de
prosperitate.
Un grad de confort, dincolo
de comparaţiile cu celelalte
state din zona comunitară, ne
este oferit şi de banca
centrală care a dovedit că
urmăreşte interesul pe termen
lung al ţării. Când vezi grija
manifestată de atâţia ani
pentru crearea şi dezvoltarea
sustenabilă a unui sistem
bancar performant, e clar că
poţi aveam un element de
confort. Privind la ziua de azi,
e dreptul legiuitorului să dea
legi iar noi trebuie să le
aplicăm şi, atunci când ni se
cere, să emitem puncte de
vedere clare, concrete,
competente, bazate pe
analiză cantitativă şi calitativă.
Noi am ales să comunicăm
pozitiv. Din nefericire, la noi
procesul de maturizare la

nivel de guvernanţă se
suprapune pe o epocă în care
se schimbă paradigma la nivel
global.

să vorbim puţin şi de
conceptul de încredere, atât
de important pentru bCr.
Cum poate fi ea recâştigată?

Deocamdată, nu putem
spune că am recâştigat
încrederea clienţilor. E
adevărat, situaţia e mai calmă
decât în urmă cu doi ani.
Există acum un grad de
încredere pe care să putem
construi pe viitor. Şi putem
construi bazându-ne pe patru
piloni. Primii doi sunt
educaţia şi transparenţa.
Când spun educaţie, spun
educaţie reciprocă - nu ne
punem pe noi la catedră şi pe
clienţi în bancă. E un proces
cu dublu sens, ambele părţi
având de învăţat una de la
cealaltă. Ceilalţi doi piloni
sunt calitatea serviciilor - şi
aici vorbim de instrumente,
infrastructură, etc.  şi calitatea
interacţiunii (modul în care
omul din bancă
interacţionează cu clientul).
Nu trebuie să credem că
lucrurile se rezolvă uşor: pleci
de la neîncredere, comunici
trei luni şi gata, ai rezolvat
problema şi ai reinstaurat
încrederea. Trebuie să fim
conştienţi că există
neîncredere şi fragmentare la
nivelul societăţii. Trebuie să
fim consistenţi în a înţelege şi
a furniza educaţie,
transparenţă şi
responsabilitate. Asta
contează! Dacă vom proceda
astfel putem spera că gradul
de încredere va creşte. E un
maraton, o cursă fără sfârşit
care poate aduce câştig de
calitate. Şi cred că primul
semn al creşterii gradului de
încredere ţine de abilitatea de
a crea împreună cu clienţii
noştri interacţiune de calitate
şi servicii de calitate. Trebuie
să ne ridicăm la nivelul
sensibilităţii şi normalităţii
clienţilor noştri. Trebuie să
vorbim mai puţin şi să
demonstrăm mai mult.

Cum putem scăpa de locurile
care nu ne fac cinste la
capitolele intermediere
financiară, incluziune
financiară şi  educaţie
financiară?

Această situaţie ar trebui să
fie prin ea însăşi una din
motivaţiile care ar trebui să
fie suficientă pentru a crea un
Pact Naţional pentru
Infrastructură, un Pact
Naţional pentru Educaţie, un
Pact Naţional pentru
Tehnologie şi un Pact
Naţional pentru Creşterea
Calităţii Vieţii. A unui Pact
pentru Prosperitate, până la
urmă.
Cifrele le ştim şi nu ne fac
cinste. S-au făcut paşi
importanţi, dar suntem
departe de masa critică.
Trebuie să avem grijă, de
pildă, ca proiectele legislative
care se vehiculează,
referitoare la mediul bancar,
nu cumva din dorinţa de a
crea un mediu pozitiv să
genereze până la urmă
excluziune financiară.
Trebuie să privim întotdeauna
la viitor. Aş sublinia aici două
aspecte: educaţia financiară şi
educaţia digitală. Educaţia
financiară e un subiect care
mă pasionează. O să vă dau
nişte cifre: din 7.000 de
salariaţi BCR, 1.000 fac
educaţie financiară, predau
efectiv. În cele 18 luni ale
programului, am livrat
educaţie financiară către
30.000 de adulţi şi 30.000 de
copii şi tineri. Fiecare dintre
aceştia au vorbit altora
despre ceea ce au aflat,
generând efect de
multiplicare. Când spun am
livrat, mă refer la interacţiune,
nu la a lăsa materiale
educaţionale la o adresă sau
o cutie poştală. Caravana
noastră de educaţie
financiară a făcut 12.000 de
km oprind în 15 oraşe şi
ajungând la 10.000 de copii.
Ne place faptul că am avut
tutori copii mai mari care au
predat copiilor mai mici
cursuri de educaţie
financiară. Mulţi aşa numiţi

Project Manageri din
program sunt printre cei mai
tineri colegi ai noştri. Pentru a
ajunge la cei 30.000 de adulţi
am mers în 140 de instituţii şi
120 de companii. Oricine e
interesat poate intra şi învăţa
la Şcoala de Bani. E unul din
proiectele la care noi nu vom
renunţa niciodată! Credem în
el şi vom investi în continuare
în el, oricare ar fi contextul
economic.
Am mai avut două astfel de
încercări, în 2009 şi 2014. Prin
cele două am ajuns la 300.000
de oameni cu materiale
educaţionale de o calitate
deosebită. Ceea ce a lipsit
pentru a avea succes a fost
interacţiunea umană.
Educaţia economică şi
educaţia financiară sunt cu
oameni şi despre oameni.
Fără interacţiune de calitate
nu se poate. Şi noi vom fi
consecvenţi în a crea
conştienţă şi o bază de
educaţie economică în cât
mai multe persoane.
Educaţia digitală e şi ea unul
din pilonii pe care putem crea
prosperitate. De ce cred în
ea? Pentru că avem o
infrastructură digitală solidă,
avem o autostradă digitală
bine făcută. Acum trebuie să
creăm nişte reguli de
circulaţie, să le aplicăm, să
facem maşinile să circule în
mod ordonat. Statul trebuie
să fie un jucător important în
această autostradă digitală.
Dacă s-ar întâmpla acest lucru
ar fi un pas uriaş şi întreaga
industrie a serviciilor ar fi
încurajată să se angajeze în
această direcţie.
Eu mi-aş dori ca, într-un timp
cât mai scurt, discuţiile dintre
client şi bancher să fie despre
ce îşi doreşte clientul, ce
aspiraţii are, ce vrea să facă şi
cum poate fi ajutat de către
bancă. Totul la modul
aprofundat, nu superficial. La
momentul de faţă discuţia e
despre dobânzi, comisioane,
acte de dosar de credit,
situaţia contului curent, etc.
Dar discuţia trebuie să urce la
nivelul nevoilor, aspiraţiilor,
posibilităţilor clientului şi să
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creeze germenii de
prosperitate şi de bine. Tot
ceea ce discutăm azi va trebui
să poată fi aflat, înţeles şi pus
în context fără a fi nevoie de
interacţiune cu ofiţerul
bancar. Dacă vom crea o bază
de educaţie economică
suficient de solidă, combinată
cu furnizarea de convenienţe
indiferent de mediul din care
provine clientul, fiecare dintre
noi va câştiga timp.
Numai aşa se va putea face
incluziune
financiară.Incluziunea
financiară are două faţete: cea
nominală şi cea reală. Iar cea
reală este mult mai mică
decât ne putem imagina când
vorbim despre intermediere
financiară.

Cum vedeţi viitorul retail
bankingului?

Nu aş vrea să fac referiri la
acte normative care încă sunt
sub formă de draft. Noi
suntem obişnuiţi să discutăm
pe certitudini. Cum spuneam,
respectăm legislaţia şi, prin
intermediul asociaţiei
profesionale, formulăm
puncte de vedere bine
argumentate atunci când ne
sunt solicitate. Suntem foarte
disciplinaţi. E clar că există la
nivel european preocupări
legate de activitatea de
creditare a persoanelor fizice.
Răspunsul nostru la aceste
preocupări este creditarea
responsabilă, despre care am
mai vorbit. Noi facem
creditare responsabilă atât
pentru clienţi persoane fizice
cât şi pentru companii.
Dar retail bankingul merge
dincolo de credit: acesta este
doar o felie a tortului. Trebuie
să ne asigurăm că fiecare
client are o viziune asupra
acestui tort în întregime.
Preocupările retail
bankingului trebuie să fie
axate pe economisirea
timpului, pe livrarea de
servicii şi convenienţă de
calitate pe termen lung.
Facem schimbări şi ne dorim
ca, în cât mai scurt timp,
interacţiunea cu banca să nu

mai fie o corvoadă nici pentru
clienţi nici pentru colegii
noştri. Vom investi în
automatizare pregătind în
acest fel calea pentru
digitalizare. Businessul bancar
trebuie să fie cu oameni şi
despre oameni, sprijinit pe
tehnologie. Parafrazându-mi
un coleg, vom asista la
trecerea de la agenţii tip
brick&mortar la agenţii de tip
click&mortar. Ultimele vor
avea succes numai dacă vor
avea *viaţă în ele*! Investim şi
noi mult în digitalizare, avem
un plan de transformarea
multor agenţii în unele de tip
cashless.
Pe viitor cred în flexibilitatea
şi modularitatea agenţiilor.
Ele vor trebui să se adapteze
nevoilor comunităţii şi să ţină
cont de particularitatea celor
cu care lucrează. Vom avea
astfel agenţii care au acelaşi
mobilier, dar cu funcţiuni
complet diferite una de

cealaltă. Numai aşa vom
putea face parte din
comunitate.

Cum vedeţi evoluţia
dobânzilor?

În general mă feresc să dau
predicţii. Am făcut acest lucru
timp de 15 ani, dar actuala
poziţie ocupată mă
determină să fiu rezervat. Ce
pot spune este faptul că
asistăm la o normalizare a
ratelor dobânzilor. Situaţia de
lichiditate în exces întâlnită în
2016 şi prima jumătate a lui
2017 a fost una ce nu putea
să dureze. Dar ea a fost de
ajutor pentru noi. 
Cum am acţionat noi în
această piaţă a dobânzilor?
Cu riscul de pierdere de cotă
de piaţă şi de generarea unor
zvonuri nefondate cum că
Erste nu mai sprijină BCR, în
2012 am spus stop creditării
în valută pentru persoane

fizice. Apoi am fost şi primii
care am dat credite cu
dobândă fixă pe o anumită
perioadă, cu posibilitatea de
refixare în timp. Unii au ales
să refixeze, alţii au trecut la
dobândă variabilă. Important
e că au ales în cunoştinţă de
cauză. Ne propunem să
asigurăm predictibilitate şi
transparenţă clienţilor noştri.
Revenind la dobânzi, ele vor
gravita aproape de cea de
politică monetară. Nu credem
în creşterea agresivă pe viitor
a ROBOR şi considerăm că va
mai fi cel mult o creştere a
dobânzii de politică
monetară.

Cum vedeţi concurenţa 
cu băncile, cu fintechurile şi
cu companiile din telecom,
pe viitor?

Cred mult în conceptul de
open society. Sunt uimit de
nivelul progresului
tehnologiei şi de nivelul
intelectual aplicat al celor
care creează idei. Cred în
concurenţă, pentru că ne
ajută să devenim de la zi la zi
mai buni!
Noi vrem să construim o
platformă deschisă, să
radiografiem care sunt
dorinţele şi preferinţele
clienţilor noştri şi să aducem
pe platformă aplicaţii de la
fintech-uri care să răspundă
acestor dorinţe. Cred foarte
mult în colaborarea cu
fintechurile. Desigur, ele pot fi
şi concurente: sunt unele mai
mari, mai mature, care s-au
poziţionat pe anumite nişe
ale serviciilor financiare.
Trebuie să privim atent şi
concurenţa ce poate veni de
la marii furnizori de servicii,
gen Amazon sau Ali Baba,
care sunt deja în casele
fiecăruia. Ei pot deveni o
ameninţare la un moment
dat, dacă simt că intrarea pe
piaţa serviciilor financiare le
poate aduce beneficii. Poate
nu e întâmplător faptul că în
SUA cel mai mare furnizor de
ipotecare este o astfel de
companie.

norel moise
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domnule preşedinte, în
primul rând v-aş întreba cum
a fost anul 2017 pentru
raiffeisen bank: ce v-a
depăşit aşteptările, ce
consideraţi că v-a
nemulţumit? Şi nu mă refer
aici doar la banca pe care o
conduceţi ci şi la sistemul
bancar şi economia
româniei?

2017 a fost un an bun pentru
Raiffeisen Bank. Strategia
noastră de dezvoltare a fost
vizibilă în ritmul creşterii
creditelor acordate clienţilor:
Soldul creditelor acordate
persoanelor fizice a crescut cu
9%, cele acordate ÎMM cu
11%, în timp ce creditarea
companiilor medii şi mări a
avansat cu 10%. Am crescut
echilibat pe toate segmentele
de clienţi. Aproape 60%
dintre creditele noi acordate
în 2017 au fost pentru
antreprenori locali sau
companii mari. Şi asta m-a
bucurat pentru că lucrurile
merg în direcţia bună. Un alt
lucru bun este că economia e
pe trend de creştere.
2017 a fost un an, aş spune,
paradoxal, marcat pe de o
parte de o creştere
economică importantă, dar
pe de altă parte de o divizare
a societăţii, de o împărţire în
tabere care, de fapt, ar trebui
să colaboreze. Anul acesta
aveam speranţa că lucrurile
se vor îndrepta, dar devine

din ce în ce mai clar că nu
spre rezolvare se îndreaptă
lucrurile.

Cum vă descurcaţi cu noianul
de schimbări în peisajul
legislativ pe care trebuie să le
asimilaţi într-un timp foarte
scurt? Ce ar fi cel mai dificil
de implementat şi necesită
cele mai mari eforuri, umane
şi financiare?

Eu întotdeauna spun că vom
respecta toate regulile sau
reglementările; nu avem nicio
problemă cu asta. Ce ne dorim
este să fim consultaţi atunci
când sunt reglementări care au
impact în activitatea noastră.
Ceea ce ne afectează este
schimbarea lor permanentă
sau mai rău, retroactiv, cum
am avut cazuri. Aceste lucruri
nu sunt acceptabile. Jucăm
după reguli şi nu avem o
problemă cu asta, atâta vreme
cât regulile se aplică la fel
pentru toţi jucătorii şi nu se
schimbă în cursul jocului. Cred
că e ceva rezonabil.
Dincolo de această discuţie
despre principii, e adevărat că
am alocat şi vom aloca destul
de multe resurse pentru a ne
conforma la toate
reglementările europene care
au intrat sau vor intra în
vigoare în perioada
următoare (GDPR, BASEL III,
Mifid II, PSD2) etc. Este o
parte a activităţii noastre care
solicită multe resurse.

Cum vedeţi concurenţa 
din mediul în care activaţi, 
cu componentă
tridimensională: dinspre
bănci, dinspre companii
fintech dar şi dintre companii
din telecom?

Este clar că industria bancară
este într-o schimbare, iar
lucrurile astea se întâmplă de
mai mult timp şi cu o viteză
din ce în ce mai mare.
Lucrurile se schimbă rapid şi
devine vital să ne adaptăm la
fel de repede la schimbări.
Digitalizarea va face ca
interacţiunea băncilor cu
clienţii săi să nu mai fie fizică
ci una electronică. Nu cred că
suntem într-o competiţie cu
fintech-uri ci vom colabora
cu ele, să avem servicii şi
produse mai bune, mai
competitive. La fel şi cu
companiile telecom, vom
colabora pentru a ne susţine
dezvoltarea reciproc. Devine
clar că vom avea opţiuni mai
multe pentru a face plăţi şi
tranzacţii, dar asta e în
beneficiul clienţilor. Preţul
poate fi mai mic, iar serviciile
mai bune. Pe de altă parte
rămâne o importantă parte a
activităţii noastre, de
consultanţă bancară care are
nevoie de interacţiune şi de
cunoaştere şi aici avem
nevoie de o forţă de muncă
foarte calificată, cu calităţi
profesionale deosebite.
Vom continua să facem ceea

“este clar că industria
bancară este într-o

schimbare, iar lucrurile
astea se întâmplă de
mai mult timp şi cu o

viteză din ce în ce mai
mare. lucrurile se

schimbă rapid şi devine
vital să ne adaptăm la

fel de repede la
schimbări” ne spune

steven van Groningen,
Ceo al raiffeisen bank

românia.

voM Continua să investiM 
în tehnologie şi relaţia Cu Clienţii

interviu cu steven van groningen,
Ceo, raiffeisen bank românia
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ce am mai făcut şi până
acum, să ne urmărim
strategia stabilită - investim
în cele trei direcţii: în relaţia
cu clienţii, în traininguri şi în
tehnologie. Vom inova în
ritm accelerat, pe fondul
unei rate tot mai mari de
adopţie a noilor tehnologii
de către clienţii noştri.
Investiţiile şi eforturile
pentru deservirea mai bună a
clienţilor se vor intensifica.
Îmi doresc să facem din
Raiffeisen Bank o bancă mai
agilă şi ne propunem o
creştere peste medie pieţei.

se simte presiunea creşterii
robor în indicatorul nPl?
Cât de mult se poate extinde
perioada în care o bancă
poate da credite cu dobândă
fixă, cele recomandate acum
de către specialişti?

Rata creditelor
neperformante a fost la final
de martie la 5,3%, faţă de 6%
în decembrie 2017 sau 8,3%
în martie 2017. Vom vedea
spre finalul anului cum stăm
şi vom putea spune mai
multe. Avem nevoie de o

perioadă mai lungă să putem
avea o evaluare a impactului.
În legătură cu dobânda fixa
după cum ştiţi noi acordăm
credite imobiliare în lei cu
dobândă fixă pe 7 ani.

mediul antreprenorial a
suferit şi el o serie de
bulversări, din punct de
vedere fiscal, fapt care i-a
făcut pe mulţi investitori să
îşi ia un timp de răgaz
înainte de a face noi
dezvoltări. se simte acest
lucru şi din punctul de
vedere al băncii? din ce
sectoare de activitate vin
proiectele bancabile, în acest
an? sunt mai multe sau mai
puţine ca în 2017?

Mediul privat se ocupă de
dezvoltare economică şi de
proiecte, asta vedem noi în
2018. Am avut rezultate
foarte bune în primul
trimestru al acestui an,
rezultate care se bazează mai
ales pe creşterea creditării
pentru corporaţii mari şi
medii, dar şi IMM, cât şi pe
majorarea resurselor atrase
de la clienţii noştri. 

românia continuă să fie o ţară
cu un nivel de intermediere
financiară redus. la fel de
prost stă la incluziune
financiară şi la educaţie
financiară. Cum pot fi
rezolvate problemele legate
de cei trei indicatori?

Eu cred că s-au făcut multe
progrese în toate aceste
direcţii pe care le-aţi
menţionat. Se putea face mai
mult? Cu siguranţă da. Trebuie
să ne setem un nivel de
ambiţie şi apoi să-l atingem.
Aceasta este, după mine,
reţeta pentru a progresa în
orice domeniu. 

spuneaţi deunăzi că vremea în
care se putea face o achiziţie
bancară în românia a trecut.
vă menţineţi opinia? Ce face
lucrurile să meargă atât de
greu în procese de tip m&a în
românia?

Întotdeauna am spus că ne
uităm la orice oportunitate de
pe piaţă. Am crezut că o
consolidare a sistemului
bancar va avea loc mai
devreme. Dar acum pare că

suntem într-un moment în
care preluările şi achiziţii s-au
cam încheiat. Să vedem ce
mai apare de acum încolo. În
continuare cred că cel mai
bun moment să faci achiziţii
este atunci când piaţa
stagnează. Când piaţa creşte,
orice tranzacţie consumă
foarte multă energie şi resurse
şi rişti să pierzi oportunităţi de
creştere organică. Aşa cum aţi
sesizat deja schimbările sunt
mari şi rapide în bankingul de
astăzi aşa că o competiţie
importantă între bănci, chiar
dacă mai puţin vizibilă, este să
fie pregătite pentru vremurile
şi noile generaţii de clienţi
care vin. 

Cum vedeţi bankingul
viitorului? Cum va arăta
agenţia bancară a viitorului?

Contribuţia băncilor în
societate va continua să fie
una importantă. E un lucru de
care nu mă îndoiesc. Vom avea
cel puţin două tipuri de unităţi,
iar ele există şi acum – unele
complet digitale, self-service şi
altele pentru consultanţă, în
care clienţii pot veni pentru
sfaturi şi pentru a afla
răspunsuri la întrebările lor. 

Ce planuri are raiffeisen bank
pe termen mediu şi lung? e
greu să faci astfel de planuri în
condiţiile în care legislaţia
bancară, în românia şi în ue,
se schimbă radical în acestă
perioadă?

Aşa cum v-am mai spus vom
continua să facem ceea ce am
mai făcut şi până acum, să ne
urmărim strategia - investim în
cel puţin trei direcţii: în relaţia
cu clienţii, în traininguri şi în
tehnologie. Vom inova în ritm
accelerat, pe fondul unei rate
tot mai mari de adopţie a
noilor tehnologii de către
clienţii noştri. Investiţiile şi
eforturile pentru deservirea
mai bună a clienţilor se vor
intensifica. Îmi doresc să facem
din Raiffeisen Bank o bancă
mai agilă şi ne propunem o
creştere peste media pieţei.

Georgeta Clinca
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domnule preşedinte, în
primul rând, v-aș întreba cum
au fost ultimii 5 ani pentru
bancă, de când conduceți
dumneavoastră inG
românia; v-au fost depășite
așteptările și credeți că este
loc de mai bine? 

Ultimii cinci ani au fost extrem
de dinamici pentru ING, în
special pentru că am început
să lansăm produse instant și
servicii online. Am avut primul
sistem de recunoaștere vocală
de pe piață în 2013, am
introdus cardurile contactless
în 2014, am fost primii care am
oferit un card de debit instant.
În 2016, am continuat cu alte
trei premiere: platforma de
reduceri ING Bazar, ING Point
din mall-uri și creditele instant
disponibile în sucursale, care
au evoluat anul trecut
devenind credite instant
online. 
Schimbările și ritmul alert cu
care trebuie să ținem pasul și
noi, ca bancă și clienții noștri,
ne-a ținut pe toți implicați și
motivați. Întotdeauna va fi loc
de mai bine, datorită
schimbărilor tehnologice
rapide la care suntem
martori. 

sunteți printre puținele bănci
prezente în românia care nu a
resimțit o lovitură puternică
atunci când a lovit criza finan -
ciară și ați revenit rapid pe un
trend ascendent: cum ați

reușit acest lucru și cum este
posibil să aveți cea mai mare
creștere organică de pe piață?

Principalul nostru obiectiv
este să fim relevanți pentru
clienții noștri și să oferim
servicii și produse de calitate
pliate pe nevoile acestora, pe
toate liniile de business: Retail,
Mid Corporate și Wholesale
Banking. Creșterea organică
pe care o vedem și astăzi are la
bază și aceste aspecte.  
Acesta a fost fundamentul
pentru un model de afaceri
sustenabil care ne-a ajutat în
timpul crizei, alături de o
abordare responsabilă față de
clienții noștri în ceea ce
privește supra-îndatorarea și
împrumuturile sustenabile.
Este motivul pentru care
astăzi avem o rată a creditelor
neperformante mult sub
media pieței. 

ați afirmat de curând: „noi
vrem să fim o companie
tehnologică cu licență
bancară, de aceea ne
comparăm cu alte companii
de tehnologie”. ne puteți
spune mai multe despre acest
lucru și despre cum arată
această comparație în acest
moment? 

Pentru a pune lucrurile în
perspectivă, mai puțin de 30%
dintre utilizatorii Home’Bank
accesează platforma de
internet exclusiv de pe

desktop. Să ne imaginăm un
utilizator care pe parcursul
unei zile folosește Facebook
pentru a citi știrile, postează o
poză pe Instagram, discută pe
WhatsApp, își verifică e-mailul
de serviciu sau pe cel
personal, caută un restaurant
pe TripAdvisor, folosește
Waze, transferă bani din
contul de economii în contul
de debit din Home’Bank,
ajunge acasă și deschide
Netflix. Toate acestea de pe
smartphone. 
Aceasta este o zi normală
pentru mulți dintre clienții
ING. Pentru că ne accesează
platforma o dată la două zile,
nu ne putem permite să
oferim o experiență dificilă și
greoaie în interacțiunea lor cu
banca. Oamenii ne compară
cu alte aplicații, cu alte
companii de tehnologie,
diferența este că noi le oferim
servicii financiare.

aveți o cotă de piață
impresionantă în ceea ce
privește clienții care își
primesc salariile în contul
inG. Cum reușiți să păstrați
pe termen lung clienții care,
în general, nu sunt foarte
atașați de bănci?

Conform Net Promoter Score
(NPS), ING este banca cea mai
recomandată de către clienții
săi. Acesta este un reper pe
care îl tratăm cu multă
seriozitate pentru că ne

inG vrea să fie relevantă
pentru clienţii săi, să le

asigure un mod de lucru
cu banca relaxat, facil,
confortabil. banca îşi

propune să colaboreze
pentru a atinge acest

obiectiv cu fintech-urile
pe care le consideră

complementare şi nu
concurente.

Din Ce în Ce Mai Mulți Clienți 
își DoresC o banCă CoMplet Digitală

interviu cu MiChal szCzurek,
Ceo, ing bank romania
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supune produsele și modelul
de afaceri unei verificări. De
obicei, un client care își
primește salariul la noi este
un client activ care alege ING
pentru activitatea și
tranzacțiile sale de zi cu zi.
Singurul ingredient secret
pentru o relație pe termen
lung este relevanța - ascultăm
care sunt nevoile sau
problemele lor și ne străduim
să găsim soluția potrivită în
timpul pe care îl au la
dispoziție. În acest mod, ne
propunem să oferim clienților
noștri o experiență
diferențiatoare.

Cum vedeți pe termen mediu
și lung relația dintre bănci și
tehnologiile financiare? dar
dintre bănci și companiile de
telecomunicații? 

În acest moment, băncile se
supun reglementărilor de stat
care îi determină pe oameni
să fie confortabili în a le
încredința banii.
Reglementările aduc un ritm
mai lent pentru schimbări sau
adoptarea noilor tehnologii,
însă aici fintech-urile sau alte

companii care oferă servicii
adiționale au loc de manevră
și pot colabora cu o bancă. 
Cred că avem mai multe de
câștigat dacă îi considerăm
pe acești jucători
complementari și nu
concurenți. 

Ce rol joacă digitalizarea în
strategia inG bank? există un
profil clar pe care îl căutați în
rândul clienților persoane
fizice și al companiilor? 

Nu căutăm anumite
caracteristici ale clienților
noștri, în afara unei relații
sănătoase și responsabile. Din
ce în ce mai mulți clienți își
doresc o bancă complet
digitală, promisiune pe care
ING și-o asumă.
Colaborarea cu o bancă ar
trebui să ne facă viața mai
ușoară, cu servicii simple,
accesibile, sigure și rapide,
tocmai pentru că acestea sunt
online sau pe smartphone-ul
nostru. Banking-ul nu ar
trebui să fie o povară, ar
trebui să fie extrem de simplu
și accesibil, ca orice
experiență online.

ați lansat de curând un
produs care are, pe lângă
beneficiile sale, o campanie
de marketing ingenioasă. de
data aceasta pentru imm-uri.
Cum evaluați lupta pentru
acest segment de clienți, din
ce în ce mai doriți de bănci?
Ce poate asigura o poziție de
top în această cursă, precum
și o cotă de piață importantă? 

Suntem mândri de noua linie
de creditare instant,
disponibilă pentru
microîntreprinderi și pentru
IMM-uri mici, pentru că nu
este doar un alt produs
instant ci primul pas în
automatizarea procesului de
analiză a cererilor de
împrumut pentru clienții
noștri. 
Am reușit să accesăm bazele
de date externe de la ANAF,
de la Biroul de Credit și de la
alte instituții pentru a
menține aceleași criterii de
evaluare ca înainte. Cu alte
cuvinte, avem aceeași politică
de evaluare, fară a le mai cere
clienților un întreg set de
documente. Facem însă toate
verificările necesare, cu

aprobarea lor. Ne dorim să
oferim timp clienților noștri
pentru că noi considerăm că
timpul reprezintă cea mai
valoroasă resursă pentru
antreprenorul român. 

România continuă să fie o
țară cu un nivel redus de
intermediere financiară și cu
un nivel și mai redus de
incluziune și de educație
financiară. Cum putem
rezolva aceste trei probleme,
legate între ele? 
Vedem un efort comun al
comunității bancare în toate
cele trei direcții, la diferite
niveluri. Suntem optimiști că
printr-un efort susținut,
acestea pot fi îmbunătățite în
timp. 

În ultima vreme, bancherii nu
au fost foarte iubiți de
populație. Cum poate fi
gestionată mai bine noțiunea
de încredere, această noțiune
pe care se construiește o
relație avantajoasă atât
pentru bancă, cât și pentru
client? 

Credem în scenariile de tip
„win-win”, iar încrederea
dintre o bancă și clienții săi se
construiește împreună.
Acesta este un tip de relație
în care ambii parteneri
trebuie să facă alegeri
inteligente, la fel ca în relația
cu orice partener de afaceri.
Am menționat deja rata
noastră foarte scăzută de
credite neperformante; prin
menținerea unei politici
stricte de creditare, am reușit
să facem alegeri responsabile,
să fim un consultant financiar
activ pentru clienții noștri și
să le oferim soluțiile adaptate
nevoilor acestora.
A fi responsabil este modul
sustenabil de a face afaceri.
Prin această abordare și
oferind produsele relevante,
prețuri competitive și cu o
comunicare deschisă, ne
dorim să oferim clienților o
experiență diferențiatoare în
relația cu banca.

norel moise
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Cum a fost 2017 pentru
Garanti bank? dar primele
luni din 2018? Ce rezultate 
v-au mulțumit și unde credeți
că mai aveți de lucrat?

În 2017 am înregistrat cea
mai bună performanță din
istoria noastră la nivel local,
cu un profit net de 109,7
milioane de lei, venituri de
504,3 milioane de lei, in timp
ce volumul creditelor a
crescut cu 8,1%, pana la 7,25
miliarde lei. În plus, rata
creditelor neperformante a
scăzut progresiv de la an la
an, fiind acum semnificativ
sub media pieței. Indicatorii
de solvabilitate și lichiditate
s-au îmbunătățit, indicând o
capitalizare puternică și o
lichiditate adecvată, în timp
ce costul scăzut al riscului
reflectă sustenabilitatea pe
termen lung a modelului de
afaceri al băncii. 
Avem o strategie pe termen
lung în România, iar pentru
2018 ne propunem să
generam și mai multă valoare
adăugată în viața clienților
noștri și să ne menținem
profitabilitatea și un
portofoliu curat.

Ce impact au toate aceste
schimbări legislative, care
vizează sectorul bancar,
asupra stategiei Garanti bank
în românia? 

Am fost, întotdeauna, un
partener financiar de

încredere pentru clienții
noștri din toate liniile de
business (Retail, IMM și
Corporate). Garanti Bank a
venit în România în 1998,
când industria bancară era
caracterizată de o creștere a
numărului de jucători
financiari. De-a lungul anilor,
ne-am confruntat cu multe
provocări, unele din punct de
vedere legislativ, unele de
natură economică. 
Ceea ce vă pot spune cu
siguranță este că Garanti
Bank a demonstrat, în aceste
două decenii de activitate în
România, că este o bancă
solidă, capabilă să se
adapteze la schimbare.
Suntem una dintre cele mai
dinamice instituții financiare
de pe piața locală, deoarece
am crezut întotdeauna că
provocările sunt oportunități
deghizate.

Cum vedeți competiția creată
după intrarea pe piața
serviciilor financiare a
companiilor fintech și a celor
de tehnologie? 

Sectorul bancar a înțeles că
trebuie să se adapteze la
această eră digitală pe care o
trăim. Felul în care
consumatorii aleg să facă
banking a dus la digitalizarea
serviciilor bancare. Noi, cei de
la Garanti Bank, suntem unii
dintre cei mai importanți
actori din industria bancară
românească, atunci când vine

vorba de Internet și mobile
banking. Echipa noastră
lucrează pentru a dezvolta și
îmbunătăți constant
funcționalitățile serviciilor
digitale, pentru a răspunde
cât mai bine așteptărilor
ridicate ale clienților. 
Avem un model de afaceri
orientat spre client, întărit de
o  tehnologie avansată și
inovație, un model de afaceri,
care a fost perfecționat de
principalii noștri acționari -
Turkiye Garanti Bankasi AS
(TGB) si Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) - lideri de
piață în țările lor. 
Cel puțin pentru moment,
băncile care activează în
România, nu ar avea de ce să-
și facă griji în legătură cu
intrarea companiilor fintech
pe piața serviciilor financiare,
dacă înțeleg importanța
îmbunătățirii livrării unor
astfel de servicii pe canalele
digitale, a extinderii prezenței
în online și a conectării cu
oamenii 24 de ore din 24, prin
intermediul rețelelor sociale. 

ar trebui să ne sperie trendul
actual de majorare a ratelor
dobânzilor, a ratei inflației,
chiar dacă economia
româniei continuă să
crească? 

În 1998, când Garanti și-a
început activitatea pe plan
local, inflația era de două
cifre, adică 59%. Este adevărat
că în ultima perioadă am avut

avem o strategie 
pe termen lung în

românia, iar pentru
2018 ne propunem 

să generam și mai multă
valoare adăugată 

în viața clienților noștri 
și să ne menținem

profitabilitatea și un
portofoliu curat.

garanti bank CreDe în potențialul 
De Dezvoltare al roMâniei

interviu cu ufuk tanDoğan,
Ceo, garanti bank românia



banCheri i topurilefinmedia i iulie 2018 i 43

Ceo
vision

o rată a inflației în creștere,
dar evoluția sa este una
marginală, dacă este să ne
raportăm la anii ‘90. Și să nu
uităm că oficialii BNR (Banca
Națională a României) au
declarat recent că se așteaptă
la o încetinire a evoluției ratei
inflației în lunile care vin. 
Garanti Bank crede în
potențialul de dezvoltare al
României. Anul trecut a fost
unul exceptional pentru
economia țării, care a
înregistrat o creștere record,
comparativ cu alte state din
Uniunea Europeană. Estimăm
o creștere a Produsului Intern
Brut al României de 4,4% în

acest an, susținută de servicii,
industrie și comerț. 

mediul de business și
antreprenorial a suferit o
serie de șocuri fiscale, ceea ce
i-a determinat pe unii
investitori să amâne
dezvoltarea unor noi
proiecte. simte banca acest
lucru? din ce sectoare vin
proiectele pe care banca le
finanțează anul acesta? sunt
mai multe sau mai puține ca
în 2017? 

Garanti Bank este un
susținător activ al afacerilor
locale și credem că

antreprenoriatul este unul
dintre cele mai importante
motoare ale dezvoltării
economice în România. Nu
am văzut, la companiile din
portofoliul nostru, reticență
de a investi, ca urmare a
modificărilor fiscale sau a
altor schimbări.
În primul trimestru al acestui
an, am acordat, pe zona
Corporate, credite în valoare
de 2,37 miliarde de lei, cu
4,9% peste nivelul din   
trimestrul I din 2017. Și
valoarea creditelor acordate
IMM-urilor a crescut cu 3,5%
comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut. 

În același timp, aș dori să
menționez că, în cadrul
angajamentului nostru pe
termen lung de a sprijini
antreprenoriatul local, banca
a semnat un nou acord de
împrumut cu IFC, membru al
Grupului Băncii Mondiale,
pentru suma de 25 de
milioane de euro, pentru a
finanța întreprinderile mici și
mijlocii din România.
Există încă loc pentru
investiții în domeniul
medical, al ospitalității, al
comerțului cu amănuntul, în
special în orașele mai mici,
unde se poate observa un
decalaj între cerere și ofertă.
Nu vedem nici o ezitare din
partea investitorilor pentru a-
și pune la bătaie banii și
expertiza în aceste industrii.
În plus, finanțăm în mod activ
investițiile care contribuie la
îmbunătățirea vieții
oamenilor. 

Care sunt așteptările pentru
2018, atât pentru bancă, cât
și pentru sectorul bancar și
pentru  economia româniei? 

Accentul cade acum pe
consolidarea sistemului
bancar și a stării sale de
sănătate. Anul trecut, Garanti
Bank a reușit să crească
volumul activelor cu 11% și a
ajuns la o cotă de piață de
aproape 2,5%. Nu ne vom
opri aici. Vrem să menținem
acest ritm bun de creștere a
portofoliului și credem că
putem să ne creștem cota de
piață printr-o dezvoltare
organică. 
România este una dintre cele
mai puternice piețe europene
pentru tehnologie, investiții și
comerț, cu angajați calificați
în domeniul IT, cu un raport
cost-beneficiu bun, cu
investitori de top și cu un
mediu de afaceri prietenos.
Țara are parametri economici
buni și toate agențiile de
rating o recomandă pentru
investiții. Sunt optimist în
ceea ce privește evoluția
economiei românești. 

Georgeta Clinca
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anul 2017, din punctul de
vedere al rezultatelor
financiare, a fost unul de
succes pentru idea::bank.
Care a fost cheia succesului,
ce v-a mulţumit şi ce nu s-a
ridicat la nivelul aşteptărilor
dvs.? Cum au fost primele
cinci luni ale anului 2018?

Într-un clasament după
active, Idea::Bank se situa pe
locul 23 din 35 de instituţii de
credit existente la finele
anului 2017, cu o cotă de
piaţă de 0,43%, făcând parte
din grupa băncilor mici. A fost
anul creditării, astfel că
balanţa acestora a crescut cu
26% fiind în egală măsură
rezultatul atât al creditării
persoanelor fizice cât şi al
companiilor.
Depozitele au urmat acelaşi
trend, înregistrându-se o
creştere de 21%, ceea ce a

permis menţinerea raportului
credite-depozite la un nivel
confortabil, de 72,3%.
Relevantă este şi evoluţia
numărului de clienţi în 2017,
noi asigurând servicii şi
produse bancare unui număr
de clienţi cu 21% mai mare,
această bună cooperare
determinând obţinerea unui
profit net de 4,7 ori mai mare
decât în 2016 şi implicit,
îmbunătăţirea indicatorilor
de eficiență. Aş adăuga
calitatea bună a portofoliului
de credite care se bazează pe
un serios proces de modelare
a riscului,  rata NPL fiind în jur
de 4% şi nivelul bun al
indicatorilor de solvabilitate,
astfel rata fondurilor proprii
totale a fost peste 15%, iar a
fondurilor proprii de nivel 1 s-a
situat la 12,27%.
Mai sunt multe lucruri de
îmbunătăţit şi aici mă refer
atât la revizuirea continuă a
produselor şi serviciilor
noastre pentru a fi cât mai
aproape de necesităţile
clienţilor, dar şi la continua
pregătire profesională a
echipei Idea::Bank, atât în
front office cât şi în back
office pentru a fi capabili să
înțelegem pe deplin clientul
şi nevoile lui. Sunt necesari
paşi în întărirea echipei, a
coeziunii acesteia şi creşterii
nivelului de implicare a
fiecăruia dintre noi în
transpunerea strategiilor în
practică şi pregătiţi pentru a
răspunde competiţiei şi

concurenţei din piaţa bancară
şi nu numai. 
Primele cinci luni ale acestui
an au urmat aceeaşi tendinţă,
activele totale ale băncii
înregistrând o creştere cu
20% YoY şi cu 5% faţă de
finalul anului 2017.  Volumul
vânzărilor creditelor de
consum a crescut cu 20% faţă
de perioada similară a anului
2017. Astfel, soldul creditelor
a crescut cu 20% YoY şi cu 6%
comparativ cu luna
decembrie 2017, iar
depozitele au înregistrat o
creştere cu 18% YoY şi cu 4%
faţă de finalul anului 2017.
Veniturile nete totale s-au
majorat cu 20% YoY, în timp
ce cheltuielile totale s-au
majorat doar cu 5% faţă de
perioada similară anului 2017,
ceea ce înseamnă că măsurile
luate cu privire la
eficientizarea proceselor au
început să dea roade.

la preluarea băncii de către
actualul acţionar majoritar se
vorbea de o ascensiune într-un
termen de cinci ani către 
top 10. aceasta ar însemna
acum creşterea cotei de piaţă
undeva peste 3%. Cum poate
fi realizat acest obiectiv?

Grupul financiar polonez
Getin Holding, acţionarul
majoritar al Idea::Bank nu a
exclus la intrarea în piaţa din
România mai multe achiziţii
de business-uri în domeniul
financiar bancar. Ulterior,

acţionarul majoritar, după o
prospectare complexă a
pieţei a decis ca şi strategie
de dezvoltare a business-ului
din România creşterea
organică, creştere care s-a
dovedit a fi sănătoasă, cota
de piaţă a Idea::Bank crescând
de 3,6 ori de la momentul
achiziţiei. Având în vedere
rezultatele încurajatoare e
foarte clar că nu ne vom opri
aici. Creşterea organică a fost
rezultatul direct al mai multor
decizii strategice privind
relocarea sucursalelor,
dezvoltarea de noi produse
pentru offline dar şi pentru
online, toate aceste decizii
regăsindu-se în creşterea
portofoliului de clienţi
persoane fizice şi companii. În
acest moment ne pregătim
de lansarea unui alt proiect
strategic menit să asigure
creşterea organică a
Idea::Bank şi anume
deschiderea de noi puncte de
vânzare în oraşele în care
Idea::Bank nu are încă
reprezentare teritorială.
Suntem aproape gata să mai
facem un nou pas în lumea
digitală şi mă refer la
Idea::WebDepo, o nouă
platformă care permite
constituirea depozitelor
online de către orice
persoană fizică, fără a fi
nevoie de deschiderea unui
cont curent. O a treia
perspectivă se referă la
impulsionarea creditării IMM-
urilor, în acest sens

am discutat cu mioara
Popescu, Președinte

executiv al idea::bank,
despre rezultatele

instituţiei financiare pe
care o conduce, despre

angajamentul
acţionarului polonez

faţă de piaţa românescă
şi despre bankingul de

la noi, în general. 

rezultatele obţinute până aCuM înCurajează 
iDea::bank să îşi Continue asCensiunea

interviu cu Mioara popesCu,
președinte executiv, idea::bank
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beneficiind de o linie de
finanţare de la Fondul
European de Investiţii.

banking-ul evoluează într-un
mediu economic volatil. Cum
e posibil să faci planuri
fezabile şi bugete
multianuale în acest context?
Şi cum e posibil să îţi atingi
ţintele?

Ţintele Idea::Bank sunt
ambiţioase şi presupun un
proces de planificare corect
care însă poate fi influenţat,
ca oricare alt business, de
contextul actual, marcat de
numeroase schimbări
legislative şi fiscale.
Flexibilitatea şi dimensiunea
redusă a băncii  sunt avantaje
în acest  context alături de
importante instrumente de
management la nivelul
fiecărui centru de profit.
Beneficiem dealtfel de suport
din partea grupului din care

facem parte, expertiza din
acele ţări unde a existat lipsa
de predictibilitate la un
moment dat ar putea să fie
un asset important.

Cum poate fi rezolvată
problema legată de lipsa
încrederii dintre clienţi şi
bănci, după ce ani la rând,
unii au săpat, mai mult sau
mai puţin dezinteresat, un
şanţ deosebit de adânc între
cele două tabere?  

Întrebarea conţine un
concept cu care vă rog să-mi
permiteţi să nu fiu de acord,
şi anume la existenţa unui
șanț între bănci şi clienţi, în
ciuda eforturilor disperate ale
unora... Cifrele anterior
prezentate sunt relevante şi
mă refer atât la creşterea
sumelor atrase în conturi şi
depozite cât şi la creditele
acordate, ceea ce înseamnă
încredere din partea ambelor

tabere. Băncile au nevoie de
clienţi şi clienţii au nevoie de
bănci, ambele părţi ar trebui
să fie implicate în egală
măsură în contruirea unui real
parteneriat. A unui
parteneriat bazat pe o relaţie
corectă, pe etică şi mai ales
încredere, care aşa cum toţi
ştim se câştigă tare greu, dar
se poate pierdere într-o
secundă. 
Afirmam într-un interviu
anterior ca rolul sistemului
bancar este  acela de a
susţine dezvoltarea, de a fi un
real motor al economiei, un
mecanism care funcţionează
având ca lubrifiant atât
încrederea dar şi o reală
educaţie financiară în rândul
populaţiei. Am în continuare
această opinie.

ne plasăm pe locuri
ruşinoase în topuri
internaţionale atunci când
vine vorba de educaţie

financiară, intermediere
financiară sau incluziune
financiară. Cum putem
progresa mai rapid în aceste
topuri? Ce ar fi de făcut? Cum
implicaţi dvs agenţii de front-
office în procesul de educaţie
financiară? Ce pot face
băncile pentru a convinde
măcar jumătate din cei 40%
dintre românii care nu
interacţionează cu băncile să
apelez măcar la un singur
produs bancar?

Educaţia financiară nu este
doar apanajul băncilor, este şi
trebuie să fie preocuparea
întregului sistem economic
naţional. Aş îndrăzni să spun
că ar trebui să avem o
abordare integrată într-o
strategie naţională, numai aşa
am putea să câştigăm teren şi
să ne apropiem de alte state
europene. De ce e nevoie să
ai minime cunoştinţe
financiare?  Pentru că aşa poţi
să-ţi înţelegi nevoia, să
evaluezi oferta, să alegi
produsul sau serviciul care ţi
se potriveşte cel mai bine şi
care îţi crează valoare
adăugată.
Băncile  desfăşoară sau sunt
raliate la diverse programe
de educaţie financiară din
piaţă, proiecte pe care orice
om de bună credinţă le
aprecieză şi care chiar cresc în
mod real şi vizibil  nivelul
cunoştinţelor economico-
financiare ale populaţiei. 
Un proiect în care Idea::Bank
s-a implicat activ este cel
desfăşurat de către Asociaţia
de Promovare a Performanței
în Educaţie, un proiect
adresat  copiilor de vârsta
şcolară, noi susţinând pentru
a doua oară organizarea
Olimpiadei Micilor Bancheri,
alături de alţi parteneri.
Nu vreau să închei fără a
aminti efortul celor peste 180
de colegi care lucrează în
front office-ul Idea::Bank care
au ca şi responsabilitate
consilierea în mod corect a
clienţilor, explicarea
termenilor bancari, care fac
educaţie financiară cu
prisosinţă. Faptul că  avem
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colegi care dau importanţa
cuvenită informării şi
consilerii clienţilor persoane
fizice şi juridice se revede în
numărul relativ scăzut de
reclamaţii.
În ceea ce priveşte gradul
scăzut de bancarizare al
populaţiei, Idea::Bank se află
în continuă extindere, vom
deschide în curând mini-
branch-uri care ne vor ajuta
să ajungem la cât mai mulţi
clienţi cu informaţii utile,
produse şi servicii bancare.
Dar în opinia mea, băncile
singure nu pot rezolva
această situaţie, a  se vedea în
acest sens decizia Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci
din Camera Deputaților care a
votat recent creșterea
pragului cifrei de afaceri
anuale de la 10.000 de euro la
50.000 de euro pentru
comercianții care trebuie să
permită plata cu cardul.

bankingul se schimbă
dinspre clasic spre un
modern bazat pe canale
alternative. Cu ce se laudă
idea::bank, din acest punct
de vedere şi la ce să ne
aşteptăm pe viitor, având în
vedere că sunteţi în prima
linia a celor care inovează?

2017 şi 2018 au fost pentru
noi ani în care ne-am creat
instrumente în zona de
online, avem în momentul de
faţă o platformă online de
pre-aprobare a creditelor,
Calculatorul cu Dorinţe, ne
pregătim de lansarea
Idea::WebDepo platformă
care permite clienţilor şi non-
clienților  să constituie
depozite online de oriunde s-
ar afla, oferim de mult timp
clienţilor serviciul de  internet
banking. Ne dorim să
dezvoltăm cât mai multe
instrumente pentru zona
digitală pentru a putea veni
în întâmpinarea nevoilor
societăţii actuale, timpul a
devenit un element atât de
dorit în rândul oamenilor, am
avut confirmări indubitabile
ale acestui aspect  la
interviurile de angajare,

marea majoritate a
candidaţilor punând întrebări
legate de posibilitatea de a
lucra o zi pe săptămâna de
acasă. Suntem în proces de
evaluare a unor produse
inovatoare care funcţionează
foarte bine în piaţa din
Polonia  şi nu excludem să le
adaptăm în viitorul apropiat
pentru a le oferi pieţei locale.

dacă tinerii cu vârste între
23-30 de ani, conform
studiilor la nivel de europa,
preferă să se informeze
online şi să cumpere online,
cei din intervalul 18-23 de ani
se pare că au schimbat puţin
macazul: se informează
online dar cumpără de la un
“magazin” cu locaţie fizică.
Cum vedeţi viitorul agenţiilor
bancare?

Citeam de curând un studiu
de piaţă referitor la
comportamentul  de
cumpărare al oamenilor pe
categorii vârstă, studiul este
realizat pentru industria de
fashion. În România oamenii
simt încă nevoia să  intre în
contact cu brand-ul înainte
de a achiziţiona un produs,
motiv pentru care cred că
magazinele fizice nu vor
dispărea ci mai degrabă se
vor remodela. În curând, cred
că vom vedea şi în România
mai multe concept store-uri
experienţiale, cam acelaşi
fenomen se va petrece şi în
mediul bancar. Agenţiile
bancare vor exista în
continuare, nevoia de
consiliere face-to-face
rămânând o necesitate
constantă în rândul anumitor
categorii de vârstă. Având în
vedere că vom deschide noi
puncte de vânzare, este clar
că am pariat pe un mix de
canale de vânzare online şi
offline.

mediul antreprenorial a
suferit şi el o serie de
bulversări, din punct de
vedere fiscal, fapt care i-a
făcut pe mulţi investitori să
îşi ia un timp de răgaz înainte
de a face noi dezvoltări. 

se simte acest lucru şi din
punctul de vedere al băncii?
din ce sectoare de activitate
vin proiectele bancabile, în
acest an? sunt mai multe sau
mai puţine ca în 2017?

Ca şi în anii anteriori
Idea::Bank creditează în
aproximativ toate domeniile
de activitate, cu
preponderență societăţile
care activează în comerţ,
producţie şi servicii. La nivelul
băncii nu am înregistrat o
creştere semnificativă a
cererii din partea IMM şi
implicit a accesării finanţării
bancare, antreprenorii
urmărind modificările fiscale
şi legislative cu impact direct
în profitabilitatea companiilor
lor. O rată bună de succes în
accesarea finanţării o au
companiile cu istoric în
activitate, stabile din punct
de vedere bilanţier,
capitalizate şi cu tendinţe de
creştere şi dezvoltare. Fiind o
bancă mică, clienţii noştri
beneficiază de flexibilitate şi
de un timp de răspuns redus
iar banca le poate oferi
produse diverse atât pe
finanţarea nevoilor de capital
de lucru cât şi parteneriat în
diverse proiecte de investiţii.  

Cum vă descurcaţi cu noianul
de schimbări în peisajul
legislativ pe care trebuie să le
asimilaţi într-un timp foarte
scurt? Ce ar fi cel mai dificil
de implementat şi necesită
cele mai mari eforuri, umane
şi financiare?

Schimbările legislative
numeroase mută uneori
focusul companiilor dinspre
business înspre partea
administrativă şi acest lucru
produce frustrare  pentru
fiecare stakeholder implicat
în organizaţie. Am reuşit să
implementăm cerinţele
legislative, numai că din
punct de vedere costuri, ca
orice bancă mică, am simţit
din plin impactul financiar şi
nu numai. Mai ales ca aceste
proiecte obligatorii din care
menţionez GDPR, Payment

Services Directive, MIFID 2,
split TVA,  s-au suprapus pe
proiectul nostru stategic de
upgrade al core banking
system-ului, a unei noi
platforme de raportare şi
implementarea IFRS 9. A fost
un efort uriaş al echipei care
asigura managementul
proiectelor şi numai munca în
echipă a asigurat succesul pe
fiecare etapă.

Cum vedeţi concureţa 
din mediul în care activaţi, 
cu componentă
tridimensională: dinspre
bănci, dinspre companii
fintech dar şi dintre companii
din telecom?

Fiecare entitate  are specificul
ei, loc este pentru fiecare, mai
ales dacă ne raportăm la
nivelul intermedierii
financiare. Mai multe zone de
business în care interferează
mai multe opţiuni pentru
client ajuta piaţa să se
dezvolte, de altfel fiecare tip
de entitate îşi poate găsi nişa
proprie. Se pot ridica în
schimb multe întrebări legate
de tipul de reglementări ale
fiecărei industrii. Este foarte
important să nu existe breşe
în niciun  sistem pentru a fi
siguri că sistemul economic
funcţionează în favoarea şi
siguranţa clientului.

una peste alta, ce aşteptări
aveţi de la 2018 pentru
bancă, pentru sectorul
bancar dar şi pentru
economia româniei?

Rezultatele obţinute în
primele luni ale lui 2018
anunţă un an bun pentru
întreg sectorul bancar, dar nu
tebuie să pierdem din vedere
evoluţia inflaţiei, a cursului de
schimb euro-leu, evoluţia
productivităţii şi a ratelor de
dobândă, a contextului în
care ne desfăşurăm
activitatea în general. Mai
mult ca oricând este mare
nevoie de competenţă şi
predictibilitate în România.

mihai săndoiu
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domnule preşedinte, în primul
rând v-aş întreba cum au fost
ultimiele 17-18 luni pentru
libra internet bank?

Libra Internet Bank a încheiat
anul 2018 cu un profit net de
59,4 milioane de lei, în creştere
cu 83% faţă de 2016 şi a atins
pragul de 4,6 miliarde de lei
active nete, ceea ce înseamnă o
cotă de piaţă de peste 1%. 
Zonele tradiţionale au mers
excelent, respectiv Real Estate,
Agribusiness, Profesii Liberale. O
surpriză foarte plăcută a
reprezentat-o segmentul micro
şi IMM, pentru care am
dezvoltat parteneriate cu
instituţii europene, precum
Fondul European de Investiţii,
prin care le-am facilitat accesul
la finanţare. 
Atragerea de surse a fost un alt
reper al creşterii băncii în 2017.
Am dezvoltat parteneriate
strategice prin care am
promovat depozitele noastre la
nivel european şi am
intermediat procesul de

constituire a depozitelor
bancare de către persoane
fizice, cu cetăţenie germană,
prin intermediul unei plarformei
online, SAVEDO. 
Ne adaptăm periodic serviciile
în funcţie de schimbările pe care
le anticipăm, astfel că lucrăm la
noi oportunităţi în mediul
digital care să permită clienţilor
noştri obţinerea, printr-un canal
100% digital, a unor credite de
consum sau ipotecare. 
Ne preocupă, de asemenea,
îmbunătăţirea fluxurilor şi
proceselor interne, dezvoltate
împreună cu o echipă de peste
70 de IT-işti, pentru a fi aliniate
pe deplin la noile tehnologii şi
tendinţe în digital banking. 

vă număraţi printre jucătorii
cu o dinamică excelentă în pia -
ţă: care este reţeta succesului? 

Toate realizările şi succesele
băncii se datorează în special
devotamentului angajaţilor,
specialişti cu expertiza pe
fiecare linie de business în parte,
oameni motivaţi şi implicaţi.
Toate acestea sunt susţinute
prin sprijinul acţionarilor noştri,
rezultând astfel un efort comun
pentru a răspunde cât mai bine
nevoilor clienţilor noştri. 

sunteţi una din băncile care
mizează mult pe tehnologie:
cum vedeţi viitorul pieţei
bancare? Cum vedeţi
competiţia cu fintech şi
companiile din telecom?

Zona bancară cred că va
exploata la maxim tehnologia
pentru a satiface cerinţele
clienţilor. În special, dacă ne
referim la clienţii persoane fizice
sau microîntreprinderi. Rămân,

însă, şi zone tradiţionale care
trebuie acoperite de specialişti
în sucursale; ne referim, de
exemplu, la zonele de
Agribusiness şi Real-Estate. Cel
mai probabil, cele două medii
vor convieţui, însă ne putem
aştepta să apară posibilităţi
alternative de consolidare a
relaţiilor personale între clienţii
şi consilierii băncii prin apeluri
video, fiind o alternativă facilă
de a optimiza timpul şi a înlocui
contactul uman. 
Fintech-urile au deja un avantaj
important. Se vor baza iniţial pe
sisteme de plăţi sau wallet-uri,
dar nu vor rezista oferind servicii
doar în zona aceasta. Vor trebui
să ajungă în zona de atragere
surse/plasare credite. Deci cele
mai performante fintech-uri vor
aplica pentru licenţe bancare,
altele vor dispărea.

Ce noutăţi în domeniu v-au
adus succes şi ce anume caută
clienţii atunci când vin la libra
bank?

Domeniile tradiţionale precum
Real Estate, Profesii Liberale şi
Agribusiness sunt cele care au
ajutat cel mai mult la creşterea
băncii. 
În zona digitală, de asemenea,

lucrurile merg excelent, în
special pe atragerea de surse. 

ne-aţi obişnuit cu planuri şi
investiţii îndrăzneţe: la ce să ne
aşteptăm în acest an?

Lucrăm la consolIdarea relaţiilor
din zonele tradiţionale, chiar
prin soluţii din afara sferei strict
financiare. În zona digitală, ne-
am consolidat deja poziţia de
lider în inovaţie şi vom continua
să ne menţinem. Lucrăm la
proiecte inovatoare, iar ceea ce
simţim este că suntem obligaţi
să facem asta, clienţii aşteaptă
noutăţi de la noi.

românia continuă să fie o ţară
cu un nivel de intermediere
financiară redus. la fel de
prost stă la incluziune
financiară şi la educaţie
financiară. Cum pot fi
rezolvate problemele legate
de cei trei indicatori?

Dacă ne dorim o rezolvare cât
de cât rapidă, cre  d că ar trebui
să existe proiecte
guvernamentale la care sistemul
bancar să fie invitat şi motivat să
participe. Altfel, lucrurile se vor
rezolva în timp, dar lent.

Georgeta Clinca

“rămânem pe aceleaşi
trei paliere de

dezvoltare care credem
că aduc factorul

diferenţiator în piaţă:
specializarea şi

ultraspecializarea
angajaţilor, atenţie la

tot ce e nou în
tehnologie şi resursa
umană motivată şi de

înaltă calitate”, ne spune
emilian bituleanu,

preşedintele libra bank. 

zona banCară CreD Că va exploata la MaxiM 
tehnologia pentru a satifaCe Cerinţele Clienţilor

interviu cu eMil bituleanu,
preşedinte libra internet bank
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domnule director general,
cum a fost anul 2017 pentru
banca Centrală Cooperatistă
CreditCooP și băncile
cooperatiste: ce v-a mulțumit
în realizările membrilor
rețelei cooperatiste și la ce
credeți că mai e de lucru
pentru a progresa?

În cazul rețelei bancare
cooperatiste CREDITCOOP,
avem de-a face cu o categorie
de bănci specializate în
acordarea de credite clienților
persoane fizice, activitatea de
creditare adresându-se, după
cum prevede un capitol
distinct, dedicat lor, din OUG
nr. 99/2006 privind institutiile
de credit și adecvarea
capitalului, cu preponderență
și cu prioritate membrilor
asociați ai acestora.
Așa cum s-a întâmplat în
întregul sistem bancar
românesc și băncile
cooperatiste au trecut, în
ultimii ani, printr-un proces
de reorganizare, de
transformare și modernizare,
iar rezultatele activității lor au
fost bune, uneori chiar foarte
bune.
În acest context, anul 2017 a
fost unul bun, cu rezultate
remarcabile, în care
indicatorii economici și
financiari, precum și cei de
prudențialitate, au înregistrat
ritmuri de creștere rezonabile.
Astfel, la 31 decembrie 2017,
bilanțul agregat al Băncii

Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP și al băncilor
cooperatiste afiliate a fost de
aproximativ 1,3 mld. lei,
echivalentul a 275 mil. euro,
soldul creditelor acordate de
870 mil. lei, capitalul social
145 mil. lei, iar soldul
depozitelor atrase 890 mil. lei. 
Valoarea fondurilor proprii pe
ansamblul rețelei, în
echivalent euro, a fost de 66
mil., față de nivelul minim de
10 mil. euro, stabilit de Banca
Națională a României prin
reglementări, iar la Banca
Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP acestea au fost
de 10 mil. euro, față de un
necesar de 5 mil. euro,
prevăzut de aceleași
reglementări.
Indicatorii de prudențialitate
bancară, mai ales cei care
arată calitatea activității de
creditare se situează la
niveluri foarte bune. Astfel,
creanțele depreciate ale
clientelei nebancare în total
portofoliu reprezintă 0,3%,
rata creditelor neperformante
reprezintă 0,8%, iar în ceea ce
privește principalii indicatori
economici, soldul creditelor
acordate a crescut cu 11,3%
față de începutul anului şi
soldul depozitelor cu 11,5%.
Profitul realizat la sfârșitul
anului 2017 a fost de 5 mil. lei
la nivelul rețelei, atât Banca
Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP cât și băncile
cooperatiste afiliate realizând

profit, iar pentru anul 2018,
putem estima un profit de
peste 6 mil. lei.
Avem satisfacția că am reușit
să diversificăm activitățile și
produsele bancare pe care le
oferim, fără a ne îndepărta de
tradiția noastră și de
bankingul tradițional pe care
l-am făcut și-l facem pentru
clienții noștri și, mai ales,
pentru micii fermieri.
Desfășurăm 35 de activități în
mandat și în parteneriat cu
diverse instituții, majoritatea
dintre acestea de anvergură
națională.
Ne mulțumește în mod
deosebit faptul că volumul
creditelor neperformante se
menține în limite foarte
scăzute, nivelul de
solvabilitate în ultimii ani s-a
situat în jurul procentului de
30% și am reușit să încheiem
cu profit toți anii, începând cu
anul 2002, de când am fost
autorizați de către Banca
Națională a României, atât la
Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP, cât și la nivelul
consolidat al rețelei.
Pentru a putea progresa în
viitor vom acționa pentru
reducerea semnificativă a
costurilor rețelei, sens în care
reorganizarea prin procese de
fuziune va constitui un aspect
prioritar pe agenda noastră.
Se impune, de asemenea, să
facem pași concreți și pe linia
modernizării activității și în
ceea ce privește digitalizarea.

“În mare parte,
provocările băncilor

cooperatiste din
uniunea europeană se

identifică cu cele pe care
trebuie să le gestioneze

și banca Centrală
Cooperatistă

CreditCooP împreună
cu băncile cooperatiste

afiliate, în special în
ceea ce privește

alinierea la cerințele de
reglementare
europeană, în

adaptarea permanentă
la noutățile pieței

financiar-bancare, în
aplicarea principiului
proporționalității și la

fenomenul digitalizării”
ne spune adrian morar,

directorul general al
CreditCooP.

bănCile Cooperatiste vor investi 
în tehnologie pentru a se aDapta 
la Digitalizarea serviCiilor

interviu cu Dr.  aDrian Morar,
Director general, banca Centrală Cooperatistă CreDitCoop
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Cum se văd lucrurile anul
acesta? Pe ce vă bazați pentru
a vă atinge obiectivele care,
sunt convins că vor fi, ca de
obicei, ambițioase dar
realiste?

Și în anul 2018, respectiv în
semestrul I, activitatea
decurge în condiții bune, iar
ritmurile de creștere ale
principalilor indicatori se
înscriu în parametri
programați prin buget astfel:
creșterile față de finele anului
2017 la soldul împrumuturilor
au fost de 7%, la depozite de
5%, iar creditele
neperformante s-au menținut
la 0,8%.
Și profitul realizat în 6 luni se
cifrează la aproximativ 3
milioane lei, același nivel pe
care l-am înregistrat în
perioada corespunzătoare din
anul 2017. 
Pentru a ne atinge
obiectivele, ne bazăm pe
avantajul conferit de rețeaua
de unități a băncilor
cooperatiste care se
constituie într-un sistem
național și cuprinde un
număr de 801 unități, ceea ce
înseamnă a doua rețea de
unități din sistemul bancar.
Ne sunt alături peste 650.000
de membri asociați și peste
1.200.000 de clienți, ne
bazăm pe rezervele deosebite
și pe potențialul bancar care
există în mediul rural, unde
avem un număr de 550 de
unități, însemnând jumătate
din totalul unităților bancare,
prezente în această zonă. Noi
ne desfășurăm aici mai mult
de 55% din activitate, iar cota
noastră de piață în acest
spațiu este de trei ori mai
mare decât cea pe care o
avem în mediul urban și una
semnificativă în sistemul
bancar.
Pentru realizarea
dezideratelor noastre avem
încredere în cei aproximativ
2000 de salariați din băncile
cooperatiste, care au
dobândit în peste 18 ani, în
care am funcționat în regim
de bancă, cunoștințe și
abilități tot mai bune, în atât

de delicata activitate cu
clienții, acordându-le
acestora sprijin în înțelegerea
produselor bancare.

ați fost, sunteți și veți fi în
continuare o bancă ,,de lei’’.
Cum vedeți evoluțiile
dobânzilor pe termen scurt și
mediu având în vedere faptul
că robor a revenit într-un
teritoriu considerat de
analiști normal, dar mult mai
sus decât s-au obișnuit
clienții în ultima vreme?

Băncile cooperatiste, prin
specificul clienților lor,
încurajează și promovează
economisirea și creditarea în
moneda națională,
neconfruntându-se astfel în
aceste activități cu un risc
valutar.

Am urmărit întotdeauna cu
mare atenție nivelul
dobânzilor acordate la
depozite și am promovat
produsele de economisire
care să asigure stabilitatea și
fidelitatea deponenților,
contribuind la menținerea lor
în unitățile noastre pentru o
perioadă mai îndelungată, iar
produsele de creditare
promovate s-au situat la
niveluri rezonabile din punct
de vedere al dobânzilor și
comisioanelor.
Pentru a face o analiză și
pentru a previziona evoluțiile
dobânzilor pe termen scurt și
mediu, consider că ar trebui
să pornim de la faptul că o
lungă perioadă de timp
dobânzile la depozite au fost
scăzute și foarte scăzute în
sistemul bancar, neaducând

câștig deponenților, iar din
acest motiv costul creditelor
s-a putut situa la niveluri care
au încurajat activitatea de
creditare.
Astfel, apreciez că ROBOR se
află acum într-un teritoriu de
normalitate, că a trecut
vremea nivelului de 0,6%
pentru acesta și că el
influențează acum în mod
negativ clienții care au
accesat credite cu dobândă
variabilă.
Într-adevăr, creșterea într-un
timp scurt a ROBOR-ului a
fost o surpriză neplăcută
pentru clienți, care s-au văzut
confruntați cu o mărire
uneori semnificativă a ratelor
lunare la credite, dar consider
că evoluția acestuia în
perioada următoare nu va fi la
fel de abruptă cum a fost
până acum.
Desigur, dobânzile la
depozite vor creşte, dar la
împrumuturi văd o oarecare
stabilizare sau o ușoară
tendință de creștere. Clienții
vor căuta să acceseze în
special credite în lei cu
dobândă fixă, inclusiv în zona
cardurilor, unde a fost o
creditare mai deficitară.
În mod sigur, vom asista la o
reducere a marjei în care
băncile vor trebui să-și
acopere cheltuielile
operaționale, cu influență în
profitabilitatea sistemului
bancar.

Cum credeți că va evolua
activitatea de creditare în
românia, având în vedere
atât creșterea dobânzilor, cât
și apariția, în câteva luni, a
normei bnr de limitarea
gradului de expunere a
clienților? va influenţa acest
regulament activitatea
CreditCooP?

Nu sunt de bun augur legile
care privesc activitatea
bancară și care se află în
diverse stadii de dezbatare în
Parlament, iar reglementarea
vehiculată cu privire la gradul
de îndatorare este și ea în
măsură să influențeze
activitatea de creditare.
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Nu ar trebui să constituie un
motiv de îngrijorare gradul de
îndatorare, atâta timp cât
nivelul creditelor
neperformante este unul bun,
iar băncile și-au revizuit în
mod semnificativ atitudinea
față de actul de creditare, în
sensul creșterii prudenței, iar
clienții au făcut progrese în
modul în care își
administrează bugetul
propriu.
Trebuie găsită o cale justă
întrucât creditarea este un
proces individual, produsele
de creditare sunt diversificate
și trebuie tratate ca atare,
fiecare client având
particularitățile lui.
Dacă nu se va reuși găsirea
unor rezolvări înțelepte cu cei
implicați în amendarea
reglementării Băncii
Naționale a României aflată în
fază de proiect, consider că
activitatea de creditare
desfășurată prin instituțiile de
credit va fi influențată în mod
semnificativ, iar implicațiile în
economia reală și în creșterea
economică nu vor fi cele
dorite.  
Poate că proliferarea
activității de creditare în
unele domenii ar impune o
ușoară ajustare a gradului de
îndatorare al populației, dar
aceasta ar trebui nuanțată cu
mare grijă pe două paliere și
anume: pe de o parte, să se
țină cont de tipul de produse
de creditare, respectiv credite
de consum și credite pentru
investiţii imobiliare, pentru că
gradul de risc, inclusiv
neperformanța, diferă de la
un tip de credit la altul și de
nivelul veniturilor
persoanelor care
contractează credite.
În al doilea rând, ar trebui
făcută o diferențiere între
felul în care se abordează
problema gradului de
îndatorare pentru creditele
acordate de instituțiile de
credit - care au în activitatea
lor un număr semnificativ de
indicatori de prudențialitate,
pe care autoritatea de
supraveghere îi urmărește cu
mare atenție lună de lună, își

gestionează cu atenție riscul
de credit, au reguli foarte
stricte de provizionare a
neperformanțelor - și unele
instituții nebancare, care
acordă credite de consum și
care lucrează după norme și
proceduri mai relaxate. De
asemenea, ar trebui să existe
o abordare diferențiată a
instituțiilor de credit, ținând
cont și de nivelul actual al
creditelor neperformante pe
care le înregistrează și de
gradul de risc.
Oricum, unele amenințări
există și ele vin mai ales din
piața imobiliară, acolo unde
se manifestă un apetit
deosebit de achiziție din
partea românilor, care nu este
întotdeauna bazat pe
posibilități reale de
rambursare și poate, în acest
domeniu, ajustarea într-o
oarecare măsură a gradului
de îndatorare ar putea avea
un efect benefic, dar și acest
lucru ar fi bine să se facă tot
cu realizarea unei diferențieri,
în funcție de nivelul
câștigurilor solicitanților şi de
natura acestora.
Din nefericire, regulamentul
despre care se face vorbire și
care este atât de mediatizat
acum, în formă neajustată, va
avea un impact negativ
asupra activității rețelei
CREDITCOOP, întrucât băncile
cooperatiste sunt bănci de
retail, promovează cu
preponderență creditul de
consum, aceasta și pentru că
există o prevedere legislativă
care stipulează că “băncile
cooperatiste acordă credite
cu preponderență membrilor
lor“, iar activitatea cu alți
agenți economici este
limitată la 20% din totalul
activelor. Astfel, o scădere a
activității de creditare în
categoria creditelor de
consum nu ar putea fi
compensată cu o creștere a
creditelor pe alte paliere. În
plus, la tipul nostru de
instituție, care are un nivel
foarte scăzut al creditelor
neperformante,  având un
portofoliu foarte curat al
creditelor, gradul de

îndatorare este urmărit cu
mare atenție, iar
comportamentul la plată al
clienților noștri este unul
deosebit de bun.

mai mult de o jumătate din
portofoliul de credite al
CreditCooP se adresează
celor din mediul rural. În
mediul rural sunt totodată și
cei mai mulți dintre aceia care
nu au avut niciodată vreun
contact cu o instituție
financiară? Cum poate fi
îmbunătățit nivelul de
incluziune financiară?

Una dintre trăsăturile
specifice ale băncilor
cooperatiste, este faptul că
ele își desfășoară activitatea
preponderent în mediul rural,
fiind foarte apropiate de
clienții lor. Relația cu aceștia
s-a consolidat, marea lor
majoritate fiind clienți
statornici și fideli, cu unii
dintre ei s-a consolidat o
legătură de lungă durată și 
s-a reușit o cunoaștere
reciprocă, întemeindu-se
astfel o relație bazată pe
corectitudine și respect. Și
pentru că în unele localități,
mai ales în mediul rural, o
parte dintre celelalte bănci 
 și-au închis unitățile operative,
ni s-au creat oportunități de
creștere și dezvoltare.
Chiar și în condițiile în care
avem peste 100.000 de clienți
care își ridică de la unitățile
noastre operative subvențiile
pentru agricultură, aceștia și
alții beneficiind de  sume
însemnate, volumul creditelor
acordate populației din
mediul rural a crescut, atât
pentru nevoi personale, cât și
pentru investiții în scopul
dezvoltării produselor
agricole și al comercializării
producției obținute.
În anul 2017, soldul creditelor
acordate în mediul rural a
înregistrat o creștere de 31%
față de anul 2016, în timp ce
în mediul urban creșterea a
fost de 20% față de anul 2016,
iar creditele neperformante
se situează la un nivel mai
mic în mediul rural în

comparaţie cu cele din
mediul urban.
Într-adevăr, există în mediul
rural o categorie de clienți
care au avut mai rar contact
cu o instituție financiară, dar
cu aceștia specialiștii noștri
dau dovadă de mai multă
răbdare și îi sprijină în
prezentarea produselor
bancare, făcându-i să le
înțeleagă în vederea accesării.
Băncile cooperatiste, prin
punctele lor de lucru,
desfășoară activități în multe
zone în care celelalte bănci
sunt mai puțin prezente, dar
unde se simte nevoia de
servicii bancare. Chiar și în
condițiile în care prevederile
reglementărilor sunt exigente
și greu de îndeplinit, unitățile
noastre au găsit soluții pentru
a depăși greutățile și a lucra la
nivelul cerințelor și
exigențelor unei practici
bancare prudente și
sănătoase pentru clienții lor,
pentru ei căutându-se și
găsindu-se soluții de a
considera venituri eligibile
câștigurile obținute din
agricultură. Tot lor, le oferim
unele servicii utile, cum ar fi
cele de încasare a facturilor
pentru telefonie fixă și
mobilă, energie electrică, apă,
gaze, plata pensiilor, iar
producătorilor agricoli le
asigurăm plata subvențiilor
acordate de APIA. Și, prin
intermediul acestor servicii,
putem să relaționăm, să le
prezentăm și să le explicăm
produsele financiare bancare
pe care le putem pune la
dispoziție.

fiind o rețea bancară la care
sunt afiliate bănci
cooperatiste și cheltuielile de
funcționare sunt mari. Cum
ați reușit să reduceți costurile
de funcționare ale rețelei
CreditCooP și să mențineți
indicatorii de profitabilitate
la un nivel foarte bun?

La ora actuală rețeaua
cooperatistă CREDITCOOP are
un număr de 41 de bănci
cooperatiste în subordinea
cărora funcționează 743
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sucursale, agenții și puncte
de lucru ale acestora, iar
Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP are un număr
de 17 agenții proprii.
Dispunem astfel de a doua
rețea de unități din sistemul
bancar românesc, ceea ce ne
conferă un avantaj, dar în
același timp ne confruntăm și
cu un nivel crescut al
costurilor de funcționare. În
anul 2002, când rețeaua
noastră a primit aprobarea
din partea Băncii Naționale a
României, existau 565 de
bănci cooperatiste afiliate, în
prezent numărul acestora s-a
redus semnificativ prin
procese de fuziune, astfel
încât, în luna iunie a acestui
an, existau 41 de bănci
cooperatiste. Prin reducerea
continuă a numărului
acestora, dar nu și a unităților
operative ale lor, s-au
micșorat în mod substanțial
cheltuielile de funcționare și
s-a îmbunătățit calitatea
actului de conducere, cu
efecte directe asupra
eficienței activității.
Desfășurarea în condiții de
prudență a activității de
creditare, ne-a permis să
înregistrăm un nivel redus al
creditelor neperformante și,
în consecință, un volum
rezonabil al ajustărilor pentru
depreciere, dar, ne-a permis şi
să readucem în circuitul
financiar sumele avansate
sub formă de credite clienților
noștri.
Am ținut sub un control strict

cheltuielile de organizare și
funcționare ale băncii, am
realizat cu costuri reduse
soluții informatice proprii, cu
specialiști din sistem, un nivel
rezonabil al cheltuielilor cu
liniile de comunicații, s-a
promovat o politică adecvată
de dobânzi pasive – pe care
le-am menținut, totuși, în
limite competitive –, s-au
efectuat cu atenție investiții și
modernizări ale spațiilor în
care ne desfășurăm
activitatea, aproape toate
fiind sedii proprii, și s-au
optimizat fluxurile de
numerar și transportul
acestuia în interiorul rețelei.
Faptul că fondurile proprii au
crescut în mod constant, an
de an, în special pe seama
măririi capitalului social, chiar
dacă băncile cooperatiste
sunt instituții de credit cu
capital variabil, a permis
băncilor cooperatiste să
desfășoare o activitate de
creditare cu costuri
rezonabile. 
Și în aceste condiții, pentru
reducerea mai accentuată a
cheltuielor de funcționare ale
rețelei CREDITCOOP, se
impune continuarea
procesului de fuziuni, așa
cum se manifestă tendința în
întregul sistem bancar
românesc.
Încercăm o satisfacție
deosebită prin faptul că, și în
condițiile în care costurile de
funcționare ale rețelei,
datorate unei dispersii
teritoriale întinse, sunt foarte

mari, totuși, an de an, fără
nicio excepție, începând din
anul 2000 și până în prezent,
atât Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP, la
nivel individual, cât și băncile
cooperatiste, la nivel agregat,
și-au încheiat activitatea cu
profit.

Ce așteptări aveți în ceea ce
privește evoluiția rețelei
cooperatiste CreditCooP
pentru 2018? Cum vă
așteptați să evolueze
sistemul bancar românesc în
acest an?

Preocupările noastre, la fel ca
și ale întregului mediu
bancar, se îndreaptă spre o
nouă abordare, spre o
schimbare a modelului de
banking, fiind evident că
evoluția tehnologiei impune
schimbarea modelelor de
servicii financiare, inclusiv a
celor de creditare și vom
pune un accent deosebit pe
rapiditate, eficiență,
seriozitate și securitate a
informației, lucruri pe care
clienții și le doresc în mod
deosebit.
De asemenea, vom intensifica
pregătirea personalului cu cei
peste 1000 de salariați din
unitățile operative ale
băncilor cooperatiste, care își
desfășoară activitatea în front
office, având în vedere faptul
că, de felul cum
interacționează aceștia cu
clienții, depinde în bună
măsură identificarea clienților

eligibili pentru accesarea
produselor noastre financiar
bancare.
Este necesar ca și băncile
cooperatiste să se adapteze
schimbărilor legislative
numeroase care au apărut în
ultima perioadă, inclusiv
regulilor Uniunii Europene de
protecție a datelor cu
caracter personal, iar acest
lucru va fi posibil, întrucât
dispunem de infrastructura
de care avem nevoie și de
resursele umane necesare.
Vom continua să dezvoltăm
activitățile în mandat prin
semnarea contractelor cu
Vodafone și cu Casa de Pensii
a Ministerului Apărării
Naționale, ajungând astfel la
37 de parteneriate.
Întrucât avem un număr
semnificativ de clienți, pe
măsură ce aceștia vor dori să
folosească serviciile de la
distanță, prin dispozitive
mobile de plată cu conectare
rapidă, băncile cooperatiste
vor investi în tehnologie
pentru a se putea adapta la
digitalizarea serviciilor
bancare.
De asemenea, vom avea în
vedere demararea unui nou
proces de fuziuni la nivelul
rețelei noastre, astfel încât
băncile cooperatiste, care vor
rămâne, să fie tot mai
puternice și mai bine
consolidate din punct de
vedere organizatoric și
financiar.
Strategia de dezvoltare
pentru anul 2018 urmărește
mai multe direcții, iar
principalele obiective vizează
printre altele: creșterea
soldului creditelor acordate
clientelei nebancare cu 9,6%,
a soldului surselor atrase de
la clientela nebancară cu
4,6%, a capitalului social cu
cel puțin 1,7% față de anul
precedent, realizarea unui
profit de cel puțin 6 milioane
lei. De asemenea, vom
veghea la asigurarea
stabilității personalului
existent, la perfecționarea
supravegherii băncilor
cooperatiste de către Banca
Centrală Cooperatistă



52 i iulie 2018 i topurilefinmedia i banCheri

Ceo
vision

CREDITCOOP și a controlului
intern al fiecărei bănci
cooperatiste, în scopul
ridicării nivelului de protecție
al rețelei împotriva riscurilor.
Ne preocupă, în același timp,
dezvoltarea produselor de
creditare cu destinație
imobiliară, a creditului micro-
invest pentru reabilitarea,
consolidarea, modernizarea
sau extinderea unor imobile,
precum şi a acordării
creditelor în participaţie.
Nu în ultimul rând, având în
vedere faptul că unele
prevederi care se regăsesc în
capitolul distinct dedicat
băncilor cooperatiste din
OUG nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit și
adecvarea capitalului, nu mai
sunt actuale, ele nefiind în
concordanță cu evoluția
pieței financiar bancare
românești și nici cu evoluțiile
și tendințele legislative care
privesc activitatea băncilor
cooperatiste din Uniunea
Europeană, Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP își
propune să efectueze
demersuri de modificare a
legislației în domeniu.
Așa cum arată prima jumătate
a anului în curs, instituțiile de
credit înregistrează niveluri
confortabile de
profitabilitate, ceea ce
înseamnă că lucrurile stau
bine, dar apreciez că în a
doua parte a anului, ritmul de
creștere a profitului va fi mai
redus și nivelul
neperformanțelor greu de
menținut. Sistemul bancar
românesc continuă să fie unul
stabil și solid cu indicatori
economici și de
prudențialitate la niveluri
rezonabile, dar asta nu
înseamnă că este ferit de
evoluții nedorite în situația în
care indicatorii macro-
economici și legile privitoare
la sistemul bancar și clienții
acestora nu vor fi în parametri
optimi.
Întrucât viața a demonstrat că
băncilor mici le este din ce în
ce mai greu să reziste într-un
mediu concurențial deosebit,
apreciez că mai există loc în

piață pentru fuziuni și
preluări, dar și pentru o
ajustare a numărului de
unități operative ale băncilor.
Pe fondul preconizatelor
modificări în reglementările
Băncii Naționale a României,
privitoare la gradul de
îndatorare, dacă ajustările vor
fi semnificative, activitatea de
creditare pe palierele
împrumutului, mai ales a
celui de consum, dar și a celui
imobiliar, va înregistra o
scădere, iar plusul așteptat -
probabil în alte zone ale
activității de creditare - nu se
va manifesta, întrucât alte
segmente ale economiei reale
vor putea fi finanțate mai
greu datorită limitelor
binecunoscute.
Mă aștept la o percepție mai
bună a sistemului bancar, la o
creștere a încrederii în acesta,
la o îmbunătățire a satisfacției
clienților și a relației bancă-
client, văd o intensificare și o
diversificare a canalelor
alternative în relaționarea cu
clienții, băncile întrecându-se
în implementarea de noi
tipuri de relații operative și
eficiente cu clienții lor.

recent a avut loc ședința
Comitetului director al eaCb
(asociația europeană a
băncilor Cooperatiste) din
care face parte și banca
dumneavoastră. Care sunt
tendințele și preocupările la
nivel european în ceea ce
privește activitatea băncilor
cooperatiste?

Asociația Europeană a
Băncilor Cooperatiste (EACB)
reprezintă, promovează și
apără interesele comune ale
celor 28 de instituții membre
ale acesteia și ale băncilor
cooperatiste în general, atât
în ceea ce privește legislația
bancară, cât și legislația
aplicabilă lor la nivel
european.
În mare parte, provocările
băncilor cooperatiste din
Uniunea Europeană se
identifică cu cele pe care
trebuie să le gestioneze și
Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP împreună cu
băncile cooperatiste afiliate,
în special în ceea ce privește
alinierea la cerințele de
reglementare europeană, în
adaptarea permanentă la
noutățile pieței financiar-
bancare, în aplicarea
principiului proporționalității
și la fenomenul digitalizării. 
Astfel, în multe sisteme
cooperatiste din Uniunea
Europeană au avut loc în
ultimii ani ample procese de
reorganizare a activității, prin
fuziuni, pentru că, deși este
mai ușor de gestionat o rețea
de bănci cooperatiste mici,
mai ales din punct de vedere
al administrării, al conducerii
și al lanțului de vânzare și
promovare, totuși, noile
tendințe de reglementare
europene, precum și nevoia
de reducere a costurilor
administrative, impun
existenţa unor bănci locale
mai mari, solide și puternice.

De asemenea, un loc principal
în dezbaterile la nivel
european îl au reglementările
cu privire la uniunea bancară,
cele legate de guvernanță, de
crearea unor mecanisme de
reducere a riscurilor la nivel
european, respectiv schema
de garantare a depozitelor,
uniformizarea legislației cu
privire la insolvență și darea în
executare, noi reguli pentru
reducerea portofoliului de
credite neperformante,
precum și în ceea ce privește
planificarea implementării
unor noi reguli BASEL,
începând cu luna ianuarie
2022, însă acest termen
depinde și de finalizarea
demersurilor legislative
necesare.
La nivelul Uniunii Europene,
sistemele cooperatiste,
inclusiv cele bancar
cooperatiste, sunt tratate cu
mare atenție și se recomandă
să se țină cont de ele în
strategiile financiare gândite
de guverne.
Uneori, reglementările
europene aplicabile băncilor
în general nu se potrivesc
întocmai băncilor
cooperatiste și ele ar trebui
particularizate în cazul lor,
lucru ce nu s-a întâmplat de
prea multe ori până acum,
chiar dacă ar fi fost necesar,
pentru că regulile se aplică
diferit, în funcție de sistemul
căruia i se adresează:
cooperatist, bancă sau
instituție financiară etc.
Se insistă asupra faptului că ar
fi bine ca reglementările să se
concentreze mai mult pe
cerințele de capital și pe
reducerea riscului, și mai
puțin pe cerințele contabile,
mai ales în cazul portofoliilor
de credite neperformante. În
unele reglementări ale Uniunii
Europene se amestecă
cerințele contabile cu cele de
reglementare și de reducere a
riscului, astfel încât e greu să
se găsească soluții general
aplicabile tuturor tipurilor de
instituții financiare în Uniunea
Europeană.

mihai săndoiu
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Cum au fost 2017 şi prima
parte a lui 2018 pentru banca
Comercială feroviara? Ce v-a
mulţumit şi la ce consideraţi
că mai aveţi de lucrat? 

Anul 2017 a început cu o
analiză internă atât a
proceselor, precum și a
constantelor pieței bancare,
pentru a defini anvergura
strategică, digitală a băncii
pentru următorii cinci ani.
Am fost plăcut impresionați
de modul în care echipa a
înțeles necesitatea schimbării
și modul în care trebuie
abordat orice aspect al
afacerii în noul context digital.

Cum vă descurcaţi cu noianul
de schimbări în peisajul
legislativ pe care trebuie să le
asimilaţi într-un timp foarte
scurt? Ce ar fi cel mai dificil
de implementat şi necesită
cele mai mari eforturi, umane
şi financiare?

Schimbarea este sănătoasă
atâta timp cât creează valoare
adaugată societății. Efortul de
actualizare este considerabil,
iar zona de conformitate din
peisajul bancar european a
fost probabil aria cu cea mai
mare creștere de personal.

Cum vedeţi evoluţia
dobânzilor pe termen scurt şi
mediu şi implicit evoluţia
creditării?

Creditarea este necesară în
orice economie, așa cum este
necesară și existența unei
burse funcționale care să
susțină antreprenoriatul local
în paralel cu sistemul bancar.
Evoluția dobânzilor pe termen
scurt o vedem la aceste
niveluri, chiar putem anticipa
o reducere a acestora. La
nivelul creditării putem
anticipa o reducere în zona de
consum.

Cum vedeţi pe termen mediu
şi lung relaţia bănci – 
fintech-uri? dar pe cea dintre
bănci şi companiile de
telecomunicaţii?

Relația bănci – fintech -
companii de telecomunicații
este un subiect foarte actual.
Personal consider că trebuie
făcută o distincție între

competențele unei bănci și
ale unui fintech. Prima are
competențe unice în zona de
risc, iar cea de-a doua în zona
de procese și sisteme. Ceea ce
este important este ca, în
urma acestei interacțiuni,
clientul final sa identifice
avantaje concrete.

Ce aşteptări aveţi de la 2018
pentru bancă, pentru
sectorul bancar dar şi pentru
economia româniei?

BCF își continuă procesul de
digitalizare și segmentare a
ofertei de produse. Sistemul
bancar este în curs de
consolidare, proces din care
va rezulta atât un număr
redus de unități bancare, cât
şi de angajați. Acest proces de

transfer al angajaților din
sistemul bancar către zona de
companii comerciale va
genera beneficii pe termen
mediu și lung pentru
economie. Considerând criza
din 2008 ca fiind de fapt o
criză generată de slaba
implementare a cadrului de
guvernanță corporativă,
atunci înțelegem de ce este
necesar ca la nivelul firmelor
mici și mijlocii să existe
procese și sisteme care să
separe atribuțiile și implicit
riscurile acestora. Toate
acestea urmărind
sustenabilitatea economică a
companiilor nu doar pe piața
locală, dar mai ales pe plan
european.

norel moise

“Considerând criza din
2008 ca fiind de fapt o
criză generată de slaba

implementare a
cadrului de guvernanță

corporativă, atunci
înțelegem de ce este
necesar ca la nivelul

firmelor mici și mijlocii
să existe procese și

sisteme care să separe
atribuțiile și implicit

riscurile acestora. toate
acestea urmărind
sustenabilitatea

economică a
companiilor nu doar pe

piața locală, dar mai
ales pe plan european”

spune ioan anca, Ceo al
băncii Comerciale

feroviara.

ContinuăM proCesul De Digitalizare 
și segMentare a ofertei De proDuse

interviu cu ioan Mihail anCa,
Ceo al băncii Comerciale feroviara
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Ce anume au adus nou
primele luni din 2018 pentru
compania pe care o
conduceți și cum apreciați
rezultatele sale în materie de
finanțare prin credit de
consum în 2017 și în
trimestrul întâi al acestui an? 

Pentru început, profităm de
ocazie și considerăm
important să amintim că
începând cu 1 martie 2018,
Cetelem IFN SA a devenit
BNP Paribas Personal Finance
SA Paris, Sucursala București,
ca urmare a fuziunii strategice
transfrontaliere dintre
Cetelem IFN SA și banca-
mamă franceză  BNP Paribas
Personal Finance. După
finalizarea acestui proces,
activitatea comercială din
Romania a continuat și
continuă sub marca
comercială Cetelem,
binecunoscută publicului
român. La fel, de la 1 martie și
până în prezent, compania și-a
păstrat protofoliul de
produse fiind în prezent o
bancă specializată în creditul
de consum și nu o bancă
universală. 
Cu privire la cererea pentru
credite de consum la nivel de
companie am înregistrat anul
trecut o creștere organică, în
ritm cu piața. Numărul total
de carduri de credit a fost de
470.000 de unități, cifră ce a
propulsat Cetelem în top 3
carduri de credit bancare și
nebancare din România.
Pentru 2018, avem ambiții

asemănătoare celor de anul
trecut, anume de a cunoaște
o creștere organică de două
cifre. 

Ce categorii de bunuri
înregistrează cea mai ridicată
cerere de finanțare în 2018?
există deosebiri, din acest
punct de vedere, față de anii
anteriori?

Din punctul nostru de vedere,
creditul de consum este în
continuare solicitat pentru
bunuri de tip “white & brown”,
mai exact electronice,
electrocasnice, produse IT&C
și cele de tip “do it yourself”.
Atenția se menține în
continuare pe amenajarea
sau reamenajarea locuințelor.
Nu sunt înregistrate diferențe
vizibile față de anii anteriori. 

anul trecut și cel în curs au
adus noutăți în materie de
produse de creditare  și
servicii adiacente acestora
pentru compania pe care o
conduceți?

În ceea ce privește produsele
de creditare, mai nou, în
calitate de entitate bancară
specializată,  am investit și
vom continua să investim în
digitalizare și în
îmbunătățirea serviciilor
oferite, în ultimii ani având un
focus puternic pe cardul de
credit. Concret, începând cu
2017 cardurile de credit
Cetelem și co-brandurile
aferente au două noi

caracteristici: PIN prin SMS și
schimbarea PIN-ului la ATM.
Prin lansarea primului
serviciu,  clienții pot solicita și
primi, într-un cadru sigur,
PIN-ul cardului de credit prin
SMS. Vorbim aici despre un
serviciu menit să reducă
timpul de la emiterea
cardului și până la utilizarea
acestuia, printr-un proces
securizat, excluzând
documentele printate și
timpul pierdut prin
expedierea și livrarea, via
postă sau curier, a codului
PIN. De la lansarea acestei
facilități au fost recuperate de
către utilizatori aproximativ
de 65.000 de coduri PIN.
Suntem  a doua instituție,
dintr-un total de peste 30,
care are capacitatea de a
furniza acest tip de serviciu
clienților noștri.
De asemenea, la sfârșitul
anului 2017, am lansat un
serviciu care permite
clienților să-și schimbe PIN-ul
la orice bancomat din
România. Și aici discutăm
despre un proces sigur prin
intermediul căruia  deținătorii
de carduri de credit Cetelem
pot alege un cod PIN
personalizat.
În ceea ce privește cardul de
credit, continuăm tradiția de
inovație. Să nu uităm că
Cetelem a fost primul jucător
din piața bancară și a
instituțiilor financiare
nebancare cu un portofoliu
de carduri de credit integral
contactless. 

Cea mai mare instituție
financiară nebancară

din românia – Cetelem
–  intrată în românia în

2005, a devenit din
martie a.c. bancă

specializată în creditul
de consum, singura cu
acest profil de pe  piața

locală. Pe termen
mediu, nu sunt

prevăzute schimbări
legate de oferta sa de

produse – credit de
nevoi personale, credit

de consum în magazine,
credit auto, card de
credit și asigurări.
despre rezultatele

Cetelem din ultimul an
și strategia sa de

dezvoltare în viitor ne
vorbește în cele ce

urmează bruno leroux,
Ceo, bnP Paribas

Personal finance sa
Paris, sucursala

bucurești.

schimbare

sunteM o banCă speCializată în CreDitul 
De ConsuM și nu una universală 

interviu cu bruno leroux,
Ceo, bnp paribas personal finance sa paris, sucursala bucurești
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În 2017, am adăugat în
portofoliu un nou canal de
vânzare și anume sucursala -
un spațiu de vânzare situat în
zone comerciale majore în
care clienții pot contracta
credite de nevoi personale și
credite de refinanțare. Ne
diferențiem, totuși, de
sucursalele bancare
tradiționale iar conceptul
nostru este acela de spațiu
modular, care poate fi mutat
rapid și care își concentrează
toată activitatea asupra
vânzării și consilierii
clienților. Este o zonă
dinamică, translatabilă de la
o locație la alta, cu anagajați
100% BNP Paribas Personal
Finance. Adăugând acest
canal, oferim clienților o
experiență complet
“omnichannel”,  beneficiind

deja de posibilitatea de a
contracta produsele noastre
prin procese la distanță –
telefon și internet - în
magazinele partenere, în
showroom-uri auto, iar acum
și prin intermediul propriilor
sucursale. De la lansarea
proiectului în faza de pilot, în
iunie 2017, și până în
prezent, prin intermediul
noului canal de vânzare am
procesat peste 12.000 de
cereri de credit. Succesul
înregistrat anul trecut în
București ne-a dat încredere
astfel încât în 2018 rețeaua a
fost extinsă și în afara
Bucureștiului, mai precis în
Constanța, Craiova, Pitești și
Ploiești.  
Tot în materie de noutăți
putem discuta, cum spuneam,
despre transformarea Cetelem

din IFN în instituție bancară. Și
după 1 martie a.c., activitatea
noastră comercială s-a
desfașurat sub brandul
Cetelem, oferind publicului
produsele cu care a fost
obișnuit – card de credit,
credit de nevoi personale,
credit de consum în magazin,
credit auto și produse de
asigurare. 
Punctăm la acest capitol și
creșterea organică înregistrată
în 2017, recunoscută și
premiată cu distincții precum:
“Cel mai bun credit de nevoi
personale” - acordat de
Asociația Română a Brokerilor
de Credite, diplomă de
“Excelență” pentru categoria
IFN - acordată de Mastercard
și titlul de “Emitentul anului”,
categoria IFN -decernat în
cadrul Galei NO-CASH.

Cum a evoluat în 2018
finanțarea prin intermediul
cardurilor proprii de credit?
Ce rol joacă în prezent cardul
de credit  în activitatea
companiei?

Cardul de credit rămâne unul
dintre cele mai importante
produse Cetelem: peste 75%
din portofoliul companiei este
reprezentat de carduri de
credit și de credite în magazin.
În baza creșterii cu 20 de
procente a numărului de
carduri de credit emise în
2017, comparativ cu 2016,
subliniem, încă o dată, gradul
mare de atractivitate al
produsului. Cum menționam,
continuăm investițiile în
produs, adăugându-i în mod
constant facilități noi, menite
să crească gradul de confort și
securitate în utilizare. Pe lângă
investițiile în produsul efectiv,
suntem interesați de
consilierea clienților noștri în
ceea ce privește utilizarea
responsabilă a cardului de
credit, în special pentru
achiziții în magazin. În acest
sens, în curând, toate cardurile
de credit Cetelem vor fi
înrolate automat în programul
„Mastercard Plata în Rate”,
program ce permite plata în
rate fixe a cumpărăturilor
realizate în orice magazin  din
România sau din străinatate,
care afișează sigla „Mastercard
Plata în Rate”. 
Încercăm să influențăm în mod
pozitiv utilizarea cardului de
credit pentru plata
cumpărăturilor sau a facturilor
de utilități și prin intermediul
promoțiilor lunare, menite să
încurajeze integrarea în plățile
de zi cu zi a acestui instrument.
Astfel, în 2018, cardul Cetelem
și co-brandurile aferente oferă
în permanență un cash-back
de 2% pentru plata facturilor
de utilități sau a plăților de
carburant sau cumpărături din
benzinării. Ne informăm
clienții despre promoțiile de
care pot beneficia, precum și
despre noile facilități ale
cardului, prin intermediul unui
mix de canale digitale și
tradiționale.
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Cum anume au evoluat în
2018 costurile la creditul de
consum aflat în oferta
companiei și care credeți că
va fi trendul acestora până la
finele anului?

Creșterea ROBOR se resimte,
evident, în mod direct în
costurile creditului pentru
orice instituție financiară –
bancă sau IFN -  și, în final, în
oferta făcută clientului. Prețul
creditelor oferite de companie
a evoluat în media pieței.
Așteptările noastre sunt ca
evoluția să continue în
aceeași manieră până la
finalul anului. Trebuie însă
menționat că, sub marca
comercială Cetelem, BNP
Paribas Personal Finance,
Sucursala București oferă
credite de nevoi personale și
credite pentru refinanțare în
rate fixe, astfel că un contract
aflat în desfășurare nu este
influențat de creșterea
ROBOR. Este o continuare a
politicii noastre de creditare
responsabilă, oferind clienților
un produs cu un preț în media
pieței, al cărui cost poate fi
administrat încă de la început
pentru toată  perioada de
creditare, fie ea de unul, doi
sau cinci ani. Creditele de
nevoi personale oferite de noi
nu au comision de analiză a
dosarului și nici comision de
administrare. În plus, pentru
clienții aflați în dificultate
avem programe speciale prin
care putem reeșalona sau
amâna datoriile.     

ați resimțit într-un fel până
acum consecințele intrării în
vigoare, din octombrie 2017,
a modificărilor și
completărilor
regulamentului bnr
20/2009?

Intrarea în vigoare a
modificărilor și completărilor
aduse Regulamentului BNR
20/2009 ne-a găsit pregătiți.
Pentru perioada în care a
activat din postura de IFN,
Cetelem s-a supus
reglementărilor impuse de
Registrul General, dar și celor

specifice Registrului Special,
ca IFN înregistrată în ambele
registre. Prin urmare, pentru
noi aceste modificări nu au
avut un impact major și nici
nu au atras după sine
schimbări vizibile în
activitate. Bineînțeles că orice
reglementare de natură să
protejeze consumatorul,
concepută responsabil și
orientată către a lua în
considerare limitările pieții,

este binevenită. Cetelem
salută inițiativele menite să
protejeze consumatorii, în
special pe cele care implică,
în procesul de legiferare și
prin dialog comun, toți actorii
din piață – discutăm aici
despre instituții bancare, 
IFN-uri, autorități și instituții
publice, precum și
consumatori și organizațiile
menite să le protejeze
drepturile și interesele. 

Ce observații, respectiv
amendamente, a propus
compania pe care o
conduceți la proiectul de lege
pentru modificarea oG
13/2011 și ce urmări credeți
că ar avea în practică
aplicarea unei astfel de
măsuri?

Suntem convinși că proiectul
de lege pentru modificarea
OG 13/2011, care face referire
la plafonarea dobânzilor la
creditele de consum, va fi
soluționat printr-o rezoluție
care va fi în beneficiul tuturor
actorilor implicați, cu
precădere al publicului-țintă,
în speță, al consumatorului.
Totodată, avem certitudinea
că se va ajunge la un acord
comun și că dezbaterea și
dialogul public, cu
participarea actorilor vizați,
vor da rezultate și vom atinge
astfel  un nivel sustenabil și
din punct de vedere
economic, ca nivel al
dobânzii. Acest nivel
sustenabil al dobânzii este
menit să asigure incluziunea
financiară a cât mai multor
persoane. Astfel, numărul
celor care au acces la credite
de consum va rămâne
constant. 

Coralia Popescu

Cetelem ifn sa românia

l 800 de angajați
l 1,9 mil. credite acordate (din care 90% pe

baza unei decizii automate, fără
interacțiunea dintre client și finanțator)

l 1,2 mil. clienți,  (519.000 recent intrați în
portofoliu)

l 470.000 carduri de credit  active
l 350.000 de credite acordate în 2017
l 1800 de POS-uri în 300 de localități
l 800 de parteneri
l 12 sucursale în patru localități, unități axate

pe consilierea clientului
l la 1 martie 2018 devine BNP Paribas

Personal Finance SA Paris, 
Sucursala București, bancă specializată în
creditul de consum. Activitatea comercială
din România continuă sub brandul 
Cetelem

bnP Paribas Personal finance (la 31.12.2017)

l liderul pieței creditelor de consum din Europa
l 18.500 angajați în peste 30 de țări
l 27 mil. clienți
l 4.923 mil. euro venit bancar net
l 12% venit bancar net din activitatea

operațională a BNP Paribas Group
l 91 mld. euro soldul creditelor administrate
l din octombrie 2017, operează ca bancă

digitală, specializată în credite de consum,
conturi curente și de economii, în Cehia

l sub mărcile comerciale Cetelem, Findomestic
sau AlphaCredit, compania oferă o gamă
largă de produse de creditare, fie prin puncte
de vânzare din magazine și showroom-uri
auto, fie direct către consumatori, prin
agenții și prin internet. Are, de asemenea, în
ofertă și asigurări sau depozite pentru clienții
săi din Bulgaria, Franța, Germania și Italia

Pe scurt
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a trecut deja mai bine de un
deceniu de la momentul în
care aţi intrat în echipa de
conducere a CeC bank. Ce v-a
determinat atunci să daţi curs
propunerii de a intra în top
management, ce vă
propuneaţi să faceţi şi cum au
mers lucrurile după ce aţi
trecut efectiv la treabă?

Haideţi să începem cu
începutul! Putem vorbi în
acest moment de CEC Bank,
pentru că, în urmă cu 10 ani s-
a început, poate, cel mai
ambiţios proiect bancar, acela
de transformare a Casei de
Economii şi Consemnaţiuni în
CEC Bank, de definire a
obiectivelor, valorilor şi a
misiunii băncii.
Misiunea cu care m-am
alăturat acestei echipe a fost
de transformare a Casei de
Economii şi Consemnaţiuni
într-o bancă comercială,
universală, competitivă, care
să ofere clienţilor săi produse
şi servicii competitive. În
cadrul acesteia, segmentul
corporate este unul din
motoarele propulsoare, astfel
că acţiunile mele au fost
orientate şi pentru a duce
banca în topul serviciilor
destinate segmentului
persoanelor juridice.
Dintre toate transformările
cuprinse în acest proiect,
probabil schimbarea de
imagine este cea mai vizibilă,
atât la nivelul sediilor, siglă,
denumire, cât mai ales la

nivelul colegilor noştri. 
A fost şi este o preocupare a
noastră de a asigura condiţii
optime de activitate, dar şi
acces la cursuri de pregătire şi
specializare a colegilor noştri,
astfel încât, în acest moment
ne bazăm pe una dintre cele
mai profesioniste echipe din
piaţa de profil, cu o atitudine
nouă, începând cu
deschiderea spre client şi
terminând cu acordarea
consultanţei şi recomandării
produselor şi serviciilor
bancare potrivite
necesităţilor.
Însă, toate aceste
transformări mai uşor
sesizabile, erau fără
importanţă dacă produsele şi
serviciile bancare oferite nu
erau conforme cu realităţile şi
vremurile pe care le trăim.
Astăzi putem vorbi în ceea ce
priveşte creditarea de o gamă
de produse clasice de
creditare, dar şi de finanţări
punctuale, personalizate,
conform nevoilor clienţilor şi
realităţilor din piaţa financiar
bancară, având
caracteristicile erei pe care o
traversăm – era digitală.
Suntem mândri, dar nu trăim
din amintiri! „Povestea merge
mai departe!” Mesajul actual
al noii campanii de imagine
este acela de a sublinia, o
dată în plus, că suntem o
bancă de peste 150 de ani, cu
o viziune clară asupra
viitorului, îndemnând la
schimbarea modului în care

ne privim propria ţara şi vă
invităm să ne cunoaşteţi
produsele şi serviciile.

În perioada respectiva
noţiunea de corporate
banking era destul de
cosmopolită pentru CeC
bank. Cum a decurs procesul
de transformare a CeC în
bancă comercială? dar cel de
creştere a departamentului
destinat clienţilor corporate?

În 1992, în piaţă exista o
competiţie extraordinară
între băncile existente,
respectiv Banca Română de
Comerţ Exterior, BCR, Banca
Agricolă, Banca de Investiţii şi
CEC. Pe atunci, CEC avea o
cotă de piaţă de 33%. Când
au apărut şi băncile străine,
instituţia a pierdut cota de
piaţă, ajungând de la 32,90%
la 4,03%, în doar 17 ani (1990-
2007).
Nu am optat pentru
transformarea într-o bancă de
nişă, şi bine am făcut, având
în vedere numai impactul
crizei financiare asupra
acestor bănci de nişă, ci,
împreună cu colegii din
conducerea executivă am
venit cu propunerea să
devenim Bancă Comercială
Universală.
Iată că, după 10 ani, putem
spune “da, e adevărat, s-a
întâmplat, suntem Bancă
Comercială!” – aşa cum a
afirmat şi Domnul Preşedinte
– Director General Radu

„mesajul actual al noii
campanii de imagine a

CeC bank este acela de a
sublinia, o dată în plus,
că suntem o bancă de
peste 150 de ani, cu o
viziune clară asupra

viitorului, îndemnând la
schimbarea modului în
care ne privim propria

ţara”, ne spune
vicepreşedinta acesteia,

mihaela Popa. iar
„Povestea merge mai

departe!”

având cea mai mare reprezentare la nivel teritorial şi un brand puternic,

CeC bank se regăseşte 
în grupul bănCilor De elită Din roMânia

interviu cu Mihaela popa,
vicepreşedinte CeC bank
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Graţian Gheţea. 
În prezent, am ajuns pe locul
şapte, dar importantă este
cota de piaţă care se află între
7% şi 8%. Avem un portofoliu
de clienţi format în special
din antreprenori români
(IMM-uri, mari corporaţii) din
diverse domenii de activitate,
dar şi Administraţii Publice
Locale. Avem în vedere să
finanţăm acele proiecte
bancabile care, prin natura
lor, contribuie la dezvoltarea
economică, crearea şi
menţinerea locurilor de
muncă. O atenţie deosebită
este acordată şi cofinanţării
proiectelor finanţate din
fonduri europene.
Alături de colegii mei, am
creat o echipă dedicată
acestui segment de clienţi cu
care am iniţiat, dezvoltat şi
consolidat relaţii economice
stabile şi reciproc
avantajoase, plecând de la
adevărul că marile companii
nu pot fi încadrate în nişte
şabloane, ci acestea aşteaptă
de la Bancă un parteneriat şi
produse/servicii bancare
personalizate.

revenind la zilele noastre,
cum arată astăzi baza de
clienţi mari a CeC bank: cu
câte companii lucraţi, ce
volum de credite aveţi în
sold, care sunt cele mai
căutate produse de către
aceşti clienţi?

Dorinţa oricărei Bănci este să
aibă clienţi fideli, pentru care
seriozitatea şi corectitudinea
reprezintă atuuri esenţiale. O
relaţie bună şi de lungă
durată cu clienţii generează
profit pentru ambele părţi,
dar şi satisfacţia muncii
împlinite. Pentru ca un client
să găsească la o bancă ceea
ce căuta şi să fie mulţumit cu
ceea ce i s-a oferit, trebuie să-l
cunoşti foarte bine, să vezi ce
anume îl interesează. Poate
că aceasta este una din cheile
relaţiilor fidele cu clienţii
noştri.
Susţinem afacerile prin
finanţările pe care le acordăm
antreprenorilor români sau

fermierilor. Avem o paletă
largă de clienţi, suntem
prezenţi în toate zonele aşa
cum am afirmat, nu suntem o
bancă de nişă. 

mediul antreprenorial a
suferit şi el o serie de
bulversări, din punct de
vedere fiscal, fapt care i-a
făcut pe mulţi investitori să
îşi ia un timp de răgaz înainte
de a face noi dezvoltări. se
simte acest lucru şi din
punctul de vedere al băncii?
din ce sectoare de activitate
vin proiectele bancabile, în
acest an? sunt mai multe sau
mai puţine ca în 2017? 

Sigur că schimbările la nivel
fiscal au tendinţa de a crea
îngrijorări, dacă acestea sunt
impredictibile şi de impact.
Nu atât frecventa
schimbărilor legislative şi
fiscale pot frâna sau estompa
potenţialul de dezvoltare şi
nivelul de creştere pe care l-
am putea avea, ci mai ales
lipsa de predictibilitate. Orice
schimbare majoră creează, în
prima fază, o sporire a
atenţiei antreprenorilor, dar
după ce sunt comensurate
„efectele” şi riscurile,
investitorii nu aşteaptă, ci,

pentru că sunt oameni de
acţiune şi iniţiativă, trec la
demararea proiectelor
investiţionale sau le continuă
pe cele începute deja.
Pentru a diminua cât mai mult
din efectele impactului
respectiv este nevoie de mai
multă consultare cu oamenii
de afaceri, atunci când se are
în vedere modificări
legislative şi fiscale esenţiale.
Anul acesta, cel puţin la noi
în Bancă, nu s-a observat o
încetinire a ritmului activităţii
faţă de anul precedent. 
Proiectele bancabile sunt
diverse de la agricultură, la
industrie, piaţa imobiliară (cu
foarte mare atenţie) şi până la
proiecte industriale care
înglobează tehnologii de
ultimă generaţie.

Cum se mai mişcă
agricultura, un sector către
care v-aţi îndreptat atenţia
de foarte mult timp? sunt
fermierii mai avizi de
dezvoltare, se împrumută
pentru a face investiţii
pentru creşterea
productivităţii şi
rentabilităţii?

Aşa cum ne-am asumat şi
prin Misiunea CEC Bank,

agricultura este unul din
sectoarele prioritare către
care ne-am îndreptat, chiar în
urmă cu mulţi ani, când
băncile din piaţă nu prea
acordau vot de încredere
acestui sector.
Agricultura României a făcut
progrese importante în anii
după aderarea la Uniunea
Europeană. Conform surselor
publice, România a devenit
lider european în producţia
de miere, şi-a restructurat
sectorul viti-vinicol şi a
dezvoltat agroturismul şi
turismul rural, dar a rămas în
continuare cu o slabă
organizare a fermelor mici şi
cu un număr redus al
produselor cu indicaţii
geografice protejate la nivel
european.
Ca în orice activitate, dacă nu
investeşti în tehnologie şi
resurse umane, atunci clar că
nu îţi trebuie concurenţă care
să te elimine, pentru că te vei
elimina singur. Agricultorii
noştri au învăţat şi ei acest
fapt şi, da, fermierii sunt avizi
de dezvoltare şi investesc din
ce în ce mai mult în utilaje şi
tehnologii performante, fie
prin aplicând în cadrul
proiectelor pe fonduri
europene sau diverse
programe guvernamentale
toate finanţate la cerere de
către bancă.

CeC bank beneficia şi
beneficiază de o notorietate
mare în rândul clienţilor
persoane fizice. Cum a fost
ea replicată în rândul
clienţilor corporate? am
discutat în ţară cu mulţi
clienţi CeC bank din această
categorie şi am auzit numai
lucruri de laudă, indiferent
că ne aflam la arad, iaşi,
bucureşti sau Cluj?

Orice societate, fie că vorbim
de micro, IMM sau corporate,
este rodul iniţiativei şi muncii
unor persoane fizice, pentru
care banca este parte din
viaţa lor. Era ilogic să avem o
notorietate atât de mare în
rândul persoanelor fizice şi
noi să nu exploatăm acest
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capital spre a ne dezvolta
activitatea în domeniul
persoanelor juridice. Având
deja o experienţă cu banca
din poziţia de persoană fizică,
ne-a fost relativ mai uşor de a
dezvolta şi businessurile
iniţiate de acestea, chiar dacă
acţionăm într-o piaţă puternic
concurenţială. 
Un loc foarte important în
activitatea noastră o ocupă
finanţarea AAPL–urilor. Dacă
în urma analizei proiectelor
investiţionale, ajungem la
concluzia că acestea sunt
fezabile, atunci participăm la
licitaţie şi de cele mai multe
ori câştigăm. Putem spune că
prin finanţarea AAPL-urilor,
ne-am apropiat mai mult de
comunitate şi că suntem
parte din schimbarea vieţii
comunităţilor locale.

Ce atuuri are CeC bank atunci
când abordează şi lucrează cu
un client corporate,
comparativ cu concurenţa: ce
elemente vă diferenţiază?
dincolo de faptul că una din
obiceiurile top
managementului CeC bank
este vizitarea clienţilor la
sediul acestora, fapt care
creează sinergii nebănuite!

La nivelul întregii conduceri a
CEC Bank avem credinţa că
activitatea bancară se face cel
mai bine în afara băncii şi prin
interacţiunea cu clienţii
noştri, chiar la locul unde
aceştia îşi desfăşoară
activitatea. Astfel avem
posibilitatea de a înţelege
afacerea, de a intra în
interacţiune cu clienţii
existenţi şi potenţiali, de a
primi direct feed back-ul
acestora. Având aceste
informaţii, putem acţiona pe
linia actualizării activităţii şi
produselor/serviciilor noastre.

există un profil anume al
companiilor ce pot deveni
clienţi CeC bank? Care ar fi
condiţiile minimale de la care
se poate porni o discuţie
pentru o viitoare colaborare?
se obţine greu o finanţare de
la CeC bank?

Suntem o bancă comercială
universală, competitivă, care
oferă clienţilor produse şi
servicii diverse şi de calitate,
astfel că dacă vă gândiţi la
profil de activitate,
dimensiune, alocare
geografică nu există nicio
restricţie, însă dacă vă
gândiţi la un profil în ceea ce
priveşte integritatea,
seriozitatea şi notorietatea
sigur că suntem selectivi. 
Referitor la cât de greu se
obţine o finanţare de la CEC
Bank, din punctul meu de
vedere, trebuie să existe un
termen de comparaţie. Greu,
dar în comparaţie cu ce?
Pentru noi nu este greu să
identificăm dacă un proiect
investiţional este fezabil. CEC

Bank urmăreşte ca în relaţiile
de afaceri iniţiate cu clienţii
noştri să identifice riscurile,
să le comensureze şi să
stabilească căile de urmat în
cazul în care unul sau mai
multe riscuri identificate s-au
produs. Din acest motiv este
necesar ca persoanele ce
lucrează în acest domeniu să
cunoască activitatea şi
particularităţile activităţii
economice a clientului,
alături de cele ale pieţei în
care acesta îşi desfăşoară
activitatea, atât din
documente (acesta este şi
motivul pentru care se
solicită documentaţie
diferită pe tipuri de
finanţări), cât şi din situaţia
faptică.

românia se plasează pe
locuri ruşinoase în topuri
internaţionale atunci când
vine vorba de educaţie
financiară, intermediere
financiară sau incluziune
financiară. Cum putem
progresa mai rapid în aceste
topuri? Ce ar fi de făcut? Ce
pot face băncile pentru a
convinge măcar jumătate din
cei 40% dintre românii care
nu interacţionează cu băncile
să apeleze măcar la un singur
produs bancar?

De ce avem nevoie de
educaţie financiară? Pentru a
găsi echilibrul financiar, dar şi
pentru a fi informaţi privind
instrumentele financiare pe
care le folosim sau pe care

Pentru că noi credem foarte mult în
activitatea societăţilor mici, nu că nu ne-am
uita cu foarte mare atenţie şi către
societăţile mari, am adaptat produsele de
creditare care să vină în sprijinul acestora,
dintre care amintesc: Programul Româno-
Elveţian, Programul Start-up nation,
Programul naţional multianual de
microindustrializare şi multe altele, inclusiv
de susţinere a Programelor
Guvernamentale, prin asigurarea creditelor
punte.
Efectele transformării băncii sunt
demonstrate şi prin evoluţia în anul 2017 a
portofoliului de credite în sold aferent
clienţilor persoane juridice, care a crescut cu
cca. 9% faţă de anul 2016, în timp ce la

nivelul sistemului bancar acest indicator a
înregistrat o creştere de numai 3%. 
În ceea ce priveşte volumul de credite noi
acordate în anul 2017, acesta a crescut faţă
de anul 2016 cu 16%, în timp ce creşterea
înregistrată de sistemul bancar a fost de
numai 7%. Strict pe segmentul persoanelor
juridice, CEC Bank a înregistrat o creştere la
creditele noi de 17%, faţă de 8% la nivelul
sistemului bancar.
De asemenea, continuând politica de
susţinere a absorbţiei de Fonduri Europene,
Banca a finanţat până la sfârşitul anului
2017 un număr de cca. 42.500 proiecte
eligibile pentru accesarea acestor fonduri,
pentru care valoarea însumată a granturilor
se ridică la cca. 13 mld. lei.

evoluţia soldului creditelor acordate de CeC bank imm-urilor,
aaPl-urilor şi clienţilor mari, în perioada 2008 – 2017 (mil.lei):
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intenţionăm să le folosim.
Atât noi, cât şi celelalte bănci
din piaţă, inclusiv prin
intermediul ARB şi BNR, am
derulat şi derulăm programe
de educaţie financiară, pentru
că ne dorim parteneriate de
durată cu clienţi informaţi,
astfel încât aceştia să poată
accesa produse şi servicii
bancare în cunoştinţă de
cauză şi care să se potrivească
nevoilor lor.
Dacă cunoaştem care sunt
principalii factori care
contribuie la menţinerea
gradului scăzut al incluziunii
financiare în România, atunci
putem identifica şi căile de
urmat în contracararea
acestuia. Dintre aceşti factori
amintesc doar: probabilitatea
ca o persoană să deţină un
cont bancar este de două ori
mai ridicată pentru persoanele
care au finalizat studiile liceale
(conform chestionarului
realizat de către Banca
Mondială, Global Findex,
2014); gradul redus al
educaţiei financiare; ponderea
mare a economiei informale;
lipsa de încredere a populaţiei
în sistemul financiar,
alimentată de multe ori cu
informaţii nereale.
În ceea ce priveşte cererea de
credite, ca parte determinantă
în creşterea intermedierii
financiare, există sondaje care
arată că mulţi antreprenori
români fac tot posibilul
pentru a nu se îndatora la
bănci. Majoritatea
companiilor cu capital străin
din România se împrumută la
bănci din străinătate sau
apelează la credite intra-grup

(această creditare nu se
regăseşte în calculul gradului
de intermediere financiară). 
Pentru creşterea gradului de
intermediere financiară, un rol
important îl are şi creşterea
gradului de cultură financiară
şi mă gândesc aici la faptul că
dacă, de exemplu, clienţii nu
conştientizează efectele
creşterii accentuate a
creditului comercial atunci
echilibrele macroeconomice
sunt puse în pericol. 
Una din cauzele numărului
relativ redus de companii ce
pot fi finanţate de bănci este
gradul redus de
antreprenoriat din România,
în comparaţie cu media UE.
La nivelul redus al
intermedierii financiare
contribuie și unele
caracteristici ale sectorului
gospodăriilor. Între cauzele
pentru care doar o mică parte
a populaţiei cu venituri
salariale se împrumută de la
bănci se pot include acele
cauze care determină faptul
că doar 60% din populaţia
adultă a României are un cont
bancar, comparativ cu 95%
media la nivel european.   
CEC Bank având cea mai
extinsă reţea teritorială şi cu o
prezenţă de multe ori unică în
zona rurală, zi de zi, prin
colegii care lucrează în aceste
agenţii, contribuie la
transmiterea informaţiilor
financiare, care duc la
creşterea gradului de
incluziune financiară, mai
mult prin conştientizarea
clienţilor potenţiali că pot
accesa servicii de plată şi alte
servicii financiare sigure,

eficiente şi convenabile şi pe
care să le poată utiliza în
vederea realizării facile a
nevoilor zilnice/investiţionale. 
Conform Directivei
2014/92/UE, tocmai pentru a
veni în sprijinul creşterii
incluziunii financiare, avem
contul de bază, cu costuri
foarte reduse. Dacă un astfel
de client vulnerabil alege
banca noastră, poate
beneficia, de exemplu, de un
card care permite retrageri cu
costuri zero oriunde în
România şi în UE. Prin
campania de plată a
impozitelor şi taxelor fără
comision, avem în vedere şi
informarea clienţilor plătitori
despre beneficiile acestui
produs de cont de bază. 

Cum vedeţi anul 2018 pentru
CeC bank, pentru piaţa
bancară dar şi pentru
economia românească?

În ceea ce priveşte economia
românească, plecând de la
faptul că Fondul Monetar
Internaţional, cât şi Banca
Mondială şi-au îmbunătăţit
prognozele de creştere
economică a României pentru
anul 2018, de la 4,4% la 5,1%,
respectiv de la 4,5% la 5,1%,
dar ţinând cont şi de deciziile
adoptate în acest an, pentru
încurajarea investiţiilor, putem
concluziona că anul 2018 are
toate şansele de a începe
recuperarea decalajelor
existente între noi şi diverse
alte ţări din regiune.
În anul 2018 se vor evidenţia
creşterea gradului de
digitalizare a produselor şi

serviciilor bancare (mai vizibilă
în relaţia cu persoanele fizice)
şi continuarea procesului de
consolidare a sistemului
bancar, tendinţe ce se vor
remarca şi în anii următori. Nu
în ultimul rând, avem
convingerea că în anul 2018 se
va evidenţia creşterea
gradului de educaţie
financiară, în urma acţiunilor
conjugate din anii anteriori şi
care vor continua. De altfel,
învăţarea este un proces
continuu!
În ceea ce priveşte CEC Bank,
după succesul proiectului de
rebranding demarat în urmă cu
10 ani, aşa cum v-am spus,
„Povestea continuă!” Ştim ceea
ce avem de făcut. În anul 2018
banca se va axa pe atingerea
obiectivelor stabilite în cadrul
strategiei de consolidare,
respectiv actualizarea
produselor şi serviciilor băncii
la un nivel cât mai competitiv,
mai ales că în prezent CEC Bank
se regăseşte în grupul băncilor
de elită din România. Vom face
investiţii în tehnologie, care să
asigure fluxuri operaţionale
securizate, flexibile şi eficiente,
care să contribuie la creşterea
operativităţii, înscriindu-se în
linia tuturor băncilor de
preocupare a creşterii
securităţii informatice şi a
datelor. 
O altă preocupare majoră a
CEC Bank este digitalizarea şi
creşterea volumului
produselor utilizate online, cu
costuri, sperăm noi, care să
tindă spre zero. 
Tot pentru anul 2018 ne-am
propus o creştere a activităţii,
în special în zona creditării,
atât a persoanelor juridice, dar
şi a celor fizice, cu impact
vizibil asupra creşterii
eficienţei şi îmbunătăţirii
indicatorilor prudenţiali, cu
adaptarea întregii activităţi la
cerinţele tehnice şi
organizatorice legate de
competiţia pe linia digitalizării.
Vă invităm să ne cunoaşteţi în
calitate de parteneri atât în
mediul online cât şi fizic în
sedi ile noastre din întreaga
ţară.

Georgeta Clinca

l Pentru că avem reprezentarea cea mai
mare la nivel teritorial şi un Brand puternic!

l Pentru că avem produse dedicate și
flexibile ( Ex: o linie de credit se acordă pe
2 ani, un credit de investiții se acordă până
la 15 ani, iar un Business card se acordă
rapid, în baza unei documentaţii
simplificate)!

l Pentru că avem o politică transparentă și
corectă în relația cu clienții noştri,
începând de la perioada de ofertare!

l Pentru că avem parteneriate strategice
care permit acordări de credite cu o marjă
peste cotația Robor de 1 % ( programul
Româno Elvețian) sau cu dobândă fixă de
3,99% (Start-up nation)!

l Pentru că ne implicăm în toate
Programele Guvernamentale de finanțare!

l Pentru că avem o echipă puternică și
profesionistă de consiliere gratuită,
inclusiv  pentru accesarea de fonduri
europene și pentru IMM-uri!

de ce ne aleg clienții ?
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nivelul de educaţie
financiară în românia, chiar
dacă este unul în creştere, ne
plasează pe ultimele locuri în
uniunea europeană. Care ar
fi motivaţia?

Există o serie de factori ce pot
fi aduşi în discuţie pentru a
putea schiţa un răspuns la
această întrebare. Resursa cea
mai relevantă atunci când
trebuie să căutăm astfel de
explicaţii este probabil S&P
Global Financial Literacy
Survey.
Gradul de dezvoltare
economică al unei ţări,
măsurat prin PIB pe cap de
locuitor, performanţa elevilor
la testele de matematică PISA
(Program for International
Student Assessment) sau
eficienţa programelor
naţionale de sprijinire a
incluziunii financiare sunt în

general corelate cu nivelul de
educaţie financiară.    
Expunerea populaţiei la
diverse faze ale ciclului
economic este totodată
deosebit de importantă. Pe
scurt, conceptul inflaţiei şi cel
al creşterii ratelor de dobândă
sunt mai uşor de înţeles
atunci când treci prin mai
multe perioade de
hiperinflaţie. Aici trebuie să
admitem că perioada de
expunere a României la
economia liberă de piaţă şi la
pieţele de capital este redusă
comparativ cu cea a ţărilor
din Europa de Vest. 
Subiectul educaţiei financiare
este discutat în România doar
de câţiva ani. Trendul
crescător vine din acţiunile pe
care instituţiile financiare le-
au întreprins cu precădere
începând din 2015 şi care
continuă şi astăzi. Deşi aceste
eforturi nu pot fi suficiente,
faptul că există din ce în ce
mai mult o preocupare pe
această zonă, prin diverse
programe şi canale de
promovare, generează
speranţe pentru viitor.

majoritatea băncilor fac,
individual sau colectiv,
proiecte de educaţie
financiară dedicate
publicului larg trimiţând
specialişi în şcoli sau alte
medii. Ceea ce se uită e faptul
că primii care trebuie să facă
educaţie sunt oamenii de la
ghişeu! Cum tratează alpha
bank această problemă?

În primul rând, aş puncta
faptul că Alpha Bank susţine
la rândul său, în mod direct
sau indirect, o serie de
programe de educaţie
financiară, fiind angajată cu
seriozitate în acest efort
colectiv. În ceea ce priveşte
interacţiunile cu clienţii la
ghişeu, discuţia merita câteva
precizări. 
La momentul acordării unui
credit de consum, angajaţii
băncilor au obligaţia de a
prezenta clienţilor Fişa de
Informaţii Standard la Nivel
European Privind Creditul
pentru Consumatori,
obligaţie ce le revine în urma
transpunerii Directivei
Europene nr.48/2008 în
legislaţia locală.
În mod similar, la momentul
acordării unui credit ipotecar,
se prezintă clientului Fişa
Europeană de Informaţii
Standardizate (FEIS), obligaţie
generată de transpunerea
Directivei Europene nr.
17/2014 în legislaţia locală.
Aceasta fişă include şi scenarii
de stress, pentru a
conştientiza clientul asupra
riscurilor ce pot apărea în
situaţii de variaţie a dobânzii
sau a cursului de schimb
valutar.
Acestea sunt exemple ce pot
fi considerate elemente de
educaţie financiară, iar
băncile romaneşti au evoluat
mult în ultimii ani, fiind din
această perspectivă aliniate la
legislaţia europeană.
Educaţia financiară „la ghişeu”

are însă limitele ei. Segmentul
clienţilor care doresc să
interacţioneze cu banca doar
prin platforme digitale sau
prin ATM-uri multifuncţionale
este în creştere accelerată,
interacţiunile la ghişeu
devenind astfel mai rare. 
În ceea ce priveşte clienţii
care preferă serviciile la
ghişeu, avem şi aici sub-
segmente. Mulţi îşi doresc o
experienţă simplă şi rapidă,
de tipul „am intrat, am
rezolvat, am plecat”, în timp
ce alţii sunt dispuşi să aloce
mai mult timp pentru
interacţiunea umană,
investind timpul necesar
pentru înţelegerea
aprofundată a serviciilor
bancare. 
În concluzie, aş spune că
bancherii înţeleg astăzi mult
mai bine responsabilităţile
care le revin din punct de
vedere al prezentării corecte
atât a beneficiilor, cât şi a
riscurilor accesării unui
produs bancar. În mod realist
însă, ţinând cont şi de
aspectele discutate la
întrebarea precedentă, nu
trebuie să ne aşteptăm ca
„educaţia la ghişeu” să rezolve
integral decalajele existente.  
O educaţia financiară solidă
trebuie pornită la nivelul
familiei şi continuată în toate
ciclurile de învăţământ, pe
măsură ce conceptele
financiare devin relevante
pentru tineri. Dacă dorim să
avansăm rapid, trebuie
înainte de toate să asigurăm

“Întreaga industrie a
serviciilor financiare

este clădită pe
încredere, acesta fiind
un ingredient absolut
esenţial, fără de care
banking-ul nu poate

exista” consideră
Cristian dragoş,
vicepreşedintele 

alpha bank. 

bănCile înCearCă astăzi să ofere 
o experienţă nouă, Mult Mai relevantă 
şi Mai atraCtivă

interviu cu Cristian Dragoş,
vicepreşedinte, alpha bank
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tinerilor baza matematică
necesară. Nu în ultimul rând,
mass-media în general şi
jurnaliştii specializaţi în
particular au, la rândul lor, un
rol deosebit de important în
informarea corectă a
populaţiei.

dincolo de cele două aspecte
mai sus abordate, o
modalitate prin care mulţi
clienţi ar câştiga şi multe
potenţiale conflicte nu ar
exista e cea legată de
transparenţă: a explica pe
înţeles în spaţiul public cum
se proiectează un produs
bancar ar fi un mare câştig
pentru o mare masă de
clienţi. Cum se proiectează
un cont de economii, un
depozit sau un credit? Ce
constrângeri există, ce costuri
trebuie asumate? Cum se
marketează astfel de
produse? 

Lansarea unui nou produs
bancar este un proces destul
de complex, în ciuda
aparenţelor. De la bun
început trebuie precizat că
există reglementări bancare
specifice, europene şi locale,
ce trebuie avute în vedere la
lansarea unui produs. Un bun
şi simplu exemplu este Ghidul
European Banking Authority
EBA/GL/2015/18 privind
mecanismele de
supraveghere şi de
guvernanţă a produselor
bancare destinate
segmentului retail. 
În general, etapele lansării
unui nou produs bancar se
pot clasifica în 3 mari
categorii: etape legate de
zonă comercială, etape legate
de managementul riscurilor şi
etape legate de zona
operaţională.
Din punct de vedere
comercial, procesul de design
al unui produs bancar include
segmentarea bazei de clienţi,
studii de piaţă relevante
pentru identificarea
necesităţilor segmentului
ţintă („voice of the
customer”), precum şi
stabilirea celor mai

importante beneficii ce
urmează a fi oferite clienţilor
(„value proposition”).
Poziţionarea produsului faţă
de oferta competiţiei, precum
şi strategiile de distribuţie şi
de promovare („go-to-market
strategy”) sunt de asemenea
gândite în această fază. În
cele din urmă, este esenţial ca
noul produs să satisfacă pe
deplin necesităţile şi
interesele clienţilor asigurând
concomitent băncii o
anumită profitabilitate.  

Din punct de vedere al
managementului riscurilor,
produsul este supus ulterior
unui set complex de teste
pentru a se evalua gradul de
expunere la diverse tipuri de
risc: riscul de creditare, riscul
de piaţă, riscul de lichiditate,
riscul operaţional, riscul
reputaţional şi legal etc.
Produsele de creditare sunt
supuse şi unor teste specifice
standardului IFRS 9. Acest
gen de teste pot practic stopa
orice iniţiativă comercială

dacă se consideră că noul
produs generează riscuri
excesive pentru ambele părţi
(client şi bancă), riscul
clientului fiind şi riscul băncii. 
Din punct de vedere
operaţional, este necesar ca
noul produs să poată fi
susţinut de infrastructura
informatică a băncii, iar
accesarea lui de către clienţi
să reprezinte o experienţă
extrem de lină şi facilă, fără
procese lungi şi costisitoare.
Din punct de vedere al
distribuţiei, în ultimii ani a
devenit important ca noile
produse să fie de tip 3D
(„designed-for-digital-
distribution”), ceea ce induce
complexitate suplimentară.   
Eventualele investiţii
necesare lansării unui nou
produs pot fi masive, uneori
costurile putând depăşi cu
uşurinţă beneficiile. Decizia
finală privind lansarea trebuie
astfel analizată cu seriozitate,
în urma unui studiu de
fezabilitate relevant. 
Desigur, ar mai fi multe alte
aspecte de atins, inclusiv
elemente legate de testarea şi
monitorizarea produselor
post-lansare. Aş încheia totuşi
spunând că de-a lungul
carierei am învăţat că în cele
din urmă trebuie aplicat
testul final, care presupune să
răspunzi la întrebarea: „Ai
vinde acest produs
membrilor familiei tale?” Doar
în cazul unui răspuns pozitiv
poţi merge în etapa de
lansare.

Pornind de la cele două mai
sus amintite, cum putem
demonstra, cu câteva cifre şi
pe înţelesul tuturor cât de
fals e mitul că băncile ar avea
o marjă de câştig de tip
double digits pe relaţia
credite-depozite?

În sistemul bancar, marjele
nete de dobândă intre credite
şi depozite de tip „double-
digit” sunt aproape imposibil
de atins la nivel agregat din
multiple motive. Să nu uităm
că nivelul dobânzilor este
determinat de legea cererii şi

cristian Dragoş este VicePreşedinte Executiv al Alpha Bank
România, responsabil cu coordonarea zonei de retail
banking. Are o experienţă de peste 20 de ani în industria
serviciilor financiare, ocupând de-a lungul timpului diverse
poziţii la nivel de senior management. Printre foştii
angajatori se numără Garanţi Bank România şi GE Capital
(divizie a grupului american General Electric). 
Cristian Dragoş este absolvent al Facultăţii de Inginerie
Aerospaţială (UPB Bucureşti) şi al Crummer Graduate School
of Business (Rollins College, USA). Deţine titlul Chartered
Financial Analyst (CFA) din anul 2001 şi a absolvit un
program de executive education în cadrul Massachussets
Institute of Technology (MIT). 
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ofertei, iar mediul
concurenţial este extrem de
intens, presiunea asupra
preţurilor fiind semnificativă.
Orice tentativă a unei bănci
de a opera „mai profitabil”
poate fi rapid contracarată de
altă bancă interesată de
creşterea cotei de piaţă.  
Ratele dobânzilor practicate
de instituţiile de credit atât în
cazul depozitelor, cât şi al
creditelor sunt date publice şi
se regăsesc atât în secţiunea
statistică a Buletinului Lunar
publicat de Banca Naţională a
României (BNR), cât şi în baza
de date interactivă a acestei
instituţii. Practic, orice
persoană interesată poate
verifica veridicitatea unor
asemenea informaţii.
În plus, trebuie precizat că
venitul net din dobânzi nu
reprezintă nicidecum profitul
băncii. Din veniturile nete
generate de dobânzi şi
comisioane se scad nu doar
costurile de operare ale
băncii şi cele generate de
investiţiile continue
(amortizarea acestora), dar în
mod special trebuie acoperite
pierderile generate de
creditele neperformante.
Abia după aceea putem vorbi
de profit.

Ce rol joacă concurenţa
bancară atunci când îţi faci
strategia de lansare de
produse? Ce impact au acum
fintechurile dar şi concurenţii
din telecom?

De la bun început trebuie
spus că orice produs bancar
de succes, cu un „value
proposition” interesant
pentru consumatori, poate fi
replicat astăzi de competitori
într-un termen de timp relativ
scurt. Este extrem de greu să
te mai diferenţiezi astăzi
printr-o strategie de produs.
Una dintre consecinţe este că
investiţiile în inovaţie au
migrat masiv de mulţi ani din
zona de dezvoltare produse
în zona de „customer
experience”. 
Practic băncile încearcă astăzi
să ofere o experienţă nouă,

mult mai relevantă şi mai
atractivă. Acesta este doar
unul din motivele pentru care
astăzi vorbim mai mult de
artificial intelligence,
chatbots sau tehnologie NFC
decât despre noi produse
bancare.    
În ceea ce priveşte tentativele
organizaţiilor non-bancare de
a intra pe piaţa serviciilor
bancare, trebuie precizat că,
de cele mai multe ori,
iniţiativele acestora privesc
acele tipuri de activităţi
generatoare de venituri dar
care nu implică administrarea
unor riscuri semnificative şi a
cerinţelor de capital aferente,
organizaţiile respective
preferând să evite cadrul de
reglementare definit de
acordurile Basel.     
Companiile din zona telecom,
a căror profitabilitate se afla
sub o continua presiune,
încearcă de mulţi ani să-şi
diversifice sursele de venit,
una din posibilităţile
identificate fiind serviciile
financiare. Există numeroase
astfel de exemple în multe
ţări ale Europei de Vest, dar şi
în CEE, în special Polonia.
Expansiunea în zona
serviciilor financiare îmbracă
diverse forme, de la „telco
banks” la IFN-uri sau pur şi
simplu alianţe strategice cu
băncile universale. De-a
lungul timpului, au existat
atât poveşti de succes, cât şi
eşecuri în această zonă. Aş
spune deci că este încă
prematur să tragem concluzii
clare cu privire la succesul
companiilor telecom în zona
serviciilor financiare. 
În ceea ce priveşte
platformele fintech, aici
peisajul este mult mai divers.
Fenomenul nu are
deocamdată o răspândire
omogenă pe teritoriul Uniunii
Europene dar acest lucru se
va schimba rapid în anii care
urmează, schimbarea fiind
accelerată de reglementările
europene de tipul Payment
Service Directive (PSD2). 
Dacă Marea Britanie şi zona
Europei de Nord sunt astăzi
mult mai avansate din punct

de vedere al penetrării
fintech, este de aşteptat ca
aceste platforme să se
extindă rapid în toate ţările
UE. Este greu de estimat cine
vor fi învingătorii şi cine vor fi
învinşii pe termen lung,
practic orice platformă
fintech, globală, regională sau
locală având şansa ei. 
Dacă vorbim de relaţia dintre
fintech-uri şi bănci, cu
siguranţă există deja o
competiţie importantă pe
anumite tipuri de activităţi.
Opinia multor specialişti însă
este că relaţia bănci –
platforme fintech evoluează
deja de la o formă de
competiţie directă către
forme de parteneriat
strategic. 
Indiferent de cum va arăta
viitorul, fenomenul fintech va
aduce beneficii semnificative
atât consumatorilor cât şi
sistemului bancar în general,
deschizând larg poarta
inovaţiei şi avansului
tehnologic, transformând
astfel băncile în organizaţii
mult mai eficiente şi mai
agile. 

Ce prevalează cel mai mult la
ora actuală pentru un client
de retail? mai este rata
dobânzii elementul ce
prevalează atunci când aleg
românii un produs bancar?
Care sunt întrebările cele mai
întâlnite de la clienţii ce vor
să vină cu banii la bancă?
Care sunt întrebările şi după
ce criterii aleg clienţii un
produs de creditare?

Indiferent dacă pentru clienţi
reprezintă un element de preţ
(în cazul creditelor) sau un
randament (în cazul
depozitelor), rata dobânzii a
fost şi va rămâne întotdeauna
un factor important în
deciziile financiare ale
acestora.  
Ar fi însă superficial să ne
imaginăm că rata dobânzii
este singurul element luat în
calcul de clienţi. Dintr-o
anumită perspectivă,
povestea este oarecum
similară cu achiziţia unui

autoturism. Dacă preţul ar fi
singurul element decizional,
probabil că am conduce cu
toţii acelaşi tip de maşină. Din
fericire, suntem diferiţi ca
indivizi. 
Atunci când îşi aleg banca
principală, clienţii pot lua în
considerare o serie întreagă
de factori. Lista acestora
poate fi foarte lungă, iar
departamentele de
marketing ale băncilor
studiază regulat tendinţele în
materie. Percepţia personală
faţă de un anumit brand
bancar şi afinitatea faţă de
acesta, experienţa digitală
sau non-digitală oferită,
recomandările primite din
partea angajatorului, familiei
sau prietenilor, sunt doar
câteva exemple de elemente
ale procesului decizional.
Desigur, diverse segmente de
clientelă pot avea preferinţe
diferite.    
În ceea ce priveşte soluţiile de
economisire, clienţii pot fi
interesaţi de diverse
caracteristici non-pricing ale
acestora: valută, modul de
plată al dobânzii, flexibilitatea
maturităţilor sau uşurinţa cu
care se pot constitui sau
lichida în caz de nevoie.  
În ceea ce priveşte creditele,
viteza de acordare (”time-to-
cash”) şi simplitatea
procesului sunt esenţiale.
Valoarea sumei ce poate fi
împrumutată, tipurile de
venituri acceptate, eventualul
avans solicitat, produsele de
asigurare ataşate precum şi
suportul oferit pe parcursul
întregului proces în cazul
creditelor de achiziţie imobil
(asistenţă juridică, evaluare
proprietate etc.) sunt de
asemenea importante.

Ce rol joacă încrederea în
relaţia client de retail-bancă?
Cum trebuie tratată această
relaţie pentru a preîntâmpina
probleme precum cele ale
căror ecouri încă nu s-au
stins?

Întreaga industrie a serviciilor
financiare este clădită pe
încredere, acesta fiind un
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ingredient absolut esenţial,
fără de care banking-ul nu
poate exista.  
Nu cred că există bancher
responsabil care să nu admită
că în istoria relativ recentă
(10-15 ani), unele bănci au
făcut şi erori. Au fost erori
specifice unui sistem bancar
tânăr, relativ neexperimentat,
din care cei mai mulţi dintre
bancheri au avut de învăţat.
Sistemul bancar românesc
însă a evoluat semnificativ în
ultimii ani iar marjele de
eroare în relaţia cu clienţii
sunt astăzi mult mai mici
decât acum 10-15 ani.
Legislaţia europeană specifică
protecţiei consumatorului de
servicii financiare este
masivă, iar implementarea ei
a început în urmă cu mulţi
ani, România fiind la rândul
ei, ca membră EU, obligată să
o adopte.    
Tot la acest capitol trebuie
menţionat Centrul de
Soluţionare Alternativă a
Litigiilor în Domeniul Bancar
(CSALB), înfiinţat în anul 2015,
rezultat al eforturilor
combinate ale BNR, Asociaţiei
Române a Băncilor şi
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor
(ANPC). Practic, în cazul în
care un consumator şi o
bancă nu pot ajunge la o
înţelegere, se pot adresa
CSALB pentru mediere,
aceasta fiind asigurată de un
specialist independent.
Nu în ultimul rând, este
corect să precizăm că orice
bancă îşi doreşte o relaţie pe
termen lung cu clienţii săi, iar
sumele investite anual în
testarea gradului de
satisfacţie a clienţilor sunt
considerabile. Competiţia în
sistemul bancar românesc
este deosebit de intensă
astăzi, iar consumatorii pot
migra rapid la un competitor
mult mai atent la nevoile
acestora. La fel ca în cazul
oricărui business, pierderea
graduală a clienţilor este
sancţiunea supremă pe care o
poate suferi orice instituţie
financiară.       
În final, trebuie precizat că

nivelul depozitelor
segmentului retail în sistemul
bancar românesc se apropie
astăzi de 40 miliarde EUR
ceea ce reprezintă nu doar o
cotă istorică, ci şi un semn al
creşterii încrederii populaţiei
în organizaţiile bancare
locale. 

Cum vedeţi, din punctul de
vedere al retail bankingului,
linia de demarcaţie dintre
clasicul banking, cu
operatorul de la ghişeu în
prim plan şi bankingul
viitorului, cum i se mai spune,
bazat pe canale alternative
de distribuţie?

Statisticile European Banking
Federation (EBF) indică faptul
că, la nivel european,
numărul sucursalelor bancare
este în continuă scădere.
Practic, în perioada 2008-
2016, peste 48,000 de unităţi
bancare au fost închise în
ţările UE, din care cca. 9,000
doar în anul 2016. 
Cu toate acestea însă, la
finalul anului 2016, un număr
de cca. 190,000 de unităţi
bancare continuau să
opereze pe teritoriul
european. Puţini sunt însă,
deocamdată, specialiştii care
să prezică o dispariţie
completă a sucursalelor
bancare, fie şi pe termen
lung, mai ales în contextul în
care gigantul online Amazon
a deschis primele magazine
fizice, anunţând o extindere
rapidă a reţelei.  
Populaţia se împarte astăzi în
trei mari categorii: cei născuţi
în era digitală, care aproape
nu concep să interacţioneze
cu banca altfel decât prin
canale digitale, cei născuţi în
epoca pre-internet dar care
se simt confortabil să
interacţioneze cu banca atât
prin canale fizice, cât şi
digitale şi cei născuţi de
asemenea în epoca pre-
internet, dar care preferă să
interacţioneze cu banca
exclusiv prin canale fizice. 
În ultimii ani, conceptul de
„omni-channeling” a devenit
un obiectiv strategic în retail

banking. Presupune o
arhitectură ce permite
clienţilor să interacţioneze în
mod coerent şi consistent cu
banca, indiferent de modul
de interacţiune ales.
Experienţa clientului cu
banca trebuie să fie unitară,
simplă şi eficientă, în orice
punct de contact, digital sau
fizic. 
Băncile universale ce doresc
să se adreseze tuturor
segmentelor de retail
banking trebuie în mod
evident să asigure
interacţiuni de calitate în
orice punct de contact ales
de client. Viitorul canalelor de
distribuţie bancară va fi în
cele din urmă decis de
preferinţele şi
comportamentul noilor
generaţii. 

Ce schimbări vor aduce noile
acte normative ce produc
destul de multe valuri în
retail banking? Cum se vede
retail banking-ul după ce
acestea îşi vor fi aşezat
efectele în piaţă?

Pe scurt, este de dorit ca retail
banking-ul românesc să fie
complet aliniat
reglementarilor europene.
Există în acest moment trei
categorii de reglementări ce
impactează direct sau
indirect zona de retail
banking.
Prima categorie include o
varietate de regulamente şi
directive europene, unele
deja implementate, altele în
curs de implementare.
Legislaţia este vastă şi
complexă, băncile romaneşti
alocându-şi în ultimii ani
resurse financiare şi umane
semnificative în vederea
implementării acesteia. Din
păcate, aceste eforturi sunt
puţin vizibile publicului larg şi
nu întotdeauna beneficiază
de acoperirea mediatică
necesară.
Pentru a da numai câteva
exemple, putem aminti
Consumer Credit Directive
2008/48, Mortgage Credit
Directive 2014/17, Payment

Accounts Directive 2014/92,
Markets in Financial
Instruments Directive
(MiFID2) 2014/65, Payment
Services Directive (PSD2)
2015/2366, Insurance
Distribution Directive (IDD)
2016/97, General Data
Protection Regulation (GDPR)
2016/679, ghidul
EBA/GL/2015/18 privind
mecanismele de
supraveghere şi guvernanţă a
produselor de retail, ghidul
EBA/GL/201/06) privind
politicile şi practicile de
remunerare în zona de retail
banking, sau standardul IFRS
9 privind contabilitatea
instrumentelor financiare.
A doua categorie de
reglementări include cele
iniţiate de Banca Naţională a
României, în completarea
celor europene, destinate
corectării unor dezechilibre
specifice pieţei locale.
Regulamentul BNR
nr.17/2012 privind unele
condiţii de creditare este un
astfel de exemplu.
A treia categorie de
reglementări include
iniţiative legislative locale, de
multe ori fără corespondenţă
evidentă în legislaţia bancară
europeană sau în cea a ţărilor
cu economie de piaţă
dezvoltată. Acest gen de
reglementări au potenţialul
de a genera perturbări
masive în relaţia client-bancă,
sunt în general intens
mediatizate şi ocupă o mare
parte din agenda
reprezentanţilor industriei
bancare, precum şi a
iniţiatorilor.
Ca şi concluzie finală, aş
recomanda să avem încredere
că legislaţia europeană este
necesară şi suficientă (aş
sublinia acest cuvânt) pentru
dezvoltarea banking-ului
modern, asigurând nu doar
protecţia necesară
consumatorilor de servicii
financiare, dar şi un cadru de
supraveghere bancar prudent
şi adecvat. 

norel moise
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Cum arată peisajul bancar
românesc în acest început de
vară toridă, la propriu şi la
figurat? Cum se pot face
planuri şi îndeplini cu
stricteţe într-un mediu cu
atâtea necunoscute şi cu o
aşa de mare volatilitate?

În 2018 asistăm la
continuarea procesului de
consolidare a sistemului
bancar românesc. Jumătate
din băncile din România au
cotă de piață sub 1%, ceea ce
arată o concentrare
semnificativă a activelor în
primele 10 bănci. De
asemenea, se constată că
unele bănci cresc accelerat -
Patria de exemplu a luat de
curând un premiu important
care răsplătește cel mai
dinamic progres al activelor. 
Mediul economic și legislativ
au într-adevăr un grad mare
de impredictibilitate, ceea ce
nu ajută pe nimeni, nici
sistemul bancar, nici mediul
de business. Cred că este
important ca în această
perioadă atât băncile, cât și
antreprenorii să mențină o
strategie flexibilă și adaptabilă
la posibile schimbări.

Cum vă descurcaţi cu noianul
de schimbări în peisajul
legislativ pe care trebuie să le
asimilaţi într-un timp foarte
scurt? Ce ar fi cel mai dificil
de implementat şi necesită
cele mai mari eforturi, umane
şi financiare?

Unele schimbări legislative
sunt normale, așteptate și au
rolul de a ne apropia de
standardele europene (GDPR,
PSD2). Ele presupun un efort
financiar și de organizare,
însă sunt necesare deoarece
ne determină să ne aplecăm
mai mult asupra nevoilor și
protecției consumatorului.
Îngrijorătoare sunt acele
eventuale modificări
legislative care nu sunt
predictibile și care pot
interfera brusc cu modelele
de business existente. În
Patria Bank credem foarte
tare într-o politică de afaceri
flexibilă. Analizăm constant
comportamentul pieței și
reacțiile clienţilor, inclusiv
referitor la impactul
schimbărilor legislative și
încercăm să modelăm oferta
băncii pentru a respecta
standardele de conformitate
păstrând însă o ușurință
pentru clienți în a lucra cu
noi.

Cum vedeţi concurenţa din
mediul în care activaţi, cu
componentă
tridimensională: dinspre
bănci, dinspre companii
fintech dar şi dintre companii
din telecom?

Concurența este întotdeauna
bună, din punctul nostru de
vedere. Digitalizarea este un
proces firesc, iar intersecția ei
cu sistemul bancar este
binevenită. Unele bănci se

vor descurca mai bine, altele
vor pierde teren, atât în
favoarea băncilor mai mici și
mai dinamice, cât și în
favoarea fintech-urilor sau a
serviciilor financiare lansate
de companiile din telecom.
Unele bănci își dezvoltă
propriile tehnologii, altele au
decis să lucreze în parteneriat
cu o serie de dezvoltatori IT,
așa cum e cazul Patria Bank.
În cazul nostru cred că e
abordarea cea mai corectă,
deoarece putem furniza
soluții tehnologice novatoare
într-un timp mult mai rapid,
situație probată și de
recentele platforme online
lansate în 2018 (exemplu:
Patria Partener).
Când vorbim despre
digitalizare cred că este
esențial să punctăm că ea
este direct legată de nivelul
de educație financiară și
tehnologică a clienților.
Degeaba ai cea mai
performantă soluție tehnică,
dacă ea pare prea sofisticată
în ochii clienților. Dacă le-o
arunci pur și simplu în brațe
clienților, nu doar că nu o vor
folosi, ci le vei genera și
frustrare. România nu
înseamnă doar Bucuresti și
Cluj, ci și toate orașele mici și
toată zona rurală, unde
locuiesc românii care nu au
încă suficientă experiență
financiar-bancară. Unul dintre
avantajele Patriei este că
îmbinăm digitalizarea cu
educația și cu un sistem de

“avem o strategie clară,
care deja produce

rezultate. Prima
jumătate a anului a

consemnat o depășire a
target-ului de vânzări
credite vom continua

testarea permanentă a
pieței pentru a

identifica nișe noi și
soluții adaptate

nevoilor în permanentă
schimbare” ne spune

Codruţ nicolau, director
Comercial Patria bank.

e iMportant Ca atât bănCile, 
Cât și antreprenorii să-şi Mențină 
o strategie flexibilă și aDaptabilă 

interviu cu CoDruţ niColau,
Director Comercial, patria bank

retail
bankinG Preview
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“asistare” a clientilor în primă
fază. Dincolo de faptul că
majoritatea sucursalelor
noastre sunt în orașele mici,
avem o întreagă divizie
formată din colegi care
aleargă prin toate satele și
comunele aflate la distanțe
semnificative față de orașe,
unde promovează soluții
inovatoare atât în zona de
creditare, cât și de
tranzacționare.
Însă mare parte din succes se
datorează și partenerilor cu
care lucrăm în toate aceste
locații, indiferent dacă vorbim
de francizati, de colaboratori
Agro sau de firme înrolare în
programul Patria Partener.

Cum pot fi atraşi către bănci
măcar jumătate dintre
românii care în momentul de
faţă nu au luat contact
vreodată cu un produs
bancar? Cine şi ce trebuie să
facă pentru a îmbunătăţi
incluziunea şi intermedierea
financiară?

România este o țară
dihotomică, cu zone foarte
digitalizate și zone în care
digitalizarea este de
domeniul viitorului
îndepărtat. Pentru cei din
urmă, fintech-urile și
tehnologia nu sunt
atrăgătoare, pentru ei e
nevoie de educație și acces la

finanțare. Pentru atragerea
lor este nevoie de folosirea
unei strategii integrate. 
Pentru a crea acces la
produsele financiare trebuie
să mergem acolo unde
clienții trăiesc sau își
desfășoară activitatea. Un
exemplu de astfel de inițiativă
este #BancaLaPiață,
desfășurată în parteneriat cu
Asociația Administratorilor de
Piețe din România, prin care
am mers mai aproape de
micii producători, chiar în
piețele din peste 21 de orașe,
printre care Bacău, Sibiu și
Ploiești.
În al doilea rând produsele
trebuie adaptate la specificul

și nevoile clientului. Noi ne
specializăm continuu în
domeniile în care finanțăm,
astfel încât să putem explica
produsele pe înțelesul
tuturor. Facem educație
financiară, îi explicăm la ce
riscuri se expune. Cele mai
mici și neînsemnate lucruri e
important să fie clarificate.
Fiind primul contact cu
banca, atunci se obișnuiește
cu contul bancar, depozitul,
își formează un
comportament de
economisire. Abia după toate
acestea se poate discuta de
un produs de creditare,
deoarece, până atunci,
riscurile să nu plătească sunt
mai mari. Înainte de credit
este educația, apoi clientul
este obișnuit cu plata
constantă a ratelor, așa cum
este prevăzut în contract.

Cum vedeţi evoluţia
proceselor de fuziuni şi
achiziţii: ce atuuri trebuie să
aibă o bancă pentru a fi
viabilă pe termen mediu şi
lung?

Piața achizițiilor din rom este
dinamică și este interesant
avântul fondurilor de
investiții, în condițiile
diminuării apetenței băncilor
internaționale mari. Vor mai
exista tranzacții în perioada
următoare, unele deja
anunțate. 
Pentru a-și menține
viabilitatea este important
pentru o bancă să adopte o
strategie serioasă și stabilă pe
termen mediu și lung. În
același timp să fie deschisă
provocărilor și să se adapteze
schimbărilor tehnologice.
Băncile viitorului sunt simple,
rapide și ies în întâmpinarea
clientului prin diverse
metode. Se adaptează la
nevoile acestuia și oferă
produsele cele mai potrivite.
Nu în ultimul rând, este
nevoie de o strategie de
responsabilitate socială bine
pusă la punct, de implicare în
comunitate, de dezvoltarea
unor piloni strategici care să
includă și aceste lucruri.

retail
bankinG Preview
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Cum vedeţi evoluţia
dobânzilor, având în vedere
creşterile ratelor de dobândă
atât la nivel internaţional
(vezi deciziile fed) cât şi în
românia (unde robor sperie
deja clienţii)?

Creşterea dobânzilor este un
factor de risc la care suntem
atenți, iar evoluția din ultimul
an a adus un stress în plus
asupra capacității de
rambursare a creditelor. Este
posibil ca apetitul de consum
(și implicit finanțarea) să își
pondereze trendul de
creștere. Sau să se orienteze
înspre altfel de finanțări, care
generează un avantaj
competitiv în viitor, nu doar
satisfacerea unor
nevoi/dorințe prezente. Este
posibil ca oferta bancară să
combine în continuare
dobânzile fixe cu cele
variabile, cu mențiunea că
parte din costul de ofertare
în dobândă fixă e transferat
de bănci tot clienților, într-o
formă indirectă. 
Firmele, la rândul lor, sunt tot
mai atente să transfere
clienților lor costurile
variabile ale finanțării, așa că
în ultimă instanță. în mediul
economic va avea loc o
selecție a companiilor care
vor reuși să creeze sustenabil
valoare adaugată. 
Important pentru bănci este
să înțeleagă în profunzime
perspectivele clienților,
pentru a alege împreună cu ei
tipul de finanțare care se
potrivește cel mai bine
capacității lor de absorbire a
diferitelor șocuri, inclusiv cele
cauzate de creșterea ROBOR.  

Ce planuri are Patria
bank, pe termen mediu şi
lung?

Pe termen mediu și lung
suntem în continuare
dedicați bancarizării în
zonele unde nivelul acesta
este scăzut. Mergem către
mediul rural și urban mic și
depunem toate eforturile
pentru incluziunea financiară
a acestora. 

Câteva lucruri concrete:
tocmai ce am semnat un nou
contract pentru programul
EaSI, pentru 20 de milioane
de Euro. Garanția EaSI din
cadrul Programului pentru
ocuparea forței de muncă și
inovare socială (EaSI) este
finanțată de Uniunea
Europeană. Împreună cu noul
plafon, creditul EaSI oferit de
Patria Bank vine cu noi
avantaje pentru cei care îl
accesează: valoarea creditului
poate ajunge până la 115.000
lei, iar sumele obținute pot fi
folosite inclusiv pentru plata
restanțelor la bugetul de stat.
Până la acest moment peste
1.200 de antreprenori au
accesat un credit EaSI de la
Patria Bank, valoarea medie a
creditului fiind de circa
17.000 de euro. Ne vom
dedica promovării acestui
credit, care are garanții zero și
este extrem de util micilor
antreprenori.
Ne concentrăm și pe
dezvoltarea platformei
Patria Partener,
lansată în luna
aprilie, ce este
un nou
instrument de
tip „recomandă
şi câstigă”, ce
permite PFA-
urilor și
firmelor din
România să fie
recompensate

pentru lead-urile de business
trimise către Patria Bank.
Noutatea acestui instrument
este că permite accesul pe
platformă nu doar pentru
parteneri de business de tip
broker (cu activitate de
intermediere financiară), dar
şi altor persoane juridice care
pot intra în contact cu clienți
care au nevoie de finanțare
(firme de contabilitate,
agențiile de publicitate,
firmele de consultanţă,
avocați etc.). Acestea îşi pot
creşte veniturile prin
recomandare de clienţi
persoane juridice cu care fac
deja business și care și-au
exprimat nevoia de a obține
o finanțare bancară pentru a-
și dezvolta afacerile. Mai
multe detalii se găsesc pe
site-ul nostru
www.patriabank.ro. 
În zona de Agro, unde cota
de piață este în creștere, ne
vom concentra pe creditul
pentru scontare APIA, prin

care acordăm până la 90%
din valoarea sumei

calculate conform
adeverinței
eliberate de
APIA. Patria
Bank oferă

serviciul
complet
pentru

agricultori.
Acoperă toate

nevoile specifice,

are acces simplu și rapid de la
credite pentru activitatea
curentă, investiții utilaje,
plafoane de terenuri agricole,
credite pentru proiecte
Fonduri Europene.
În ceea ce privește Patria
Credit IFN, ne dorim
extinderea programului de
francize. După deschiderea a
două puncte de lucru Patria
Credit Partener, la Vânju Mare
și Gurahonț, cu rezultate
foarte bune, suntem în
proces de validare de noi
parteneri, dar și de căutare a
altora noi. În zona de retail
vizăm o serie de parteneriate
pe care le vom comunica,
însă, în următoarea perioadă. 

una peste alta, ce aşteptări
aveţi de la 2018 pentru
bancă, pentru sectorul
bancar dar şi pentru
economia româniei?

Până acum premisele sunt
bune, prima jumătate a
anului a adus o depășire a
target-ului de vânzări credite
(realizat 112%) ceea ce arată
că suntem pe drumul cel bun.
Per total ne așteptăm la o
creștere cu 46% în 2018, iar
banca va trece în zona de
profitabilă în 2018.
În ceea ce privește sectorul
bancar, e de urmărit evoluția
fintech-urilor, a serviciilor
financiare oferite de telekom
și capacitatea băncilor de a se
adapta la un mediu în
profundă schimbare. 
Cât ne privește, avem o
strategie clară, care deja

produce rezultate. Și vom
continua testarea

permanentă a pieței
pentru a identifica nișe
noi și soluții adaptate

nevoilor în
permanentă

schimbare.

Georgeta
Clinca

retail
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FONDUL  DE  GARANTARE 
A  CREDITULUI  RURAL - IFN S.A.

Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucureşti;
Tel.: 021/312.54.03; 021/312.54.05; 021/312.54.63; 021/312.54.64;  021/312.54.65,  Fax 021/312.54.14; 021/312.54.19;

e-mail: office@fgcr.ro; www fgcr.ro

Contact: Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA

Cum se poate accesa garanţia fgCr - ifn sa ?

Informaţi-vă pe adresa Fondului: www.fgcr.ro; contactaţi una din următoarele bănci comerciale pentru obţinerea finanţării necesare real-
izării afacerii dumneavoastră şi puteţi opta pentru garantarea lui de către FGCR - IFN SA. FGCR IFN SA are incheiate Conventii de lucru cu
urmatoarele institutii finantatoare: Banca Comercială Română SA, B.R.D.–Groupe Société Générale SA, Banca Transilvania SA, Raiffeisen
Bank SA, CEC Bank SA, Credit Agricole Bank Romania SA, Banca Românească SA, PatriaBank  SA, Idea Bank SA, EximBank SA, Intesa San-
paolo Bank SA, ProCredit Bank SA, OTP Bank Romania SA, Piraeus Bank SA, Alpha Bank România SA, Bancpost SA, Bank Leumi Romania SA,
Unicredit Bank, Libra Internet Bank, Banca Comerciala Feroviara SA, Credit Europe Bank SA, Agricover IFN, Banca Centrală Cooperatistă
CreditCoop. Pentru obţinerea scrisorii de garanţie în cazul beneficiarilor publici, aceştia se vor adresa direct Fondului.

garanţia fgCr – ifn sa poate acoperi:
până la 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare

fermierilor, procesatorilor de produse agricole şi beneficiarilor PNDR si POPAM
pentru achizitia de teren agricol, respectiv pentru realizarea investiţiilor declarate
eligibile prin PNDR si POPAM precum si  a altor investiții realizate în ferme  sau a
finanţării necesare pentru asigurarea  capitalului de lucru aferent realizării
producţiei agricole, piscicole si alimentare;

până la 100% din valoarea scrisorilor de garanţie necesare beneficiarilor publici ai
FEADR pentru obţinerea avansului prevăzut în Contractele de finanțare
nerambursabilă încheiate cu AFIR.

Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către FGCR-IFN SA
pentru fiecare solicitare a instituţiei finanţatoare nu va depăşi echivalentul 

a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de
garantare transmisă acestuia de către instituţia finanţatoare in cazul contractelor de
garantare incheiate intre parti sau dupa caz 2,4 milioane euro/imprumutat in cazul
garantiilor emise de Fond pe seama art. 3.3.a din OUG  nr. 43/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Comisionul datorat fondului pentru obtinerea garanţiei va fi:
0,05 % pe lună sau, după caz, 1% pe an, în cazul beneficiarilor publici ai PNDR,

inclusiv GAL si OUAI;
între 1,25 % - 3,8% în cazul beneficiarilor privaţi, în funcţie de ratingul atribuit

beneficiarilor de instituţia finanţatoare, 
nivelul comisionului perceput de Fond în cazul persoanelor fizice care beneficiază

de garanții în baza  OUG 43/2013 este de 3,8 % pe an.

in baza Conventiilor incheiate cu MaDr si cu institutiile finantatoare, fgCr-ifn s.a faciliteaza accesul la credite al fermierilor, 
al procesatorilor de produse agricole și al beneficiarilor pnDr si popaM prin acordarea de garanții financiare pentru : 

finanțările aprobate pentru finanţarea capitalului de lucru necesar
fermierilor şi procesatorilor de produse agricole - persoane fizice si
juridice -  pentru realizarea producţiei agricole sau piscicole. 

creditele acordate persoanelor fizice și juridice pentru achiziționarea de
terenuri agricole pana la atingerea limitei maxime de 750 ha in
proprietate.

finanțările acordate fermierilor pentru finanțarea investițiilor în domeniul
agricol si cel al acvaculturii, altele decât cele realizate cu co-finanțare
europeană.

finanțările acordate beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 si beneficiarilor
privati ai POPAM 2014 – 2020.

finanțările acordate beneficiarilor FEGA.
creditele aprobate în cadrul Convenţiilor cadru-plafon de garantare, pe

baza adeverinţelor emise de APIA beneficiarilor sprijinului alocat din
bugetul european şi bugetul national (SAPS, subvenţii pentru bunăstarea
păsărilor şi porcilor, etc).

fgCr-ifn-sa emite scrisori de garanţie beneficiarilor publici ai feaDr prevăzuţi în oug 79/2009 pentru încasarea avansului 
din contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu afir. beneficiarii feaDr care pot solicita fondului emiterea scrisorilor 
de garanţie pot fi :
comunele, oraşele, ADI şi ODP ;
grupurile de acţiune locală ;
organizaţiile şi federaţiile de utilizatori de apă;
unitati de cult. 

Beneficiarii garanțiilor FGCR IFN SA pot fi :
societatile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 cu

modificările și completările ulterioare, 
persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale,

care desfășoară activități economice, constituite conform OUG
nr. 44/2008;

asociațiile și societățile agricole constituite conform Legii nr.
36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură și Legii cooperației agricole nr. 566/2004;

beneficiari publici ai PNDR (comune, orase) sau asimilati acestora
(GAL, OUAI, unitati de cult etc.)

beneficiari privati ai PNDR si POPAM.
persoanele fizice care desfășoară activități economice.
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Csr
Preview

Ce loc ocupă în cadrul unei
companii multinaţionale
activitatea de Csr? 

Responsabilitatea este o
valoare care ţine de esenţa
companiei noastre, de tot
ceea ce facem în raport cu
toţi stakeholder-ii noştri.
Multă lume uită de exemplu
că o bancă nu plasează în
credite banii proprii, ci în
principal pe ai depunătorilor,
fie că sunt persoane sau
companii, prin urmare prima
responsabilitate este să
păstrăm în siguranţă banii
acestora şi să ne asigurăm că

finanţăm în mod responsabil
persoane şi companii. Este
limpede că principalii noştri
stakeholderi sunt angajaţii,
clienţii şi acţionarii. În acelaşi
timp, societatea în ansamblul
ei şi în special comunităţile
unde ne desfăşurăm
activitatea au şi alte nevoi, pe
lângă produse bancare bune
şi utile şi servicii rapide şi
convenabile. Raiffeisen Bank
are deja o tradiţie de peste un
deceniu de implicare în
proiecte şi programe
comunitate, împreună cu
organizaţii
neguvernamentale, în
domenii precum arta şi
cultura românească, educaţia,
ecologia urbană sau sportul
ca stil de viaţă sănătos. Atât
parteneriatele, cât şi
rezultatele obţinute sunt
comunicate permanent, fie
de către ONG-urile cu care
colaborăm, fie de noi, prin
campanii de comunicare
dedicate, precum este cazul
programului de granturi
Raiffeisen Comunităţi.
Comunicarea iniţiativelor
comunitare este un exerciţiu
foarte bun, cel puţin din două
motive: oamenii din
comunităţile în care se
desfăşoară proiectele află de
existenţa acestora şi au
posibilitatea să se implice
prin donaţii individuale sau
prin voluntariat şi, în acelaşi
timp, acestea devin exemple
pentru alţi oameni, alte
comunităţi ceea ce
determină, pe termen lung, o
schimbare sistemică a
societăţii. 

Cum decurg lucrurile cu
proiectul tăşuleasa social,
unul dintre cele mai valoroase
proiecte în care s-a implicat
banca până acum? Ce
urmează în 2018?

Maratonul Via Maria Theresia
este singura competiţie
sportivă montană din ţară al
cărei traseu parcurge un drum
istoric. Mai mult, este un
eveniment manifest în sensul
în care contribuie la
protejarea naturii şi la
prevenirea distrugerii
mediului înconjurător. Ne
bucurăm să putem fi parte din
acest proiect, ajuns deja la cea
de-a cincea ediţie, şi
desfăşurat de partenerii noştri
de la Asociaţia Tăşuleasa
Social. Proiectul a evoluat
semnificativ de la an la an; în
2017, de exemplu, au
participat peste 1.350 de
oameni în competiţie, la cele
5 probe de concurs, iar 450 de
voluntari din ţară şi din
străinătate s-au implicat în
organizare astfel încât
lucrurile să iasă cât mai bine.
Anul acesta competiţia va
avea loc în 25 august iar toate
cele peste 1.000 de locuri
disponibile au fost deja
ocupate. 

suntem o ţară cu un nivel de
educaţie financiară redus. Ce
face raiffeisen bank pe acesta
linie?

Nevoia de educaţie financiară
timpurie a devenit evidentă în
ultimii ani într-un context
economic internaţional,

marcat de o înţelegere redusă
a serviciilor şi produselor
financiare. Un studiu din 2016,
realizat de Banca Mondială, la
nivelul Uniunii Europene, a
plasat România pe ultimul loc
în materie de cunoştinţe
financiare. Este o realitate pe
care noi, cei din sistemul
financiar-bancar ne-o dorim
diferită deoarece un client
informat este un client care ia
decizii responsabile, în
cunoştinţă de cauză. Unul
dintre cei mai experimentaţi
bancheri români, Dan
Pascariu, spunea odată că
acum mai mulţi ani a început
prin a ţine prelegeri
studenţilor şi şi-a pus
întrebarea cât de devreme ar
trebui începută educaţia
financiară şi pe măsură ce
întâlnea tot mai mulţi tineri a
ajuns la concluzia că ar trebui
începută mult mai devreme.
Consider că are mare
dreptate. Din 2010, Raiffeisen
Bank contribuie, alături de
Junior Achievement (JA)
România, la îmbunătăţirea
acestei realităţi, atât prin
susţinerea financiară a
programelor de educaţie
financiară, desfăşurate în
şcoli, cât şi prin sutele de
angajaţi voluntari care
participă la clasă şi discută cu
elevii despre educaţie
financiară, bani şi atitudinea
faţă de bani. Peste 42.000 de
elevi de liceu şi din clasele
primare, din peste 460 de
şcoli din ţară, au participat în
ultimii opt ani la cursurile de
educaţie financiară, alături de
cei peste 1.300 de profesori şi

“Încă de la începutul
activităţii noastre pe

piaţa din românia, ne-
am asumat

angajamentul de a
contribui la dezvoltarea
comunităţilor locale, pe
termen lung, alături de

parteneri credibili şi
responsabili. susţinem
programe şi proiecte în
cinci direcţii strategice:

arta şi cultura
românească, educaţie şi

educaţie financiară,
ecologie urbană,

sportul ca stil de viaţă
sănătos şi social” apune
Corina vasile, director

Pr&Comunicare al
raiffeisen bank.

strategia raiffeisen bank este puterniC orientată 
Către susţinerea eDuCaţiei şi a învăţării

interviu cu Corina vasile,
Director pr&Comunicare, raiffeisen bank 
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peste 600 de voluntari ai
băncii.  Mai mult, în 2016,
peste 1.000 de elevi au
devenit prima generaţie
educată financiar, capabilă să
înţeleagă noţiuni şi să
folosească  instrumente
financiare, după ce au trecut
prin fiecare modul al
programului destinat elevilor
de şcoală primară, în perioada
2012 – 2016.

Care e implicarea raiffeisen,
pe parte de Csr, în sport ca
stil de viaţa?

În urmă cu 10 ani am decis să
fim printre primele companii
din România care investeau în
sportul de masă şi în crearea
unui concept nou ce îmbina
activităţile sportive,
socializarea şi cooperarea în
societate, toate sub umbrelă
Maratonului Bucureşti
Raiffeisen Bank. Din 2008,
Raiffeisen Bank este partener
de tradiţie al celul mai
cunoscut maraton din
România, competiţie
recunoscută internaţional şi
înscrisă în lista oficială a
maratoanelor mondiale şi
afiliată AIMS (Asociaţia
Internaţională a Maratoanelor
Stradale). Scopul
evenimentului este adoptarea
unui stil de viaţă sănătos şi
echilibrat, prin sport, de către
locuitorii din mediul urban.
Maratonul a reuşit să adune la
start în 2017 peste 16.000 de
alergători, sportivi de
preformanţă sau amatori,
pasionaţi de depăşirea
propriilor limite.  
Alături de Maratonul
Bucureşti Raiffeisen Bank,
banca susţine şi alte
evenimente sportive precum
Maratonul Via Maria Theresia,
Turul Ciclist al Bihorului sau
Sport Arena Streetball, toate
cu scopul de a încuraja un stil
de viaţă sănătos, prin sport.
Suntem bucuroşi că am
determinat, împreună cu
partenerii noştri, apariţia unui
fenomen al competiţiilor
sportive pentru publicul larg
care astăzi înseamnă
evenimente în aproape

fiecare lună din an, oameni
mai activi şi mai sănătoşi şi
comunităţi mai implicate. 

Cum se implică raiffeisen
bank în sprijinul culturii?

Raiffeisen Bank susţine în
fiecare an unele dintre cele
mai mari proiecte şi
evenimente culturale din
România. Credem că arta şi
cultura românească au nevoie
de finanţare şi de susţinere
continuă pentru un act
cultural de calitate. Susţinem
arta şi cultura (fără a interveni
în vreun fel în actul cultural),
nu numai prin finanţarea
proiectelor de foarte bună
calitate, ci şi prin eforturi
depuse de a
creşte audienţa de la an la an.
România nu duce lipsa în
niciun caz de idei şi proiecte
culturale de calitate, dar ca
acestea să-şi atingă scopul
educativ trebuie să ajungă la
mai mulţi oameni, şi aici
vedem noi rolul nostru. Am
continuat să sprijinim, şi în
2017, evenimente şi
programe culturale
prestigioase, precum
Festivalul Internaţional
George Enescu, Festivalul
Internaţional de Teatru de la
Sibiu (FITS), Festivalul de
Teatru Undercloud, Festivalul

de Arte Contemporane
Innersound sau Festivalul de
Muzică SoNoRo.

Cum arată proiectele
raiffeisen dedicate ecologiei?

În urma consultărilor realizate
în rândul stakeholder-ilor
noştri şi ţinând cont de
provocările privind protecţia
mediului înconjurător,
resimţite, în special, în zonele
urbane, am decis, acum mai
bine de opt ani, să ne
implicăm în susţinerea
proiectelor de ecologie
urbană, ca direcţie strategică
de responsabilitate socială
corporativă. Astfel a apărut
primul program de închiriere
de biciclete din România -
I’Velo, implementat împreună
cu partenerii noştri de la
Asociaţia Green Revolution şi
destinat publicului larg, prin
care ne-am propus să
încurajăm mersul pe bicicletă,
ca alternativă reală la
transportul cu maşina. I’Velo
este un program amplu, care
s-a dezvoltat organic pe
parcursul ultimilor opt ani, ca
urmare a perseverenţei
noastre de a schimba modul
în care ne raportăm la
transport, în special în mediul
urban. 
Utilizarea bicicletei, ca mijloc

de transport alternativ, a fost
una dintre soluţiile propuse
de către Parlamentul
European în ultimul raport
„Moving Cycling Forward”, din
aprilie 2016, pentru reducerea
poluării cu emisii de CO2
asupra mediului înconjurător,
fluidizarea traficului în mediul
urban, reducerea poluării
fonice şi a sedentarismului. 
În acest context, dorim să
oferim comunităţii
infrastructura necesară pentru
un transport alternativ,
sustenabil, cu impact redus
asupra protecţiei mediului
înconjurător, să încurajăm
oamenii să îşi lase
autoturismele personale
acasă şi să creştem numărul
celor care aleg bicicletă, ca
mijloc de transport utilitar.
Credem că este
responsabilitatea noastră, a
tuturor, să facem tranziţia
către oraşe mai curate şi
comunităţi mai sănătoase.

dincolo de toate aceste
proiecte frumoase, care
consumă mult timp şi resurse
financiare, ce aduc proiectele
de Csr echipei de peste 5.000
de oameni care lucrează în
bancă?

Este important să fim un
angajator implicat în
comunităţile în care suntem
prezenţi şi să aducem o
contribuţie la îmbunătăţirea
vieţii oamenilor şi, implicit, a
angajaţilor şi clienţilor noştri.
Mai mult, implicarea continuă
în comunitate, prin susţinerea
de proiecte şi programe
multianuale, determină, pe
termen lung, o schimbare
profundă atât la nivel
individual, cât şi la nivel
colectiv. Vedem, de exemplu,
din ce în ce mai mulţi angajaţi
care aleg să se implice, ca
voluntari, în diferite cauze
sociale, să-şi schimbe stilul de
viaţă prin sport sau să meargă
cu bicicletă la birou, pentru
un mediu mai curat. Şi, nu în
ultimul rând, simt că sunt
parte a unei companii cu care
se pot mândri.

norel moise

Csr
Preview
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Cum arată agricultura
românească privită prin
prisma finanţărilor garantate
de către fGCr pentru fermieri?
se arată a fi un 2018 bun sau
măcar la fel de bun ca 2017?

Dacă vorbim strict prin prisma
finanţărilor, atunci putem
spune că anul agricol 2018 se
arată a fi cel puţin la fel de bun
ca anul 2017. Ritmul garantării
este unul care menţine trendul
ascendent din anul precedent.
De asemenea, aria
operaţiunilor financiar bancare
se desfăşoară pe plaja
obişnuită, iar gama de
instrumente de garantare nu a
fost restrânsă, ceea ce, repet,
din punct de vedere tehnic, ne
determină să facem o astfel de
apreciere, că anul agricol 2018
va fi cel puţin la fel de bun ca

anul agricol 2017. 
Echipa F.G.C.R. este permanent
conectată la realităţile din viaţa
fermierului român şi trăieşte,
alături de acesta, fiecare strop
de ploaie sau zi de arşiţă. În
ciuda faptului că a fost o iarnă
cu temperaturi destul de
ridicate, iar în luna februarie,
temperaturile au scăzut
semnificativ, nu se poate spune
că se estimează o scădere a
randamentului la culturile
tradiţionale, dimpotrivă la
unele dintre acestea producția
va fi peste așteptări.

Pentru ce fel de proiecte au
fost solicitate cele mai multe
garanţii în prima jumătate a lui
2018?

Aşa cum am precizat,
destinaţia creditelor pentru
care Fondul a emis garanţii nu
a suferit modificări. Nici în ceea
ce priveşte beneficiarii, nici în
ceea ce priveşte felul
proiectelor. 
Au fost emise garanţii pentru
creditele acordate fermierilor în
vederea achiziţiei de terenuri
cu destinaţie agricolă în
condiţiile O.U.G. 43/2013. Nu
puţine au fost garanţiile emise
pentru creditele acordate
fermierilor ca parte a finanţării
producţiei agricole ( inclusiv
credite A.P.I.A.). De asemenea,
cele acordate pentru finanţarea
producţiei piscicole şi a
investiţiilor în domeniul
agricol, altele decât cele
finanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 şi Programul
Operaţional pentru Pescuit şi
Afaceri Maritime. 
O altă destinaţie a garanţiilor

emise de Fond a fost cea
îndreptată spre creditele
acordate de către instituţiile
finanţatoare beneficiarilor
privaţi ai P.N.D.R. 2014 – 2020,
respectiv P.O.P.A.M. 2014 –
2020, pentru finanţarea
proiectelor de investiţii
sprijinite prin aceste programe.
Solicitanţii au fost, pe lăngă
societățile comerciale și
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi
familiale care desfăşoară care
desfăşoară activităţi
economice, constituite
conform O.U.G. 44/2008. Au
mai solicitat garanţii asociaţiile
constituite conform Legii
36/1991, privind societăţile
agricole şi Legii cooperaţiei
agricole numărul 566/2004. Au
mai fost emise garanţii pentru
creditele acordate de
întreprinzătorilor persoane
fizice care desfăşoară activităţi
în domeniul agricol
vegetal/zootehnic şi al
acvaculturii.
În total volum de garantare pe
primul semestru al anului
curent ponderea semnificativă,
circa 90% o au garanțiile
aferente proiectelor de
investitii, ceea ce ne conduce la
concluzia că în agricultura
României nu scade apetitul
investitorilor autohtoni, iar
instituțiile finanțatoare iși
reconfirmă poziția de partener
al fermierului român.

Cum arată un portret robot al
solicitantului de garanţii din
partea fGCr? sunt mulţi
solicitanţi care revin în mod
constant cu solicitări de
garanţii după ce şi-au finalizat
proiectele anterioare?

Solicitantul de garanţii din
partea F.G.C.R. este fermierul
român. Făuritorul de hrană,
legat de tradiţii, de familie,
iubitor de rost şi omenos.
Majoritatea nu mai sunt la
vârsta încercărilor, ci la cea a
cunoaşterii, a maturităţii
depline, cu o experienţă
impresionantă, rod al
predaniilor din părinţi, dar şi a
traversării unei perioade în care
agricultura se dezvolta exclusiv
într-un sistem coordonat de
către stat. Există, în consecinţă,
foarte mult know-how.
Fermierul român este obişnuit
cu greutăţile, indiferent de
natura lor. A învăţat să se
adapteze şi vremii şi
vremurilor. Am observat,
apropo de această afirmaţie, că
în ultima perioadă fermierii
apelează din ce în ce mai mult
la noile tendinţe în domeniul
tehnologiei. Fie că se consultă
cu membrii mai tineri ai
familiei, fie că angajează
experţi în domeniu, fermierul
român începe să creeze
plusvaloare cu ajutorul
tehnologiei. Ori, dacă asociem
know-how, tehnologie şi
ambiţie, putem spune că există
competitivitate la nivel înalt.
Acesta este portretul
fermierului român pentru care
F.G.C.R., cu respect, se
constituie într-un partener de
nădejde.
Totodată trebuie să menționez
că majoritatea fermierilor care
și-au finalizat cu success
proiectele de investiții în
exploatațiile agricole au
solicitat ulterior și credite de
producție/ capital de lucru cu
garanția FGCR, credite care i-au
ajutat la început de drum.

„echipa f.G.C.r. este
permanent conectată la

realităţile din viaţa
fermierului român şi

trăieşte, alături de
acesta, fiecare strop de
ploaie sau zi de arşiţă”,
spune peședinta fGCr

în interviul acordat
revistei noastre, iar în
totalul volumului de
garantare pe primul
semestru al anului
curent, ponderea

semnificativă, circa 90%
revine garanțiilor

aferente proiectelor de
investitii.

soliCitantul De garanţii Din partea f.g.C.r. 
este ferMierul roMân

interviu cu alina Mihaela toMa,
președinte – Director general, fonDul De garantare a CreDitului rural

Garantare
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Cum au evoluat plăţile în
contul garanţiilor pentru
proiectele finanţate care au
eşuat? Care ar fi trendul şi care
ar fi motivele, dacă le
cunoaşteţi, pentru care astfel
de proiecte eşuează?

De la bun început vreau să vă
spun că astfel de plăți aferente
creditelor neperformante sunt
foarte puţine. Procentual,
proiectele finanţate care să fi
necesitat plata garanţiilor către
instituţiile finanţatoare sunt
marginale, reprezentând, în
funcție de destinația creditului
și / sau categoria de beneficiari
între 0,5% și maxim 2,8% din
totalul garanţiilor acordate. 
Pot spune că sunt proiecte care
întâmpină dificultăţi pe
anumite segmente ale derulării
lor, din experienţa de până
acum, cauzele care duc la
neîndeplinirea scopului propus
prin finanţarea proiectului sunt
indirecte și independente de
voința finanțatorului și a
beneficiarului, ca spre exemplu
fluctuaţiile pieţei,  factori
climatici și de mediu etc. 
Agricultura, în special sectorul
vegetal, este bussinesul care
depinde în proporţie
covârşitoare de capriciile
naturii. Asistăm în ultima
perioadă la schimbări climatice
dramatice. La alternanţe cu
vârfuri care depăşesc în unele
cazuri limitele istorice
măsurate în ultima sută de ani.
Fluctuaţia preţurilor reprezintă
o altă problemă. De multe ori
această fluctuaţie provine din
posibilitatea redusă de
negociere a preţului. De
exemplu, la sfârşitul lunii iulie
membrii asociaţi obişnuiesc să
solicite deja agricultorilor cota
parte pentru terenurile date fie
în arendă, fie pentru cele care
constituie suprafeţe ale
asociaţiilor, fapt care-i
determină pe aceştia să
comercializeze producţia la
preţuri de multe ori mai mici,
decât cele previzionate,
pierzând astfel marja de profit. 
Cu toate acestea, trendul
aferent cererilor de plată
aferente garanțiilor acordate
de FGCR se menține în limitele

estimate, și în baza analizelor
proprii, nu ne așteptăm la
creșterea acestuia.

Cum credeţi că va arăta
bilanţul fGCr la finalul acestui
an? Ce cifre şi ce obiective
prioritare aveţi?

Suntem foarte optimişti în
această privinţă. Avem
certitudinea unui bilanţ pozitiv.
Toate datele pe care le-am
evidenţiat pentru prima
jumătate a anului indică acest
lucru şi nu sunt motive pentru
o eventuală modificare a
trendului. F.G.C.R. are o
experienţăde peste 20 de ani în
garantarea creditului agricol,
aşadar o experienţă solidă.
Avem o ofertă bună.
Promisiunea noastră este să
lansăm noi posibilităţi de
facilitare în emiterea
garanţiilor. 
Lucrăm în prezent la
optimizarea fluxurilor interne
care să conducă la reducerea
timpul de emitere a garanţiei,
modului de accesare a acestora
şi, nu în ultimul rând, analizăm
reducerea costurilor de
garantare pentru fermieri.
Pentru anul acesta estimăm o
creştere substanțială a
garanţiilor emise, iar prima

jumatate a anului ne confirmă
așteptările.
Vom lansa în curând noul site
al fondului, mai accesibil,
atractiv, facil, mai bogat în
informații utile atât
beneficiarilor cât și partenerilor
finanțatori.

aruncând o privire asupra
destinaţiei creditelor pe care le
garantaţi, cu siguranţă că vă
puteţi face o idee despre cum
evoluează nivelul de echipare
a fermelor româneşti. sunt
multe companii care se pot
compara, din acest punct de
vedere cu competitoarele din
ue şi nu numai?

Bineînţeles. În prezent sunt
foarte puţine zone unde mai
poţi face agricultură cu
tractoare U650 şi cu plug cu
trei brazde. Fermierii caută
utilaje care să permită după
trecerea cu tehnică, păstrarea
apei în sol. Numai că un parc
agricol nu se poate schimba
peste noapte şi, în nici un caz,
în integralitate. În 2008
comerţul cu utilaje agricole
reprezenta o piaţă de 1 mld de
lei; în 2016 aceasta ajunsese la
2,2 mld lei. S-a dublat. Totuşi,
dacă marile exploataţii îşi
permit achiziţionarea  utilajelor

agricole de ultimă generaţie,
salvarea micilor fermieri vine
din piaţa de second hand.
Acum, conform statisticilor
publice, este o încărcare de 50
ha/tractor la nivel naţional, însă
până în 2030 se preconizează
un grad de încărcare de
35ha/tractor. 
În plus, deja sunt în curs de
achiziţie mecanizatele
inteligente prevăzute cu pilot
automat, coordonate prin GPS.
Referitor la competitoarele din
U.E., dacă am lua ca punct de
referinţă producţia la hectar,
pentru cultura de grâu spre
exemplu, în Franţa sau Italia,
da, ajung şi la 12 tone pe
hectarul cultivat, însă de multe
ori este vorba de o cultură
furajeră. România pe lângă
producții peste așteptări oferă
și calitate.

În ce relaţii de cooperare vă
aflaţi cu alte fonduri de
garantare, nu numai din
românia ci şi de la nivel
internaţional?

În opinia mea, scopul
fondurilor de garantare este
comun, respectiv asigurarea
garantării creditelor agricole în
vederea creșterii perfor -
manțelor din acest sector.
Avem o relație instituțională
corectă, bazată pe respect
reciproc, cu precizarea că FGCR
este partenerul de încredere al
fermierilor, fiind de mai bine de
20 de ani axat pe dezvoltarea
sectorului agricol, competitorii
noștri de pe piața internă
vizează în special alte sectoare
ale pieței precum și alt
segment de beneficiari.
Totodată țin sa precizez ca
începând cu anul 2001 suntem
membri ai AECM  (Asociația
Europeană de Cauționare
Mutuală), asociație care are 42
de membri din 26 de state,
participând la conferințele pe
care le organizează și
menținând relații de
colaborare și schimb de
informații, experiență și bune
practici cu alte fonduri de
garantare din state membre
ale UE. 

Georgata Clinca

Garantare  
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fondul național de Garantare
a Creditelor pentru imm-uri
(fnGCimm) a lansat la
început de an G.e.r.-
Garantarea economiei
rurale, o soluție completă de
finanțare pentru proiectele
de dezvoltare propuse de
beneficiarii publici locali. Ce
beneficii a adus și continuă să
aducă acest nou mecansim
de garantare? există deja
proiecte aprobate, în
desfășurare?

G.E.R. – Garantarea Economiei
Rurale reprezintă pentru
Fondul de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri un
pilon al noii strategii de
repoziţionare şi dezvoltare.
Susţinerea ecosistemului
antreprenorial românesc, a
economiei în general,
presupune o abordare
personalizată a potenţialilor
beneficiari. Am identificat o
serie de oportunităţi la
nivelul segmentului public
local şi am dezvoltat
mecanismul de garantare
pentru a facilita
implementarea proiectelor ce
pot beneficia de finanţarea
Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR). 
Anul 2018 reprezintă un
punct de start în această
direcţie strategică; măsurile
de optimizare a proceselor
interne de analiză, prin
integrarea unor proiecte de
digitalizare, au facilitat

crearea unor noi fluxuri de
lucru, cu parametri
îmbunătăţiţi de performanţă.
Până la jumătatea acestui an
am acordat beneficiarilor
publici locali garanţii de
peste 310 milioane lei, în
peste 300 de localităţi din
întreaga ţară. Proiectele
finanţate vizează arii diverse,
precum reabilitarea şi
construcţia reţelelor de
drumuri comunale,
construcţia şi extinderea de
sisteme de alimentare cu apă
şi apa uzată, modernizarea
infrastructurii de irigaţii sau
construcţia şi grădiniţe şi
spaţii de joacă pentru copii.
Mecanismul de garantare
G.E.R. a fost dezvoltat ca
răspuns la nevoile de sprijin
ale beneficiarilor publici
identificate la nivel local, fiind
în acelaşi timp un catalizator
pentru absorbţia fondurilor
europene nerambursabile
aferente politicii agricole
comune, politicii comune de
pescuit şi politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii
Europene. Prin susţinerea în
procesul de finanţare a
beneficiarilor publici din
acest sector, FNGCMM
contribuie la creşterea
calităţii vieţii din mediul rural
românesc.

tot la începutul anului,
fnGCimm a lansat Programul
Prima Casă 2018, ca urmare a
primirii, din partea

ministerului finanțelor
Publice, a acordului de
distribuire pentru plafonul
de 2 miliarde lei. În premieră,
în acest an alocarea
plafonului total între
finanțatorii participanți
(bănci comerciale) în
Programul Prima Casă a fost
realizată cu aplicarea
criteriilor și procedurii de
evaluare a activității
desfășurate de finanțatori în
anul 2017, în funcție de
ponderea garanțiilor
acordate de fiecare
finanțator în totalul
garanțiilor acordate în cadrul
programului din 2017. Cum
decurge acest program? Ce
particularități ar fi de
remarcat pentru anul în curs?

Până la această dată, din
Programul Prima Casă 2018
au fost acordate, la nivel
naţional, circa 13.300 de
garanţii şi promisiuni de
garantare, iar un număr de
aproximativ 600 se află în
procesul de analiză, în diverse
stadii. Plafonul distribuit de
1,92 mld lei, din plafonul
alocat programului Prima
Casă 2018, de 2 mld lei, a
înregistrat un consum de cca
65%,.
Majoritatea locuinţelor
achiziţionate în Programul
Prima Casă, de la lansare până
în prezent, au avut preţuri
cuprinse între 30.000 şi
50.000 de euro (45%), urmate

alexandru Petrescu este
licenţiat în economie la

university of wales, fiind
specializat în business
administration. un Cv

impresionant devoalează
că a fost director executiv

pentru business
development la kfk ltd,

kent, marea birtanie, apoi
director business
development la

Chequepoint ltd, londra
și director pentru europa,
business development la

advanced Payment
solutions ltd, london uk

& europe. Cariera sa pe
tărâm britanic a continuat

cu poziția de
vicepreşedinte al raphaels

bank, din londra. 
În 2012 a fost numit
director executiv al

direcţiei strategie şi
dezvoltare a Cn „Poşta

română” și la scurtă
vreme chiar director

general al acestei
instituții. În 2017 a fost

ministru al economiei, dar
şi ministru pentru mediul

de afaceri, Comerţ şi
antreprenoriat. a venit

acum un an la conducerea
fnGCimm și a schimbat

lucrurile. În bine.

o nouă abordare produce rezultate

fngCiMM Crește sănătos, 
are proieCte De Digitalizare 
și se pregătește De rebranDing

interviu cu alexanDru petresCu,
Director general, fngCiMM
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de cele cu preţuri sub 30.000
de euro şi între 50.000 şi
60.000 de euro, cu o dispersie
aproape egală, de 20% fiecare
categorie. Cele mai scumpe
imobile, cu o valoare de peste
70.000 de euro, au şi cea mai
mică pondere în totalul
garanţiilor atribuite de fond,
cu 4%. Beneficiarii
Programului sunt tineri cu
vârste sub 35 de ani, în
proporţie de aproximativ
80%.
Într-un top al preferinţelor
beneficiarilor, cele mai
accesate au fost
apartamentele cu două
camere (52%), urmate de cele
cu trei camere (32%) şi, mai
puţin atractive, au fost
garsonierele şi apartamentele
cu patru camere.  
Anul acesta poate fi
remarcată tendinţa de
achiziţionare a
apartamentelor din imobile
nou construite sau în curs de
finalizare : ponderea
promisiunilor de garantare
emise în primul semestru este
de 39%, în timp ce anul trecut
procentul promisiunilor de
garantare s-a situat la 27%.
Valoarea medie a promisiunii
de garantare este cu cca 35%
mai mare (aproxi mativ
115.000 lei) decât valoarea

medie a garanţiei
(aproximativ85.000 lei), ceea
ce poate influenţa valorile
statistice aferente
Programului Prima Casă 2018
faţă de anul anterior.
O altă noutate pentru anul în
curs este implementarea
proiectului de digitalizare a
procesului de analiză a
solicitărilor de acordare a
garanţiilor, proiect ce se afla
în prezent în faza finală,
premergătoare lansării.

În mai, fnGCimm a anunțat
public rezultate financiare
spectaculoase: un profit brut
în valoare de peste 66
milioane lei înregistrat în
2017, cu o creștere de 19% a
activității față de anul 2016,
păstrând tendința și în primul
trimestru al anului 2018, cu
un profit brut de 36 milioane
lei, cu 55% mai mare față de
primul trimestru al anului
2017. Ce ați schimbat în
strategia și abordarea
fondului de la momentul
preluării mandatului dvs. și
până acum? 

În cea de a doua jumătate a
anului 2017 am demarat la
nivelul FNGCIMM un proces
de optimizare a fluxurilor
operaţionale, ale cărui

rezultate şi impact vor fi
vizibile pe termen mediu şi
lung. În ceea ce priveşte
principalele leviere de
creştere pentru anul 2017,
menţionez relansarea
activităţii de garantare din
fonduri proprii, ca urmare a
implicării active a Fondului în
derularea Programului Start
Up Nation, prin garantarea
creditelor de prefinantare
pentru beneficiarii eligibili
din Program. 
Ca şi în anii precedenţi,
FNGCIMM, alături de filialele
sale locale, s-a dovedit unul
dintre jucătorii cu rol major în
implementarea Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală
prin acordarea unui număr de
peste 1.300 de garanţii
pentru restituirea avansului
acordate de Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale
beneficiarilor publici la nivel
local.
Pe de altă parte,
îmbunătăţirea calităţii
portofoliului de garanţii,
eficientizarea colectării
creanţelor, precum şi
încetinirea ritmului de
apariţie a litigiilor cu
instituţiile de credit au permis
o reducere semnificativă a
costului net al riscului, ceea
ce a generat un impact

pozitiv în rezultatul anului
anterior.
recent, în cadrul adunării
Generale a asociației
europene a instituțiilor de
Garantare – aeCm
desfășurate la varșovia, ați
fost ales membru în Consiliul
de administrație al forului
european de reprezentare a
fondurilor de garantare. Ce
responsabilități incumbă
această funcție? Cum va
influența acest mandat
cunoașterea și recunoașterea
româniei la nivel
continental?

Alegerea mea în această
poziţie pentru un mandat de
trei ani reprezintă atât o
onoare, cât şi o provocare
profesională, oferindu-ne
posibilitatea de a contribui la
elaborarea politicilor
europene dedicate susţinerii
IMM-urilor şi la
implementarea într-un mod
eficient a instrumentelor şi
programelor de finanţare
dedicate acestui segment
(instrumente de creditare şi
garantare). 
În cadrul Asociaţiei vor fi
alocate noi responabilitati în
cadrul unor grupuri de lucru
tematice, eu urmând să
coordonez Grupul de
Digitalizare, o structură nou
înfiinţată. De asemenea, mă
voi implica activ în activitatea
grupului de Lobby. 
Poziţia pe care am câştigat-o
în urma competiţiei la care au
participat 12 candidaţi
provenind din ţări diferite,
reprezintă atât o
recunoaştere a importanţei
rolului pe care FNGCIMM îl
poate avea în cadrul AECM,
cât şi o apreciere a activităţii
instituţiei din ultimul an,
perioada în care un număr de
peste 6.200 de IMM-uri au
beneficiat de creditare
bancară garantată de către
Fond, valoarea garanţiilor
acordate depăşind 1,22
miliarde lei, pentru c  redite de
peste 1,72 miliarde lei.
Şi prin intermediul
dumneavoastră doresc să
mulţumesc colegilor mei,
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alături de care îmi desfăşor
activitatea în cadrul FNGCIMM
şi fără a căror contribuţie
Fondul nu îşi poate regăsi
îndeplinirea misiunii sale
instituţionale, precum şi
Fondului de Garantare a
Creditului Rural (FGCR),
Fondului Roman de
Contragarantare (FRC) şi
celorlalte fonduri şi instituţii
financiare ce activează în
sectorul românesc de profil,
pentru susţinerea unei
candidaturi unice la nivel
naţional.

la sfârșitul lunii trecute,
fnGCimm a ajuns la finalul
procesului de aprobare a
garanțiilor pentru creditele
acordate de băncile
partenere - banca Comercială
română, banca transilvania
și CeC bank - în cadrul
programului start-up nation
2017. Cum ați încurajat ca
minsitru acest program, ce fel
credeți că a evoluat, cât de
mult contează finanțarea sa
în timp util?

Pot afirma că Programul
Start-Up Nation 2017 a fost
creat în perioada în care îmi
exercitam funcţia de ministru
al Ministerului pentru Mediul
de Afaceri şi Antreprenoriat,
un proiect la care am avut o

contribuţie semnificativă,
fiind lansat pe durata
mandatului meu. 
În calitate de director general
al FNGCIMM am continuat să
fiu activ în derularea acestui
program prin atenţia
acordată proceselor de
analiza, integrand proiecte de
automatizare destinate
optimizării întregului proces
de acordare a garanţiilor
pentru creditele punte.
Fondul a acordat garanţii
beneficiarilor Start-Up Nation
2017 care  au ales creditele
punte acordate de cele trei
bănci partenere în program,
iar prin cooptarea în
mecanism a Fondului Roman
de Contragarantare,
comisionul de garantare de
3,8% - reglementat de
Comisia Europeană – a fost
redus până la 2,48%.
În cadrul Programului Start
Up Nation 2017, FNGCIMM a
emis un număr de cca 4.800
de garanţii pentru creditele
punte, ceea ce reprezintă
peste jumătate (57%) din
totalul celor 8.444 de proiecte
ce au primit acordul de
finanţare la finele anului
trecut. 

la sfârșitul anului trecut
2017, după o colaborare
fructuoasă cu ministerul

turismului de atunci, a fost
dezbătut public un proiect de
hotărâre de guvern privind
înfiinţarea fnGPt (fondul
naţional de Garantare a
Pachetelor de servicii
turistice) care trebuia să
funcţioneze în subordinea
fnGCimm, dar acest fond
care nu a mai fost creat.
Credeți că ar mai exista șanse
de a-l constitui, pentru a
elimina pericolul procedurii
de infringement pe care ue l-
ar putea aplica româniei?

Cu privire la Fondul Naţional
de Garantare a Pachetelor de
Servicii Turistice trebuie spus
că Directiva UE nr 2302/2015
trebuia transpusă şi în
legislaţia românească
începând din 1 iulie 2018.
În acest sens, la finele anului
trecut, prin Legea 277/2017 s-
au creat premizele
implementării Directivei, că
schema publică de garantare
în administrarea FNGCIMM
prin constituirea Fondului de
Garantare a Pachetelor
Turistice (FGPT). Proiectul de
Norme de aplicare întocmit
de FNGCIMM în colaborare cu
Ministerul Turismului
prevedea modul de
constituire a FGPT,  precum şi
prinicipiile de administrare şi
utilizare a resurselor

financiare ale acestuia, alături
de procedura şi condiţiile de
efectuare a plăţilor din
disponibilităţile FGPT.
În urma discuţiilor purtate
ulterior finalizării proiectului
normelor metodologice atât
cu reprezentanţii Ministerului
Turismului, cât şi cu
reprezentanţii Asociaţiei
Naţionale a Agenţiilor de
Turism (ANAT) şi cu cei ai ASF
(Autoritatea de Supraveghere
Financiară), autoritatea
naţională competentă să
transpună prevederile
Directivei UE a luat decizia
schimbării soluţiei de
transpunere a acesteia. 

ați declarat că abrevierea
numelui fondului –
fnGCimm – nu vă surâde, că
vă deranjează cumva
”îngrămădirea de consoane”
care vă definește acum și că
lucrați la un proiect de
rebranding. aveți noutăți în
această privință?

Propunerea iniţiată în acest
sens a primit deja aprobarea
Consiliului de Administraţie,
iar la nivelul instituţiei au fost
demarate o serie de acţiuni.
Rebranding-ul face parte din
strategia de marketing a unei
companii şi este un proces
complex al cărui obiectiv
vizează repozitionarea
imaginii şi optimizarea
comunicării pentru
publicurile ţintă. Prin
rebranding, un produs sau o
companie capăta o nouă
înfăţişare şi un potenţial nou,
atât prin imagine, cât şi prin
produsele şi serviciile oferite.
Privim acest proces în
ansamblu, şi, până în acest
moment, ne-am concentrat
pe optimizarea proceselor,
prin integrarea unor proiecte
de digitalizare. Ne dorim să
construim şi să materializăm
noi atribute ale activităţii
noastre, de modernitate şi
flexibilitate, pentru a putea
răspunde mai bine cerinţelor
actuale ale beneficiarilor şi
potenţialilor noştri beneficiari.

Cristian Pavel
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sunt mai mult de doi ani de la
momentul în care Csalb a
pornit pe un drum deloc lipsit
de asperităţi. Cum a evoluat
relaţia client-bancă din
punctul de vedere al
încrederii? Ce rol a jucat
Csalb în îmbunătăţirea
climatului dintre cele două
părţi aflate la un moment dat
pe poziţii mai mult decât
beligerante?

Înființarea CSALB a fost un
punct de pornire în
restabilirea încrederii în
relația consumator-
bancă/IFN. De cele mai multe
ori, relația client-bancă este
una pe termen lung, prin
urmare încrederea este un
element esențial pentru buna
sa funcționare. CSALB a
apărut ca o necesitate în
domeniul financiar-bancar,
pentru a ajuta consumatorii
să își soluționeze
neînțelegerile pe care le au cu
băncile sau IFN-urile, pe cale
amiabilă, fără a merge în
instanță. Iar rezolvarea
acestor neînţelegeri pe cale
amiabilă, prin implicarea unei
terţe părţi, independente,
care aduce la masa concilierii
reprezentanţii ambelor părţi,
a contribuit major la
recăpătarea încrederii. Mulţi
consumatori ajung într-un
blocaj în relaţia cu banca/IFN-
ul, pe care îl văd ca un punct
final – de cele mai multe ori,
este doar un „hop” care poate
fi trecut prin negociere.

Şi, din fericire, vedem din ce
În ce mai mulţi consumatori
care înţeleg acest lucru.
Astfel, dacă la început
consumatorii erau mai puțin
atrași de ideea de conciliere,
vedem acum o creștere
constantă a celor care
apelează la CSALB. Deja, după
aproape 6 luni trecute din
anul 2018, numărul dosarelor
constituite este peste nivelul
înregistrat pentru tot anul
2017. Numărul cererilor pe
care le-am primit a crescut pe
măsură ce încrederea
consumatorilor în Centru a
sporit.
În acelaşi timp, există şi o
disponibilitate tot mai mare a
băncilor de a accepta
soluționarea prin conciliere,
ponderea cererilor respinse
de către acestea fiind astăzi
mai puţin de jumătate decât
cea din 2016. 

dacă ar fi să facem astăzi un
bilanţ al Csalb, cum ar arăta
acesta? vă aşteptaţi să
obţineţi rezultate atât de
bune într-un timp relativ
scurt şi o piaţă în care acest
gen de soluţionare
alternativă era puţin
cunoscut?

Am pornit cu acest proiect
conștienți de faptul că
soluționarea alternativă nu
este foarte cunoscută în
rândul consumatorilor din
România. Cu toate acestea,
am fost martorii unei creșteri

constante a numărului de
persoane care apelează la noi.
La peste doi ani de la
înființare, au fost înregistrate
aproximativ 1.300 de cereri
conforme. Așa cum spuneam,
creșterea este constantă, iar
după prima jumătate a anului
am depășit deja cifrele de
anul trecut. Suntem
încrezători că tot mai mulți
români vor alege soluționarea
alternativă în defavoarea
instanțelor, care presupun
mai mult timp și costuri
substanțiale. 

dacă ar fi să faceţi un portret
robot al clienţilor ce apelează
la Csalb, cum ar arăta
acesta?

La împlinirea a doi ani de
activitate, am realizat un
studiu în rândul celor care
apelează la serviciile CSALB,
tocmai pentru a schița acest
portret robot. Așa am aflat că
majoritatea românilor care
aleg să își rezolve diferendele
cu băncile pe cale amiabilă
sunt bărbați și au vârste
cuprinse între 31 și 50 de ani.
Cererile provin, într-o
proporţie covârşitoare (88%),
din mediul urban, iar
modalitatea preferată de
interacţiune cu CSALB este
online, 83% dintre solicitări
fiind transmise pe e-mail. Din
acest punct de vedere, CSALB
oferă un mare avantaj, în
condițiile în care nu este
necesară prezența

românii au început să
realizeze că e mai bine

să îşi rezolve
diferendele cu băncile
prin intermediul unui

conciliator Csalb decât
să piardă timp, bani şi
uneori chiar procesele.
despre cum a evoluat

acest interesant proiect
aflăm de la alexandru
Păunescu, membru în

Colegiul de Coordonare
al Csalb. 

nuMărul Celor Care apeleză la Csalb 
înregistrează o Creştere Constantă

interviu cu alexanDru păunesCu,
membru în Colegiul de Coordonare al Csalb
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consumatorului la Centru
pentru soluționarea litigiilor.

Care sunt punctele cele mai
sensibile în negocierile pe
care le mijlociţi între client şi
bancă? la ce se renunţă cel
mai greu? Care ar fi cele mai
răsunătoare succese obţinute
de conciliatorii Csalb? există
cazuri în care procesul de
conciliere în desfăşurare
eşuează?

CSALB a reușit să stabilească
câteva recorduri în materie de
soluționare a litigiilor. Cel mai
rapid dosar soluționat și-a
găsit rezolvarea într-o singură
zi. În acest caz, consumatorul

a depus o cerere de eliminare
a comisionului de
administrare. Analizând
particularitățile cazului
respectiv, banca a acceptat
soluționarea cererii prin
intermediul CSALB și a oferit
consumatorului ștergerea
comisionului de administrare
timp de câteva luni, iar
echivalentul lui s-a folosit
pentru creditarea contului
clientului și, implicit, pentru
rambursarea anticipată
parțială.
Într-un alt dosar, pentru un
credit ipotecar în euro, în
urma soluționării alternative,
s-a obținut eliminarea
comisionului de administrare

în valoare de 70 de euro pe
lună, reducerea soldului cu
9.800 de euro și diminuarea
ratei lunare cu 70 de euro, la
285 de euro/lună. 
Într-un alt dosar, s-a obținut
anularea datoriei în valoare
de 25.000 lei la un credit de
nevoi personale în lei și
închiderea creditului. 
Fiecare dosar în parte este
diferit, iar o soluționare dată
într-un caz nu va fi identică
cu cea dintr-un alt caz,
potențial similar. Negocierea
dintre părți este un act
complex și, uneori, de
durată. Comercianții pot
negocia costurile asociate
creditelor acordate (chiar

asupra soldurilor unor
expuneri), unele clauze
contractuale considerate
inechitabile de către
consumatori, dar pot apărea
și puncte sensibile ori chiar
blocante atunci când se
ajunge la limita cheltuielilor
operaționale (OPEX-urilor).
Trebuie să menționăm că nu
toate dosarele sunt
soluționate printr-un acord,
chiar dacă ambele părți
acceptă intrarea în procedură.
În primele șase luni ale
anului, dintre cele 265 de
dosare formate, 18 s-au
finalizat printr-o încheiere –
adică cele două părţi
implicate în negociere nu s-
au înţeles pâna la final, fie
pentru că s-au retras din
procesul de negociere, fie
pentru că nu au ajuns la un
compromis. Totuși, procentul
încheierilor este de doar 9%
din totalul soluțiilor
pronunțate de conciliatorii
CSALB în anul 2018, în 91%
dintre cazuri părțile reușind
să ajungă la un numitor
comun.

Cum decurge, pe scurt,
procesul de soluţionare. de la
momentul în care un client
decide să apeleze la Csalb?
Ce trebuie să facă efectiv? Cât
poate dura un astfel de
proces de concilere?

CSALB administrează
infrastructura necesară
soluționării alternative a
litigiilor prin două tipuri de
proceduri, respectiv
concilierea și arbitrajul.
Aceste proceduri sunt
facultative, voluntare şi
extrajudiciare. 
Cele două tipuri de proceduri
au etape similare. Astfel,
consumatorul trebuie să
completeze cererea pentru
conciliere, care se găsește pe
site-ul www.csalb.ro, și să
trimită documentele care
stau la baza disputei cu banca
sau IFN-ul, împreună cu
încercarea scrisă de
soluționare individuală cu
banca/IFN-ul. CSALB
analizează cererea și
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documentele pentru a
verifica dacă sunt conforme
(dacă există toate datele de
identificare ale
consumatorului și ale
băncii/IFN-ului, dacă este
specificat motivul pentru care
se apelează la soluționarea
alternativă, dacă vine din
partea unei persoane fizice și
nu a unei companii etc.) 
Dacă cererea este conformă,
CSALB informează
banca/IFN-ul, solicitându-i
acceptul pentru soluționarea
divergenței în cadrul CSALB.
Fără acceptul băncii/IFN-ului
dosarul nu poate fi
constituit.
În acest moment apar
diferențele dintre cele două
proceduri. Astfel, pentru
conciliere, după acceptul
băncii, CSALB desemnează
aleatoriu un conciliator din
Corpul Conciliatorilor (grupul
de experți independenți cu
care CSALB colaborează
pentru soluționarea litigiilor).
Mai departe, conciliatorul
analizează situația pe baza
documentelor puse la
dispoziție de consumatori și
comercianți și poartă
negocieri cu cele două părți.
Negocierile pot fi telefonice,
pe email sau în cadrul
întâlnirilor cu părțile la sediul
CSALB. În final, conciliatorul
propune o soluţie pentru
litigiul în cauză. Părțile pot
accepta, refuza sau chiar
negocia în continuare soluția
propusă, în termen de 15 zile
de la primirea acesteia.
Soluția acceptată este
obligatorie pentru ambele
părți și devine executorie. 
În cadrul arbitrajului, cele
două părți își aleg arbitrii
(dacă nu agreează același
arbitru). Cei doi arbitri
desemnați de părți vor alege
un supra-arbitru. Aceștia
analizează dosarul și
pronunţă soluţia, care
constituie titlu executoriu și
este obligatorie pentru
ambele părți. Hotărârea se
redactează și se semnează în
cel mult 15 zile de la
pronunțare.
Procedura este similară celei

din instanțele de judecată,
însă termenele sunt mult mai
scurte, astfel încât speța să fie
soluționată în maximum 90
de zile. În cazul arbitrajului,
părțile nu se mai pot retrage
din procedură după
constituirea Tribunalului
Arbitral.
Ambele proceduri sunt
gratuite pentru consumatori. 

din informaţiile pe care le
aveţi, sunt clienţi care au
realizat că procesele pe rol nu
au sorţi de izbândă, le-au
abandonat şi au decis să
meargă pe conciliere Csalb?
au fost trataţi aceştia cu
bunăvoinţă de băncile cu
care se aflaseră până în acel
moment în conflict?

Am avut astfel de cazuri când,
deși se aflau în plină
desfășurare a unui proces (pe

fond sau chiar în faza de
apel), atât consumatorul cât și
banca au ales să vină la
CSALB pentru a-și rezolva
diferendele. În instanța de
judecată procesul a fost
amânat pentru câteva
termene, iar ulterior finalizării
dosarului la nivelul CSALB,
părțile au depus la dosar
hotărârea pronunțată de
conciliator. Judecătorii nu au
avut altceva de făcut decât să
ia act de învoiala părților, de
tranzacția intervenită între
acestea, pronunțând o
hotărâre de expedient (care
confirmă înțelegerea agreată
de părți).

Câţi conciliatori aveţi în
momentul de faţă? Cine
poate deveni conciliator: ce
condiţii trebuie să
îndeplinească? Cum vă
asiguraţi finanţarea, având în
vedere faptul că numărul
clienţilor e în creştere şi, din
câte ştim, persoanele fizice
care apelează la dvs nu
plătesc?

În acest moment, în Corpul
Conciliatorilor sunt 17
persoane. Conciliatorii sunt
persoane cu pregătire juridică
sau economică, cu experiență
în exercitarea unei activități
juridice sau economice de cel
puțin 10 ani. Sunt
independenți de părțile în
litigiu, nefiind plătiți direct
sau indirect de către acestea
la momentul desemnării
pentru examinarea cauzei. 
În ceea ce privește costurile

legate de soluționarea
cauzelor, trebuie să
menționăm că soluționarea
alternativă este gratuită
pentru consumatori, dar nu și
pentru bănci. Pentru fiecare
dosar constituit, băncile
plătesc o taxă în valoare de
aproximativ 1.000 de lei. 
Având în vedere faptul că
această metodă de rezolvare
a conflictelor dintre clienţii
persoane fizice şi bănci, prin
CSALB, a dat roade atât de
bune, când să ne aşteptăm la
includerea în obiectul dvs. de
activitate a concilierii dintre
bănci şi companii?
Este un aspect pe care l-am

luat în calcul, dar care nu este
o prioritate deocamdată. În
acest moment, ne
concentrăm pe creșterea
conștientizării importanței
CSALB în rândul
consumatorilor. Ne dorim să
devenim prima opțiune
pentru persoanele care au o
neînțelegere cu banca/IFN-ul
și în cazul cărora rezolvarea
amiabilă directă nu a dat
roade. 
Pentru extinderea serviciilor
și pentru persoane juridice,va
trebui să ne gândim care este
cea mai bună metodă de
implementare. Este vor    ba de
un alt tip de litigiu și ar fi
necesare alte proceduri și alte
reguli. Nu am mai putea vorbi
de gratuitate.

Ce aşteptări aveţi de la 2018
pentru Csalb, pentru
sectorul bancar dar şi pentru
economia româniei?

Ultima parte a anului trecut a
adus o intensificare a cererilor
primite la CSALB, trend care s-
a menținut și în prima
jumătate a anului 2018. Dacă
ne menținem această
evoluție, estimăm că la finalul
anului vom avea un număr
total de 600 - 700 de dosare,
pe măsură ce atât băncile, cât
și consumatorii, încep să
înțeleagă mai bine rolul
CSALB. 
În privința sectorului bancar,
sperăm să vedem o reașezare
a relației consumator-bancă,
pe măsură ce consumatorii își
recâștigă încrederea în bănci.
Acest lucru este, bineînțeles,
influențat și de evoluția
economiei per ansamblu. Iar
în acest sens, perspectivele
par a fi pozitive. Atât
instituțiile interne (Banca
Națională a României, Comisia
Națională de Strategie și
Prognoză), cât și organismele
internaționale (Banca
Mondială, Fondul Monetar de
Investiții) estimează în
continuare o creștere a
economiei, atât pentru 2018,
cât și pentru 2019. 

norel moise

în acest moment, în Corpul Conciliatorilor 
sunt 17 persoane. Conciliatorii sunt persoane cu pregătire
juridică sau economică, cu experiență în exercitarea unei

activități juridice sau economice de cel puțin 10 ani. 
sunt independenți de părțile în litigiu, 

nefiind plătiți direct sau indirect de către acestea
la momentul desemnării pentru examinarea cauzei. 
în ceea ce privește costurile legate de soluționarea

cauzelor, trebuie să menționăm că soluționarea alternativă
este gratuită pentru consumatori, dar nu și pentru bănci. 
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În ultimii ani, autorităţile
europene au emis un număr
important de reglementări,
având ca obiectiv crearea unei
pieţe europene integrate a
serviciilor financiar-bancare.
Aceste inițiative au apărut ca
urmare a nevoii de actualizare
a legislației pentru a răspunde
provocărilor curente, precum
cele generate de digitalizare,
dar şi pentru a crește gradul
de incluziune financiară la
nivelul Uniunii Europene.
Apariţia noii Directive a
Serviciilor de Plăți - Directiva
UE 2366/2015 - cunoscută sub
prescurtarea PSD2 (Payments
Services Directive 2) a fost
necesară pentru
modernizarea legislației din
perspectiva evoluţiei
tehnologiei, pentru a crea o
mai mare deschidere,
transparență și
competitivitate și pentru a
stimula inovaţia în zona
serviciilor financiar-bancare.
Noua Directivă a Serviciilor de
Plăți aduce o serie de noutăţi
importante:
l extinde scopul şi aria de

aplicabilitate a primei
Directive a Serviciilor de
Plăți (Directiva CE
64/2007) pentru plăţi în
orice monedă, efectuate în

interiorul spațiului
economic European, dar și
pentru plăți către și din
țările din afara Spaţiului
Economic European - one-
leg in sau out - în orice
monedă. 

l reglementează noi
jucători pe piaţa plăţilor:
Third Party Providers
(TPPs) - prestatori de
servicii care sunt de două
tipuri:
n Account Information

Service Providers (AISPs)
– furnizori care se
conectează la conturile
bancare şi furnizează
clientului informaţii
integrate despre
conturile sale,
recomandări de
investiţii bazate pe
comportamentul
clientului etc.

n Payment Initiation
Service Providers (PISPs)
– furnizori care pot iniţia
tranzacţii de plată direct
din contul clientului.

Deschiderea băncilor pentru
aceste noi servicii - prin
intermediul unor interfețe de
tip ”Open API” către TPPs – va
produce modificări
substanțiale pentru piață,
îmbunătățind în final oferta și

serviciile de plăți pentru
consumatori. 
Alte elemente de noutate
prevăzute de PSD2 sunt:
l consumatorii vor fi mai

bine protejați împotriva
fraudei, a eventualelor
abuzuri și a incidentelor
de plată;

l consumatorii vor suporta
pierderi limitate până la
maximum 50 euro (față de
150 euro în prezent) în
cazul plăților cu cardul
neautorizate;

l sunt prevăzute drepturi
sporite ale consumatorilor
pentru realizarea de
transferuri și remiteri de
bani în afara Europei sau
plăţi în monede ale țărilor
terțe;

l este încurajată apariția
unor noi operatori și
dezvoltarea de modalități
inovatoare de plată de pe
telefonul mobil și prin
Internet în Europa, pentru
a stimula competitivitatea
Uniunii Europene la nivel
mondial. 

PSD2 va creşte competiţia pe
piaţa plăţilor şi va �nlesni
drumul către „one single
banking market“, o piață fără
bariere geografice sau de
reglementare şi care este, de

tehnologia continuă să
pătrundă în viața
noastră, în orice

domeniu de activitate și
crează noi oportunități
și în industria financiar-

bancară prin
posibilitatea de a

automatiza procesele
interne, de a crea noi

modele de afaceri și de
a oferi servicii rapide,
comode și sigure, în

orice loc, în orice
moment, cu costuri

reduse, care să satisfacă
cerințele unei noi

generații de clienți.

Dezvoltare Digitală - 
între regleMentare și oportunitate

de roDiCa tuChilă,
Director executiv, asociația română a băncilor
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altfel, un obiectiv exprimat la
nivelul Uniunii Europene. Pe
măsură ce aceste bariere cad,
piața bancară europeană va
deveni mai eficientă.
Implementarea prevederilor
noii Directive aduce o serie de
provocări pentru sistemul
bancar, legate în special de
costurile cu infrastructurile IT,
care vor crește ca urmare a
cerințelor mult mai ridicate în
ceea ce privește securitatea
datelor și a tranzacţiilor.
Atât instituțiile de credit, cât și
furnizorii terți de servicii de
plată vor trebui să crească
măsurile de securitate a
tranzacțiilor on-line, prin
includerea unui protocol mai
strict de autentificare a
clientului în vederea efectuării
plății.
Totodată, industria bancară va
trebui să procedeze la
reoganizarea proceselor și
modelelor de afaceri, la
modificarea contractelor cu
clienții, să realizeze adaptarea
sistemelor informatice,  să

implementeze soluții pentru o
autentificare sigură a noilor
furnizori, dar și să își asume o
colaborare strânsă cu noii
furnizori de servicii de plată
astfel încât transpunerea
Directivei să conducă la un
efect benefic concret și
coerent pentru consumatori.
PSD2 aduce o serie de
oportunităţi pentru bănci,
care au posibilitatea să își
diversifice serviciile, prin
inovare şi prin încheierea de
parteneriate cu companiile
FinTech. Deschiderea băncilor
prin interfețele ”Open API” le
oferă acestora posibilitatea de
a distribui în mod flexibil
produse prin intermediul
unor canale terțe furnizate de
partenerii FinTech, facilitând
inovația și reducând timpul
de livrare pe piață sau de a
încorpora oferte ale unor terțe
părți în propriile oferte de
produse, propunând astfel o
gamă mai largă de servicii,
ceea ce poate spori loialitatea
clienților.

Gradul de introducere a
tehnologiilor digitale în
relaţiile cu clienţii este un
factor esenţial pentru ca
sectorul bancar să poată
utiliza la maximum
oportunităţile oferite de
PSD2. Din perspectiva
introducerii tehnologiilor
digitale în serviciile financiar-
bancare, la nivelul sistemului
bancar românesc există
preocupări pe mai multe
planuri:
l dezvoltarea și punerea la

dispoziția clienților de
servicii digitale - rapide,
comode, eficiente, sigure
și transparente - care vor
duce la diminuarea
deplasărilor la bancă,
eliminarea hârtiilor și a
birocrației;

l realizarea de investiții
importante în sisteme
informatice și de
telecomunicații,
standardizarea și
adoptarea celor mai bune
practici europene,

dezvoltarea unor noi
servicii precum serviciile
de plăți instant;

•l întărirea cooperării privind
asigurarea securității
cibernetice la nivel
individual și la nivelul
sistemului bancar - pentru
prevenirea și soluționarea
incidentelor de securitate
cibernetică, pentru
diminuarea fraudelor
electronice și asigurarea
unui grad cât mai înalt de
protecție a clienților;

l informarea clienților
pentru utilizarea
serviciilor digitale pe
scară largă și pentru
conștientizarea regulilor
de securitate minime
necesare pentru a-și
proteja datele personale
și financiare;

l demersuri pentru
armonizarea legislației, în
paralel cu participarea la
procesul de transpunere
la nivel național a noilor
reglementări europene.
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Sistemul bancar, că multe alte
industrii, cunoaşte transformări
profunde, fiind în faţa unei
experienţe fără precedent,
industria digitală. Viitorul
industriei are în vedere un set de
idei şi metode noi la scară largă,
care să aducă mai aproape banca
de client, să spargă barierele
spaţiului
În mod evident, pentru orice
bancă, tinta primordială este să
fie alături de partenerul ei, de
client încercând să-i poată oferi
consultanţă şi protecţie într-un
mediu din ce în ce mai dinamic şi
mai sensibil. Marketingul bancar
a evoluat şi el către metode şi
tehnologii care favorizează
atragerea clienţilor şi vânzările la
distanţă. Bankingul simte
presiunea continuă de a evalua şi
îmbunătăţi nivelul activităţilor,
presiunea de a obţine profit din
activitatea curentă, de a satisface
expectaţiile clienţilor, creşterea
concurenţei din partea firmelor
hitech-fin.
În acesta goană digitală către şi
spre clienţi şi oferirea către
aceştia de soluţii ( produse şi
servicii) personalizate, sunt
importante pe de o parte
investiiţiile în infrastructura IT, dar
şi cadrul de reglementare
Astfel, bankingul evoluează către
o reglementare mai strictă,
crescându-se atenţia şi protecţia
acordată clientului de către
reglementator. După anii în care
s-au mediatizat mult cazuri de
abuz de încredere din partea
societăţilor de inetrmediere
financiară ( bancare şi non-
bancare), precum cazul banilor
de pensii ai unor nord europeni
ce au aflat la momentul crizei

subprime că banii lor au fost
investiţi, fără ca aceştia să ştie, în
produse structurate cu risc
ridicat, cu o mare probabilitate
de pierdere chiar şi la mici
fluctuaţii a pieţelor, autorităţile
internaţionale au trecut la o
creştere a reglementării vizând
protecţia clienţilor de produse şi
servicii financiare. Cerinţele au
crescut în mod constant în
fiecare ţară, necesitând crearea
unui mecanism de procese şi
reglementări interne care să facă
faţă creşterii continue a
provocărilor legislative. 
Procesul de modernizare a
bankingului presupune, pe lângă
modernizarea produselor şi a
canalelor de distribuţie, şi o
modernizare necesară sau
forţată a proceselor de
îndeplinire a documentaţiilor
necesare existenţei relaţiei de
afaceri cu clientul şi a tranzacţiilor
subsecvente cu acesta.
Reglementatorii pun tot mai
mult interesul clientului pe prim
plan. De asemenea, şi oarecum
corelat cu interesul clienţilor,
apare interesul reglementatorilor
spre transparenţă, spre
informarea tuturor actorilor
pieţei.
Astfel, actualmente, relaţia client-
bancă este influenţată spre
exemplu de riscurile de
supraexpunere în credite a
băncilor către clienţi. În
perioadele de creştere
disproporţionate a creditării şi
supraîncălzirii economiei,
reglementatorul naţional
înăspreşte treptat condiţiile de
creditare, nu doar prin politica
monetară (creşterea dobânzii de
politica monetară), ci şi prin acele

limite maxime, “grad maxim de
îndatorare”, pe care îl impune
direct şi indirect, prin
regulamente, băncilor. În mod
similar, reglementările cu impact
în gradul de acoperire a
creditelor cu garanţii reale au
impact asupra relaţiei bancă–
client în modul de accesibilitate
şi uşurinţa în a îndeplini
condiţiile de creditare.
Dacă clientul doreşte accesarea
unor produse mai complexe,
precum cele de trezorerie, el
trebuie să îndeplinească anumite
cerinţe, trebuia să îi fie prezentate
caracteristicile şi risculrile la care
se expune, şi chiar îi va fi refuzat
accesul la anumite produse dacă
profilul său de client şi aspectele
concrete individuale nu arăta un
profil de risc suficient de ridicat
pentru produsul respectiv. Există
o serie de reglementări pe tema
MIFID (I, II) ce pun accent pe
drepturile clientului că premiza a
unei relaţii corecte, stabile între
bancă şi client. 
În plus mai nou datele perosnale
ale cleintului au primit un nivel
suplimentar de protecţie a
datelor, prin introducerea
recentă a GDPR, o reglementare
menită de a da mai mult control
individului asupra datelor sale şi
cum sunt folosite. Băncile,
societăţi ce şi istoric au pus
accent pe confidenţialitatea
relaţiei client -banca, au
implementat noile cerinţe
sporite venite de la
reglementatorul European. 
Pieţele beneficiază şi ele de
transparentă crescută cerută de
reglementator. Pieţe tradiţional
opace, precum piaţa de titluri de
stat OTC, beneficiază de o

creştere a cantităţii şi calităţii
informaţiilor disponibile public şi
către regelemntatorul naţional
prin intermediul cerinţelor legale
de raportare şi publicare a unor
elemente de bază aferente
acestor tranzacţii (instrument,
preţ, data-ora, etc), post-
tranzactie într-un timp scurt, dar
există cerinţe de transparentă
chiar şi pre-tranzactionare.
Există şi opinii de
suprareglementare, dar acestea
sunt limitate, regelementarea
fiind într-o continuă evoluţie,
băncile trebuind să privească
orice schimbare că pe o
oportunitate şi că pe o
provocare. În ce priveşte
costurile, acestea, şi nu sunt mici,
se răsfrângă asupra P&L băncilor,
dar în timp, odată cu creşterea
parteneriatului client-banca,
acestea (costurile) pot fi private
că o investiţie. Costurile
îndeplinirii condiţiilor legale pot
fi chiar de ordinul miliaonelor de
euro la băncile mari, dar
neindepliniera lor poate duce la
costuri de zeci de milioane de
euro. Unii spun că rgelementarea
limitează evoluţia exponenţială a
digitalizării sau a modernizării,
limitând produsele complexe şi
crescând numărul formularelor,
dar managerii de success văd
mai degrabă o provocare spre a
găsi soluţia optimă în mixul
banca-client-produs-piata –
reglementator.
Este clar că aceste reglementări,
din care am enumerate doar
câteva sunt menite, să crească
încrederea clienţilor în instituţiile
financiare şi bănci în special, iar
rolul băncilor de intermediere
financiară să fie consolidat.

bankingul în vâltoarea sChiMbărilor 
raDiCale De regleMentare, 
internaţionale sau interne

de theoDor Cornel stănesCu,
Deputy Ceo, Marfin bank
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La finalul anului 2017
indicatorii de performanță ai
sistemului bancar românesc
arătau o situație favorabilă,
aflată pe un trend pozitiv.
Astfel, rata solvabilității era de
17,95%, mult peste nivelul
minim, rata rentabilității
capitalurilor (ROE) era de
11,83%. Însă, cel mai
important lucru, creditele
neperformante au ajuns la un
nivel de 6,41% din total
credite, de la un nivelul record
din 2014 de 20,71%.
Astfel, anul 2018 se arăta un
an cu perspective pozitive
pentru industria bancară. Norii
negrii au început să se adune
odată cu reinversării trendului
pe piața monetară. Începând
cu finalul anului 2017, ROBOR-
ul a avut o creștere susținută
pe toate maturităţile, de la
niveluri chiar subunitare la
peste 3%. Desigur, nivelul
actual nu a ajuns încă la cel de
avarie, dar pentru clienții cu
credite în lei a adus creșteri de
rate semnificative,
amenințând capacitatea de
rambursare. Creșterea ratelor
de dobândă a venit pe fondul
inflamării inflației și creșterii
deficitului bugetar și a celui de
cont curent. Partea relativ
bună a lucrurilor (chiar dacă a
fost unul din factorii
înrăutățirii situației
macroeconomice) este că
veniturile salariale a unei părți
importante dintre români au
crescut, în special pentru cei
din domeniul bugetar, dar și
pentru cei cu venituri minime.
Spun că are conotații pozitive
pentru sistemul bancar
deoarece a ameliorat

capacitatea de rambursare
pentru o parte din ei în urma
creșterii ROBOR (care, mai
devreme sau mai târziu era
inevitabilă). O temperare a
inflației, precum și a politicii
cheltuielilor publice, va aduce
cu sine și reducere a ritmului
de creștere a dobânzilor. De
asemenea, nu trebuie să
ignorăm mișcările pe piețele
monetare internaționale, ca
urmare a deciziilor băncilor
centrale de majorare a ratelor
de dobândă de politică
monetară. Dacă Fed a dat deja
startul de ceva vreme, Banca
Central Europeană încă nu a
făcut-o, fiind cu ochii pe
evoluția inflației în zona euro.
Tot în contextul creșterii
ratelor de dobândă, Banca
Națională a României a
anunțat intenția de a modifica
regulamentul privind
creditarea persoanelor fizice
din perspectiva reducerii
plafoanelor de îndatorare.
Deocamdată în discuție,
această măsură aduce
diferențieri ale gradului de
îndatorare pe tipuri de credite
și moneda de denominare a
acestora. Fixând un grad total
maxim de îndatorare de 50%,
regulamentul ar putea reduce
accesul la finanțare pentru
anumite categorii de clienți
persoane fizice, dar, în același
timp, ar reduce și riscul
potențial de credit în sistem.
În același context, ritmul de
creștere a prețurilor de pe
piața imobiliară se apropie de
media europeană, care e în
prezent de 6%, ceea ce va face
posibilă o avertizare din
partea Comitetului European

de Risc Sistemic în caz că acest
prag va fi depășit (ca urmare a
creșterii riscului pe piața
imobiliară).
Un alt pericol ce amenință
buna funcționare a activității
bancare din România este o
potențială creștere a
fenomenului de hazard moral.
O serie de inițiative legislative
cu privire la protecția
debitorilor sunt pe rol și ar
avea consecințe negative
asupra intermedierii
financiare: Limitarea
dobânzilor, eliminarea
caracterului de titlu
executoriu, limitarea valorii
recuperabile a creanțelor
cesionate și extinderea dării în
plată și pentru creditele Prima
Casă.
Digitalizarea în banking-ul
românesc va fi una dintre
principalele provocări pentru
bănci. Orientarea cât mai mult
a anumitor categorii de clienți
către canalele alternative va
pune presiune pe bănci să
investească tot mai mult în
tehnologie. În același timp se
vor face eforturi de educare a
clienților în utilizarea lor.
Partea bună a lucrurilor este
că sistemul bancar românesc
încă mai are potențial de
creștere. Zona rurală și
agricultura lasă mult loc de
creștere în continuare pentru
bănci. Odată cu creșterea
veniturilor și a nivelului de trai
și a afacerilor din mediul rural,
bancarizarea populației și a
firmelor se va amplifica,
oferind noi oportunități. În
aceeași ordine de idei se
încadrează și industriile
creative.

suntem la jumătatea
anului, cumva la

moment de bilanț! Și nu
putem spune că nu am

avut evenimente cu
impact asupra mediului
bancar românesc! Cum
va evolua banking-ul

autohton în continuare?
Care sunt piedicile și

provocările din
perioada următoare?
Pentru a răspunde la
aceste întrebări, ne
propunem o analiză

oportunități și
amenințări privind

activitatea bancară din
românia.

sisteMul banCar roMânesC 
între oportunități și aMenințări

De  bogDan Căpraru,
prof. univ. dr.  bogdan Căpraru, universitatea alexandru ioan Cuza, iaşi
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Cum vedeţi creditarea în
românia la momentul 2018,
în vâltoarea schimbărilor
legislative interne şi
internaţionale? Cum se
încadrează creditarea imm în
acest peisaj?

Modificările legislative au
devenit o permanență atât în
ţara cât şi la nivel european.
Ele nu mai reprezintă lucruri
neaşteptate, ci din păcate
normalitatea.
În România ultimilor ani, apar
modificări ale reglement[rilor
chiar şi „de pe o zi pe alta”
(desigur, e o figură de stil),
fapt care, inevitabil, îi
afectează pe clienţii noştri şi
implicit pe noi. 
Finanţarea companiilor oferă
un barometru foarte sensibil
al modificărilor în situaţia
companiilor, iar aceste
schimbări – şi mai ales
neclarităţile inerente legate
de reglementări emise „în
scurt”, au efecte directe dar şi
indirecte importante pentru
clienţi şi pentru noi.
Un exemplu ar fi plata
defalcată a TVA care se aplică
voluntar începând cu
octombrie 2017 şi obligatoriu
- anumitor categorii de firme –
începând cu anul 2018.  Orice
client al unei societăţi căreia i
se aplică regimul de TVA
defalcat trebuie să îşi dubleze
atenţia în privinţa achiziţiilor

de orice fel, expunându-se la
riscuri în cazul în care nu îşi
verifică atent furnizorul. Acest
lucru nu afectează direct
operaţiunile de factoring, dar
efectul indirect asupra
oricărei finanţări este
important.
Alte exemple se referă la
trecerea contribuţiilor sociale
în sarcina angajaţilor,
creşterea salariului minim
brut, reducerea impozitului pe
venit, GDPR– toate având
impact pozitiv sau negativ
asupra situaţiei financiare a
firmelor.
IMM-urile,  care reprezintă
clientul nostru tipic, sunt în
fapt cele mai afectate de
aceste măsuri. 
Luând de pildă cazul GDPR,
reglementare europeană
obligatorie şi pentru România,
am constatat că există firme
care nu cunosc încă simplul
fapt că măsurile trebuie
aplicate. Mai mult, chiar unele
dintre companiile conştiente
de faptul că au obligaţii de
acest fel sunt depăşite de
costurile implicate de aceste
măsuri.
În această situaţie, finanţatorul
de tipul AFS trăieşte
dificultăţile alături de clientul
său IMM, încercând să îl ajute
pe acesta nu numai prin
finanţare ci şi prin sfaturi care
să îl spijine în luarea celor mai
bune decizii.

Cum a fost 2017 pentru
access financial services
(afs)? dar prima parte 
a lui 2018?  
Cum merge piaţa „creditelor
vii”, după cum denumeaţi
cândva factoringul?

Anul 2017 a fost un an bun
pentru noi din toate
punctele de vedere: clienţi
mai mulţi, parteneriate
reciproc avantajoase
(referitor la brokerii de
credit), portofoliu mai mare,
echipa întărită,
profitabilitate.
Sperăm, desigur, ca 2018 să-l
depăşească, lucru care până
acum s-a concretizat.
Cât priveşte factoring-ul,
piaţa este permanent în
creştere, ea ajungând la
peste 4,56 milioane EUR în
2017 – conform datelor
cumulate de către Asociaţia
Română de Factoring, ai
cărei membri suntem.
Da, creanţele, pe care noi le
finanţăm cu preponderență,
sunt partea vie a activităţii
firmei, spre deosebire de
activele fixe, care nu
întotdeauna contribuie
substanţial la operaţiunile
acesteia.
Astfel, noi finanţăm într-
adevăr pe baza „garanţiilor
vii”, care înseamnă
activitatea propriu-zisă a
companiei.

apărută la începutul
anului 2007, access
financial services, o
instituție financiară

nebancară s-a dedicat
finanțării societăților

mici și mijlocii din
românia prin oferirea

unor alternative viabile
creditării bancare.

directorul general al
afs, liana mirea, spune
că deși simt concurența
directă şi fără echivoc a

băncilor, îi fac faţă cu
succes, ca şi până acum,

prin  eficienţă,
rapiditate, flexibilitate.

piaţa finanţării va CuprinDe 
în viitorul nu prea înDepărtat 
aproape exClusiv finteCh-uri

interviu cu liana Mirea,
general Manager, access financial services
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Cum vedeţi competiţia pe
creditare cu băncile, fintech-
urile şi, mai nou, jucătorii din
telecomunicaţii?

Concurența este mai aprigă
ca oricând şi într-adevăr ea a
fost „îmbogăţită” cu
elemente noi, tehnice, mai
sofisticate.
Nu mă refer la jucătorii din
telecomunicaţii, deoarece
aceştia se adresează în
primiul rând persoanelor
fizice, pe când noi lucrăm
doar cu companii. Desigur,
acesta este doar începutul şi
în viitor s-ar putea ca şi aceşti
jucători să se transforme într-
o concurență redutabilă
pentru noi.
Dar simţim concurența
directă şi fără echivoc a
băncilor – căreia îi facem faţă
cu succes, ca şi până acum,
prin  eficienţă, rapiditate,
flexibilitate.
Cât despre Fintech, aş pune
un pariu: piaţa finanţării va
cuprinde în viitorul nu prea
îndepărtat aproape exclusiv
fintech-uri, deoarece şi
jucătorii actuali, clasici
(inclusiv AFS) se vor
transforma cât de curând
posibil – mai mult sau mai
puţin, asumat sau nu, cu
succes sau nu - în fintech-uri.

Cât de complicat este să creditezi un
start-up? Ce presupune un astfel de
proces din partea creditorului? 

Start-up-urile sunt entităţi
aparte în peisajul variat al
companiilor private. Sunt
foarte interesante din punct
de vedere al potenţialului –
altfel nu ar fi atâţia
finanţatori care se laudă
(uneori doar atât, din păcate)
că le creditează, dar foarte
riscante, din cauze evidente. 
Procesul despre care vorbiţi
presupune, deci, o cât mai
bună acoperire („mitigare”
cum se mai spune pe piaţa
finanţatorilor, deşi termenul
este încă un barbarism) a
riscului şi implicit un preţ
mai mare decât cele
aplicabile companiilor cu
istoric bun, deoarece preţul

trebuie să includă şi o primă
de risc mai mare. 
Considerăm că AFS este unul
dintre puţinii de pe piaţă
care nu doar se laudă, dar
chiar finanţează start-up-uri.
Dar, fiindcă ultimul lucru pe
care ni-l dorim este de a crea
iluzii clienţilor potenţiali,
trebuie să spun că facem
acest lucru în principal în
două cazuri:

1. Când compania start-up
are deja clienţi şi vinde;

2. Când aceasta este
susţinută de către alte
companii din grup.

Există şi excepţii de la aceste
prinicipii, bazate pe
abordarea  noastră
personalizată a fiecărui caz.

Cât de departe se poate
merge cu personalizarea
serviciilor financiare pentru
un imm? Cum pot fi ţinute

costurile jos astfel încât rata
dobânzii să rămână
suportabilă pentru client?

Cu personalizarea se poate
merge extrem de departe
(„The sky’s the limit”, cum ar
spune englezul), şi într-
adevăr acesta este specificul
AFS: tratăm IMM-urile caz cu
caz, cu atenţie şi deschidere
maximă, pe baza situaţiei,
datelor şi condiţionărilor
fiecăreia.
Pentru o imagine mai
„plastică”, am putea spune că
noi tratăm orice companie cu
grija cu care băncile tratează
corporaţiile. Orice companie,
oricât de mică sau
nepregătită, are pentru noi
valoarea unui client
important.
În privinţa costurilor,
finanţarea noastră tipică, pe
bază de creanţe, are un

anumit specific care face
costurile uşor de suportat de
către client. 
Astfel, de exemplu, un client
de-al nostru poate avea
nevoie de bani pentru a plăti
un furnizor care îi oferă un
rabat (în termeni moderni, un
„discount”) de 5%, 10% sau
chiar 15- 20% pentru plata pe
loc. Acest client preferă să
cheltuiască, de pildă, 1 sau
2% comision de factoring sau
scontare pentru beneficiul
unui astfel de rabat.
Alt exemplu ar fi cel al unui
client care îşi poate lărgi mult
portofoliul prin acordarea de
termene la plata potenţialilor
cumpărători. Aceştia vor
furniza clientului nostru o
marjă mult mai mare decât
comisionul de factoring/
scontare, asigurându-i în plus
dezvoltarea viitoare.

Ce aşteptări aveţi de la
businessul  afs  în acest an?
Cum vedeţi evoluţia
companiei pe termen lung?

Compania noastră a crescut
organic şi a prosperat timp de
11 ani şi ne dorim să urmeze
aceeaşi evoluţie în continuare.
Am devenit un jucător
important pe piaţă, fără a face
salturi spectaculoase – care
uneori pot fi fatale – şi fără a
ne împiedica vreo clipă de
redutabila concurență
bancară.
Ceea ce ne propunem este să
satisfacem aşteptările tuturor
celor interesaţi, începând cu
clienţii, continuând cu
angajaţii şi nu în ultimul rând
cu acţionarii.Cu echipa pe
care o are, cu clienţii fideli şi
cu sprijinul acţionarilor,
compania nu poate evolua
altfel decât pozitiv.
Nu sunt doar vorbe, este
crezul nostru de zi cu zi.
Nivelul plasamentelor AFS a
crescut în 2017 faţă de anul
anterior cu 23% iar pentru
anul acesta ne-am propus o
creştere de peste 30%, în
condiţiile menţinerii
profitabilităţii.
Iar AFS îşi ţine promisiunile.

Georgeta Clinca
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debt Collection agency este
o companie specializată în
gestionarea portofoliilor de
creanțe ale clienților
persoane fizice și juridice,
achiziționate de la bănci,
instituții financiare
nebancare, companii de
utilități, etc. Ce oferiți
partenerilor prin
achiziționarea acestor
creanțe? 

Într-adevăr, ne bucurăm să
putem colabora cu cele mai
mari bănci, instituţii
financiare non-bancare şi
companii active pe piaţa de
utilităţi din România.
Ce facem este că acţionăm ca
un real partener de cursă
lungă atât cu companiile de
la care cumpărăm portofolii
de creanţe, cât mai ales cu
debitorii noştri, pe care îi
susţinem să-şi achite datoriile
într-un mod corect şi
sustenabil.
Suntem foarte eficienţi, rapizi
şi flexibili în procesul de
preluare a portofoliilor după
achiziţionarea acestora.
Practic, reuşim să-i degrevăm
pe partenerii noştri foarte
repede de gestionarea
acestor credite
neperformante.
De fapt, totul se reduce la
filozofia noastră de business
în raport cu debitorii. Pentru
noi, oamenii nu sunt un
scoring într-un tabel tip Excel.
Pentru noi, debitorii sunt
oameni cu aspiraţii şi nevoi,

cu familii şi responsabilităţi.
Eficienţa, rapiditatea şi
flexibilitatea reies și din
modul în care interacţionam
cu aceştia. Înţelegem mai
întâi cine sunt, îi consiliem în
gestionarea bugetului lor
lunar, pentru a identifica
ulterior cele mai potrivite
modalităţi de returnare a
datoriilor. Noi, colectorii de
creanţe, suntem de fapt
primii actori din sectorul
financiar care ajung să facă
educaţie financiară în mod
direct cu clienţii. 
Scopul final este de a ne ajuta
debitorii să se degreveze cât
mai rapid de aceste datorii
pentru a putea să revină pe
drumul cel bun, pentru a
reintra în circuitul economic,
pentru a putea accesa din
nou un credit.

dCa românia este din 2016
parte a b2holding, un grup
norvegian cu o carte de vizită
interesantă: operațiuni 
în 24 de ţări, circa 1.600 
de angajați și venituri
operaționale de 212 milioane
euro în 2017. Cum s-a produs
achiziția dCa românia și
bulgaria acum doi ani?

B2Holding se afla într-un
proces amplu de expansiune
în Europa. Practic, grupul
nostru şi-a extins prezenta în
24 de ţări în doar 7 ani, de la
înfiinţarea sa în 2011. În
România, putem spune că
DCA era o companie mică,

dar cu potenţial ridicat la
momentul 2016. DCA a fost
atractivă tocmai datorită unui
model de business curat,
onest, aplecat spre oameni,
rapid, eficient şi flexibil.
Şi aici vă pot oferi un
exemplu care să justifice
parte din afirmaţia de mai
sus. Aşa cum ştiţi, colectorii
de creanţe din România sunt
reglementaţi de ANPC. Ei
bine, în cei 5 ani de când
operam în România, avem
zero amenzi din partea ANPC! 
Preferăm să promitem mai
puţin şi să livrăm mai mult.
Astăzi, la doi ani de la
achiziţie, suntem în top 5 cei
mai importanţi jucători din
piaţa de colectare de creanţe
din România.

Cifrele oficiale de la
ministerul de finanțe indică 
o explozie a business-ului
dCa în 2016 față de 2015,
când firma a trecut pe profit,
iar cifra de afaceri aproape că
s-a triplat, ajungând la 2,3
milioane euro. Cum s-a
întâmplat acest lucru? 
a fost la fel bun anul 2017?
Ce anticipați pentru anul
în curs?

Într-adevăr, aşa cum aţi
remarcat, ultimii ani au
reprezentat pentru noi o
creştere masivă. Dacă la
început de 2016 număram 25
de angajaţi, la finalul aceluiaşi
an, ajunsesem la 76, pentru
ca astăzi să avem peste 130

am fost foarte plăcut
surprins să descopăr că

dimana vlaeva, directorul
companiei debt Collection

agency, stăpânește o
limbă română curată și

călcată apăsat în vorbire. 
e venită din bulgaria acum
5 ani și deține o experiență

managerială
convingătoare în

dezvoltarea afacerilor și
comerț internațional. 

În anul 2012 dimana vlaeva
s-a alăturat echipei debt

Collection agency sa
bulgaria, iar în 2013 a pus
bazele filialei românești a

debt Collection agency din
bucurești. are masterate în
management și marketing

industrial precum și în
administrație publică la

universități de stat din sofia. 
Crede în sorții de izbândă a
activității de valorificare a

creanțelor de pe piața
românească, are suflu și
determinare, știind să-și

conducă echipa și firma în
topul recuperatorilor

autohtoni.

un business critic pe piața financiară

Debt ColleCtion agenCy: ”sunteM în top 5 
ColeCtori De Creanţe Din roMânia!”

interviu cu DiMana vlaeva,
Managing director Debt Collection agency (DCa), parte din grupul b2holding
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de colegi în echipă.
Expansiunea aceasta nu a fost
uşoară pentru noi, a pus
multă presiune asupra
organizaţiei locale. Dar,
gradual, am reuşit să ne
consolidăm această creştere
şi să continuăm în aceeaşi
tendinţă.
Achiziţionarea noastră de
către grupul B2Holding a
presupus o putere financiară
mai mare. Aceasta ne-a
permis să cumpărăm
portofolii importante în piaţă
şi să ne extindem activitatea
şi mai mult.
La final de 2017, am avut o
cifră de afaceri de 3,5
milioane de euro, cu 65% mai
mare ca cea din 2016, iar în
2018 ţintim o creştere de 50%
faţă de anul trecut.

există și o altă companie a
grupului b2holding în
românia – b2 kapital
Portfolio management,
entitate care se ocupă de
portofoliile de creanțe
acoperite de garanții, spre
deosebire de debt Collection
agency, specializată pe
portofoliile de creanțe
negarantate. Cum colaborați
la nivel local?

Fiecare dintre cele două
companii este specializată pe
câte un sub-segment, astfel
încât împreună să putem
forma un tot unitar care să
răspundă nevoii din piaţă şi
care să poată fi competitiv.
Acest lucru se vede mai ales
în momentul licitaţiilor
pentru achiziţia de portofolii
de creanţe, pentru că reuşim
să răspundem foarte bine
cerinţelor şi astfel ne
maximizam şansele de
reuşită. 

volumul global de credite
neperformante din tot
sistemul bancar național era,
la finalul anului trecut,
potrivit băncii Centrale, de
14,87 mld. lei (3,25 mld.
euro), în timp ce rata
creditelor neperformante (cu
întârzieri la plată mai mari de
90 de zile) a ajuns la 6,41%.

Putem califica această
situație ca fiind una
acceptabilă? Cum credeți că
vor evolua pe termen mediu
acești indicatori?

Acest nivel de 6,41% a ratei
creditelor neperformante la
final de 2017 a scăzut în
continuare către 6,16% la
final de martie 2018. Dar
acest procent continuă să fie
peste media europeană, de
circa 4%. În ţări precum SUA
sau Japonia, rata de NPL era
chiar de sub 2% la final de
2016!

Sistemul bancar a făcut
progrese semnificative să
ajungă la acest nivel, de la
21,9% în 2013. Ideal ar fi să
continuăm această
descreştere, însă acest lucru
va depinde de cadrul de
reglementare a cesiunii de
creanţe în România.
În momentul de faţă,
observăm că în plan legislativ
este descurajată opţiunea
băncilor şi a altor creditori de
a se degreva de credite
neperformante prin vânzarea
acestora. Dacă această
tendinţă va continua şi

proiecte de lege precum
85/2018 vor fi aprobate, ne
vom întoarce la situaţia din
trecut, din urmă cu circa 2-4
ani. 

la finalul anului trecut ați
preluat de la raiffeisen bank
românia un pachet de 2.500
de credite neperformante
individuale, în valoare de
271 milioane de euro. Cum
decurge colectarea acestor
creanțe? Ce alte colaborări
relevante cu băncile
românești puteți aminti?

Din păcate, nu putem oferi
informaţii punctuale despre
performanţa unui anumit
portofoliu versus altul. Anul
2017 a fost extrem de activ
pentru noi. Am achiziţionat
pachete semnificative de la
Raiffeisen, Alpha Bank, dar şi
de la alte instituţii bancare,
IFN-uri sau companii de
utilităţi. Suntem bucuroşi că
am câştigat aceste licitaţii
importante în piaţă. Fiecare
portofoliu are specificul şi
provocările sale şi trebuie
gestionat ca atare. 

Cum se monetizează
creanțele din portofolii aici,
în românia, comparativ cu
ceea ce se întâmplă în
regiune – în bulgaria,
ungaria, Cehia, Polonia?

În primul rând, dacă ne
referim la rata creditelor
neperformante din totalul
creditelor e bine de ştiut că
România şi Ungaria sunt cam
la acelaşi nivel, dar nu stăm la
fel de bine ca Polonia,
Republica Ceha sau Slovacia,
însă mai bine decât Bulgaria.
În fiecare dintre aceste ţări,
criza financiară de acum zece
ani a lăsat amprente diferite
care la rândul lor au evoluat
diferit. Spre exemplu, în
Polonia şi Bulgaria cesiunea
de creanţe este un
instrument rar folosit de
creditori, în favoarea
servisării. România a fost
vedeta ultimilor ani în
regiunea centrală şi de est a
Europei din perspectiva
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volumului mare de portofolii
NPL vândute. Astfel, a
devenit foarte atractivă din
punctul acesta de vedere. În
ceea ce priveşte rata de
profitabilitate în industria
noastră, date concludente la
nivel de ţară nu sunt
disponibile. 
În România, asociaţia de
industrie a colectorilor de
creanţe, AMCC, realizează un
studiu anual. În 2017, a reieşit
că valoarea medie a creanţei
achizionate a fost de 930 de
euro, în timp ce valoarea
medie a creanţei colectate a
fost de circa 150 de euro,
adică 16% din valoarea
cumpărată. Totodată,
valoarea medie per creanţa
B2C servisată a fost de 200 de
euro, în timp ce valoarea
colectată a fost de aproape
70 euro per caz. 
Ce mai putem vedea din
raportul pe anul 2017
comandat de asociaţia de
industrie este că veniturile
din colectarea de creanţe au
fost mai mari cu aproape 20%
faţă de 2016, însă numai
datorită volumului foarte
mare de creanţe
achiziţionate. Şi aici poate e
bine să repet pentru cei care
nu ştiu, însă unii colectori de
creanţe fac doar servisare,
unii aleg doar să
achiziţioneze (aşa cum este
cazul DCA), în vreme ce alte
companii practică ambele
modele de business. 

activitatea unei firme
specializate pe colectarea de
creanțe, cum este și dCa,
pare amenințată de o
inițativă legislativă ajunsă
inexplicabil în prag de votare
în Parlamentul româniei, ce
vizează limitarea valorii
recuperabile în urma
cesionării creanțelor
consumatorilor la dublul
sumei plătite de cesionar. Ce
efecte directe ar putea avea
o astfel de lege pentru
băncile comerciale și pentru
firmele colectoare? nu sunt
astfel încurajați datornicii să
nu-și mai plătească
creditele? 

Dacă proiectul legislativ ce
vizează plafonarea sumei
colectate de la debitori la
maxim de două ori din preţul
creanţei va fi adoptat de
Parlament, în cadrul DCA,
vom lua în calcul adaptarea
modelului nostru de business
la noul cadru de
reglementare care să vizeze
mai mult servisare şi mai
puţin achiziţie. În momentul
de faţă, în DCA, practicăm
doar achiziţia de creanţe.
În noul context legislativ,
firmele de colectare ar putea
să nu mai cumpere portofolii

de creanţe de la bănci şi alţi
debitori întrucât acestea nu
vor mai fi atractive.
Reacţia în lanţ va fi că băncile
nu se vor mai putea degreva
de credite neperformante. Ele
vor trebui să le gestioneze
intern. Acest lucru va genera
cheltuieli în plus pentru
bănci, care se vor regăsi
ulterior în creşterea costului
de creditare. În plus, pentru a
se autoproteja, băncile vor
lua în calcul şi restricţionarea
condiţiilor de creditare. 
Românul corect, care îşi
achită factura la electricitate

în mod regulat de ani de zile,
va fi cel mai afectat, pentru că
va fi mai scump pentru el să
acceseze un credit.
În plus, desigur că un astfel
de proiect legislativ va
încuraja debitorii să aştepte
rambursarea creditelor până
când acestea vor fi vândute
tocmai în speranţa că vor
trebui să achite mult mai
puţin din suma obţinută
inițial.

românia se confruntă,
dincolo de turbulențele de
ordin politic și economic, cu o
criză de forță de muncă fără
precedent. veți traversa cu
pânzele sus această furtună?

Noi simţim această criză a
forţei de muncă încă din
2016. Într-o industrie a
serviciilor, unde activitatea de
consultanţă juridică la nivel
de call center este foarte
importantă, lipsa de personal
calificat este acută.
Cu toate acestea, am reuşit
să-i facem faţă până în
momentul de fată. Dacă în
urmă cu 5 ani, când am
înfiinţat compania din
România, puteam spune că
noi alegem angajaţii, acum
situaţia s-a schimbat: ei ne
aleg pe noi! Ce înseamnă
asta? Că pentru a veni să
lucreze cu noi, ei trebuie să
vină din altă parte. În oraşe
precum Bucureşti sau Cluj-
Napoca rata de şomaj este
zero pe segmentul pe care
noi căutăm. 
Astfel a evoluat şi cultura
noastră organizaţională în
această perioadă. Am devenit
mai flexibili decât eram: se fac
permutări interne, în funcţie
de hobby-urile angajaţilor.
Spre exemplu, avem un coleg
care activa în calitate de
consultant juridic şi care a
decis să-şi urmeze pasiunea
pentru programare în
departamentul IT. În
concluzie, de supravieţuit,
vom supravieţui, însă cu ce
costuri, încă nu putem
estima.

Cristian Pavel
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Actualele instituţii financiare
sunt construite pe concepte
şi modele care au fost şi încă
mai sunt, în parte, pentru
oamenii ce au trăit fără
televizoare, fără automobil,
fără telefoane mobile, fără
calculatoare, fără internet,
fără aplicaţii informatice, fără
acces la marile biblioteci ale
lumii, fără să fi călătorit mai
departe de 200 de km de
locul unde trăiesc, fără să fi
avut posibilitatea să
comunice cu mai mult de
1000 de alte persoane într-o
viaţă, etc. Altfel, ar fi dificil de
găsit o explicaţie rezonabilă
la numărul atât de mare de
sucursale al acestor instituţii
financiare, la tonele de hârtii
consumate, la obligaţia
obsesivă impusă clienţilor de
a-i întâlni în persoană înainte
de a încheia aproape orice
contract.
De ceva vreme, oamenii
trăiesc altfel, interacţionează
zilnic, într-o formă sau alta, cu
zeci de oameni, sunt mobili,
sunt mai informaţi, văd şi
înţeleg mai mult despre ce se
întâmplă în jurul lor şi în lume
în general, fac parte, într-o
formă sau alta, din diverse
grupuri sau comunităţi,
distanţele şi timpul, au
devenit astfel mult mai mici,
au început să ia altfel
deciziile, etc. Cum era şi
normal, într-o astfel de
situaţie, când există o
diferenţă între cerere şi

ofertă, forţele pieţei libere
acţionează şi aduc în prim
plan, noi actori, noi soluţii.
Aceşti noi actori sunt fintech-
urile.
Deşi folosesc tehnologia
digitală, în marea lor
majoritate, fintech-urile oferă,
în principal, soluţii ce sunt în
fapt soluţii reale la noile
comportamente ale
consumatorilor de produse şi
servicii financiare. Fintech-
urile au înţeles de la bun
început că, „dacă nu vine
muntele la Mohamed, se
duce Mahomed la munte”!
Totuşi, ceea ce are un înţeles
comun pentru cele două
tipuri de instituţii financiare,
adică cele tradiţionale şi noile
fintech-uri, este faptul că
fundamentul activităţii lor
este acelaşi, respectiv
managementul riscurilor, pe
care fiecare îl monetizează în
mod diferit.
Viitorul este cel care va
confirma, până la urmă, ce se
este viabil şi util sau nu, atât
pentru investitorii instituţiilor
financiare, vechi sau noi, cât
şi pentru clienţi. Cel mai
probabil parte din actualele
fintech-uri se vor integra în
sistemele instituţiilor
financiare tradiţionale, altele
vor continua să fie în
opoziţie, chiar concurenţa cu
acestea, altele vor dispărea,
iar cel mai probabil altele vor
colabora, se vor afla în
diverse forme de parteneriat

cu instituţiile financiare
tradiţionale. Oricât de utile ar
fi aceste fintech-uri, va fi
aproape imposibil ca acestea
să preia rolul jucat de marile
instituţii financiare
tradiţionale ce au reuşit să
acumuleze, în decursul
multor ani (în unele cazuri
chiar foarte multor ani),
încrederea clienţilor, mult
capital, dar şi mult know-how
în administrarea riscurilor.
În esenţa lor, fintech-urile
sunt inovative, dar ceea ce le
deosebeşte de celelalte
inovaţii (mai ales cele din
extinsul domeniu al
digitalizării) este caracterul
lor disruptiv. Probabil, acesta
este şi motivul pentru care
fintech-urile sunt dificil de
internalizat în existentele
instituţii financiare.
Când se încearcă realizarea
unui tablou al acestor noi
tipuri de instituţii financiare,
se realizează clasificări în
funcţie de domeniul lor
principal de activitate în
corelaţie cu produsele şi
serviciile instituţiilor
financiare tradiţionale. 

Categorii De finteCh-uri?

Din această perspectivă,
structura noii lumi a fintech-
urilor este compusă, în mare
măsură, din următoarele
categorii de fintech-uri

Puţine sunt domeniile
în care adoptarea noilor
tehnologii să fi fost atât
de rapidă precum este
al industriei financiare.

de obicei, marile
instituţii financiare sunt

în linia întâi a acestor
dezvoltări. În actualul
peisaj al inovaţiilor, au

apărut însă noi
concepte, ce sunt

transpuse în practică
prin intermediul unor

noi actori ai pieţei
financiare, cunoscuţi

sub denumirea generică
de „fintech” -uri.

acestea nu aparţin
marilor instituţii

finaniciare, și pot fi
considerate chiar în

opoziţie cu acestea. de
ce este altfel acum? Cel
mai probabil este doar
rezultatul unei etape în

dezvoltarea şi
transformarea

tehnologică a industriei
financiare, aşa cum a

fost în perioada când au
apărut soluţiile de

home banking
(internet, on-line).

în premieră, o analiză punctuală

finteCh-uri, 
aDiCă finanţe şi tehnologie

De  sorin Mititelu,
președinte-Director general, optimus
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1. Platforme destinate
transferurilor de bani;

Probabil sunt cele mai
numeroase în grupul de
fintech-uri. La prima vedere,
aceste fintech-uri nu oferă
ceva deosebit faţă de ce oferă
băncile. De obicei, se afirmă
că aceste fintech-uri oferă o
altfel de experienţa clienţilor,
ceea ce îi face mai mulţumiţi
decât ar fi fost dacă ar fi
apelat la o bancă. Şi totuşi,
aceste companii au ceva
disruptiv: conditionalitatile
reduse pentru iniţierea unui
transfer. Prin eliminarea
multor bariere, procesul
devine mai rapid, mai
prietenos, iar costul
serviciului mai redus. În
această categorie de fintech-
uri regăsim companii precum
PayPal, Revolut, WePay sau
chiar şi euplatesc.ro,
facturează.ro

2. Platforme destinate
operaţiunilor de brokerage
online pe piaţa de capital;

Unele dintre cele mai
populare fintech-uri.
Asocierea cu imaginile ce
reflecta operaţiunile la
bursele de valori, atunci când
sunt promovate prin
campanii de marketing,
poziţionează aceste fintech-
uri între cele mai moderne şi
dinamice. Ceea ce este
disruptiv în modelul lor de
business, nu este tehnologia
utilizată pentru a avea
procese rapide, chiar şi

pentru produse mai
complexe, ci faptul că oferă
servicii clienţilor retail, în
condiţii similare celor ce erau
oferite, până nu demult,
clienţilor instituţionali. Cel
mai cunoscut fintech din
această categorie ar fi
Robinhood. Ar fi de remarcat
faptul că numeroase fintech-
uri din această categorie au
fost achiziţionate ulterior de
către instituţii bancare, chiar
dacă acestea aveau în propria
oferta servicii de brokerage
online pe piaţa de capital.

3. robo-advisorii

Cele mai temute fintech-uri
pentru administratorii de
fonduri de investiţii şi bănci,
dat fiind faptul că oferă
servicii alternative şi
independente de consiliere
financiară, la costuri mult mai
mici. Estimările din 2016 ale
PwC, prezentate într-un
studiu dat publicităţii, indică
faptul că 64% din
administratorii de fonduri de
investiţii sau portofolii
individuale administrate de
societăţi de administrare de
investiţii, vor pierde în viitor
o parte semnificativă din
business-ul lor, în favoarea
fintech-urilor din categoria
robo-advisors. Aceste
fintech-uri reuşesc să
înlocuiască modelele actuale
de business din acest sector,
în principal, prin unul bazat
pe algoritmizarea şi
automatizarea proceselor şi
utilizarea în mod pragmatic a

noilor descoperiri ale
ştiinţelor economice din
domeniul finanţelor
comportamentale. Printre
cele mai cunoscute companii
din această categorie se afla:
Wealthfront, Betterment,
Personal Fianance,
CharlesSwabb, Vanguard,
Future Advisor, SigFig,
Nutmeg, Scalable Capital,
Ginmon, Yomoni,
Indexacapital, TrueWealth.

4. Platforme pentru servicii
de planificare financiară
(personal finance
management);

Fiind unele dintre cele mai
diverse din punct de vedere
al ofertei de servicii, aceste
fintech-uri au evaluat de la
simple platforme
educaţionale, la adevăraţi
consultanţi financiari, având
posibilitatea realizării unei
imagini complete a vieţii
financiare a fiecărei persoane
sau familii. Focusul a fost la
început pe aspectele de
gestiune a bugetelor, iar apoi,
în mare măsură pe creditare
responsabilă şi pe
economisire. Aceste fintech-
uri oferă servicii de
management al riscurilor, în
mod independent, evitând
astfel conflictul natural de
interese între client şi
instituţia financiară ce-i vinde
produsul (deşi se presupune
că în activitatea de creditare,
cele mai interesate pentru o
creditare responsabilă ar fi
băncile, întrucât riscul de

neplata este asumat de către
acestea). În această categoriei
de fintech-uri, cele mai
cunoscute sunt: CreditKarma,
Mint, HelloWallet, Level
Money, Boring Money,
Wealthsimple.

5. Platforme de agregare 
de oferte de produse
financiare pentru clienţii
retail (conturi curente,
depozite, credite, 
asigurări, etc.);

În marea lor majoritate,
platformele din această
categorie sunt specializate pe
o anumită categorie de
produse financiare şi sunt
considerate mai curând un
nou canal de distribuţie de
către furnizorii de produse
financiare, decât fintech-uri.
Cele mai vizibile în mediul
online sunt platformele de
agregare a creditelor şi a
asigurărilor.
La prima vedere, aceste
platforme pot fi considerate
non-disruptive, dat fiind
faptul că intermedierea de
produse financiare prin
intermediul brokerilor se
realizează de mult timp. Şi
totuşi, chiar nu este nimic
disruptiv la fintech-ul cu cea
mai mare valoare din lume,
Ant Finanical (joint venture
între Alibaba şi Ant Financial
Service Group)? Ba da, este!
Disruptiv este faptul că oferă
acces la produse financiare
aproape pentru orice client
retail (persoane fizice şi
companii), folosindu-se de
cantitatea enormă de date la
care are acces, pe care o
valorifica (a se înţelege cu
multă ştiinţă) în beneficiul
tuturor. Astfel, nu este
întâmplător faptul că are ca şi
ţinta, pentru anii următori, să
ajungă la 2 miliarde de clienţi
şi să intermedieze produse
financiare furnizate de 1000
de instituţii financiare. Ant
Finanical este cel mai
cunoscut fintech, dar în
această categorie putem găsi
numeroase altele, dar
niciunul nu operează pe piaţa
din România.
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6. Platforme de finanţare
alternativă pentru clienţi
retail – peer-to-peer
lending;

Cele mai inovative fintech-
uri! Când afli cum
funcţionează îţi dai seama că
băncile de retail pot avea un
concurent serios, care le-ar
putea face chiar să şi dispară
(teoretic vorbind!). Bazate pe
conceptul de a oferi servicii
de management al riscului şi
de administrare în numele şi
contul clientului de active
financiare, aceste fintech-uri,
teoretic, devin mult mai
atractive decât orice bancă
de retail, întrucât: sunt
independente; sunt
obiective; sunt complet
transparente; preţuri
(dobânzi la credite şi
randamente la investiţii) greu
de concurat; sunt accesibile
oricui.
Rămâne un singur capitol la
care băncile încă au un
avantaj: expertiza bazată pe o
lungă experienţa de
administrator de riscuri. Cele
mai cunoscute fintech-uri din

această categorie sunt:
Lending Club, Kabbage, Zopa,
Funding Circle, CreditGate24,
Lendix.

7. Platforme de finanţare
alternative pentru
companii – equity
crowdfunding;

Când regulile de intrare în
piaţă de capital devin o reală
barieră, soluţia este că, în
mod legal, să le ocoleşti. Până
la urmă, orice piaţă
reglementată este doar o
piaţă secundară. Disruptiv la
fintech-urile din această
categorie este faptul că oferă
soluţii de acces la piaţa
primară de capital. Are mai
puţină importanţă tipul de
oferta prin care sunt atraşi
investitorii. Important este
faptul că antreprenorii
reuşesc să obţină finanţarea
companiilor lor, mai ales
start-up-uri, iar investitorilor
de ocazie nu trebuie să le facă
nimeni o serie de teste,
precum evaluările de
toleranţă la risc. Din acesta
categorie de fintech-uri fac

parte: Kickstarter, Indiegogo,
CircleUp, FundedbyMe,
Companisto, Angel List.

8. Platforme destinate
operaţiunilor de trading
pentru clienţii
instituţionali;

Administratorii instituţionali,
sub presiunea în creştere a
clienţilor şi a noilor lor
competitori, fintech-urile,
sunt interesaţi în a se dota cu
instrumentele necesare
îmbunătăţii performanţei
portofoliilor administrate,
ptrintr-o o mai profundă
înţelegere a pieţei şi prin
realizare unor mai bune
prognoze, ceea ce este posibil
utilizând mari bazele de date,
care în zilele noastre, pot fi
prelucrate cu ajutorul
computerelor de mare
putere. Şi astfel, a apărut un
nou teritoriu pentru fintech-
uri precum Artivest,
Cerebellum Capital,
DarkMatter, EquityZen,
Addepar, Sum Zero, Kenshc,
RidgeWorth Investments. În
cazul acestor fintech-uri

disruptive devin capacităţile
lor uriaşe de procesare şi
înaltă expertiza pe care o au
pe anumite segmente de
piaţă.

9. Platforme de asigurări
alternative – peer-to-peer
insurance; mixte
(tradiţionale + P2P);

Probabil este categoria de
fintech-uri de la care avem
cele mai mari aşteptări, fiind
soluţia naturală şi optimă în a
evita acel conflict de interese,
de comun acord acceptat, pe
care este construit modelul
tradiţional de business al
companiilor de asigurare.
Dacă în cazul instituţiilor
bancare este evident rolul lor
de “vânzători-cumpărători”
de riscuri, în cazul
companiilor de asigurare,
datorită sistemului de
mutualizare a riscului,
asiguratorul este doar un
“aparent vânzător-
cumpărător” de riscuri, fiind,
în fapt, doar un facilitator
care, în mod normal,
niciodată nu ar putea ieşi în

finteCh
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pierdere. Sunt de reţinut, în
această categorie de fintech-
uri următoarele companii:
Guevara, Friendsinsurance,
Lemonade Insurance; Tribe.

10. servicii de big data
management şi analytics,
inclusiv prin utilizarea de
iot (internet of things)

;
Aceste fintech-uri sunt cele
mai “înfricoşătoare” pentru
omul din trecut, dar nu şi
pentru cel din prezent şi
viitor. Astfel de companii par
a juca rolul “vracilor”
vremurilor de demult. Cu
deosebirea că de data această
ştiinţă şi tehnica sunt puse să
lucreze împreună şi în folosul
omenirii, în general (mai
puţin în situaţii de genul
Cambridge Analitică).
Informaţiile sunt numeroase,
variate şi au viaţa lor.
Valorificarea lor prin modele
construite de om pentru un
om, pare a fi următorul pas în
evoluţia societăţii umane.
Instrumentele utilizate, de la
telefoane mobile, reţele de
comunicare, internet, reţele
sociale, IoTs şi până la
algoritmi, nu sunt altceva
decât cerinţe noi în a rezolva
nevoi noi ale oamenilor.
Unele dintre cele mai
cunoscute fintech-uri din
această categorie sunt

DemystData, cardlytics,
1010data, Yodlee, Dataminr,
dacadoo, Kreditech,
DataRobot, Kensho,
Thinknum, FrendlyScore.

11. distributes ledger
tehnologies
(blockchains);

Furnizorii de soluţii bazate pe
această nouă tehnologie au
dezvoltat soluţii şi pentru
industria financiară. Unele
sunt folosite de instituţiile
financiare tradiţionale, alte
de noii jucători ai pieţei
financiare. Şi în acest caz, se
poate vorbi doar despre un
început. Prin natura lui,
blockchain-ul crează soluţii
disruptive faţă de actualele
soluţii pentru unele procese.
Organizarea şi administrarea
de registre, de grupuri, de
market place-uri şi de altele
asemenea, dacă această
tehnologie confirma, se va
face altfel. Practic, pieţele
avatar la cele reale vor putea
fi administrate de fintech-uri,
iar în multe cazuri (mai ales în
retail), rolul instituţiilor
tradiţionale pe piaţa
financiară devine unul
secundar. Dintre fintech-urile
ce utilizează tehnologia
blockchain cele mai
cunoscute sunt The Linux
Foundation, Digital Asset

Holding, Elliptic, Ripple,
Chain, OSEVEN Telematics.

12. Platforme pentru
cercetări de piaţă 
şi networking;

În contextul în care
conectivitatea se face altfel,
mai rapid, mai simplu şi cu un
număr impresionant de
persoane şi instituţii, mai ales
prin intermediul
comunităţilor din online sau a
altor platforme, altfel se pot
realiza şi cercetările de piaţă,
ce sunt atât de utile în luarea
deciziilor, inclusiv în cele
pentru produse financiare.
Practic, totul este diferit de
ceea ce a fost. Este suficient
să aflăm mai multe despre
serviciile oferite de fintech-uri
precum: Seeking Alpha,
Coseer, Stocktagon, MarketIQ,
Ripjar, Andot, SmartKarma.

13. soluţii de management a
riscurilor de fraudă şi
securitate;

Paradoxal, dar aceste fintech-
uri sunt cele care oferă
instituţiilor financiare
tradiţionale posibilitatea să
contracareze avantajele
competitive pe care unele
fintech-uri le au faţă de
acestea. Aceste fintech-uri
sunt disruptive pentru

instituţiile financiare
tradiţionale prin faptul că
oferă soluţii diferite de cele
actuale pentru identificarea
clienţilor în momentul iniţierii
unei tranzacţii, dar şi pentru a
oferi securitatea necesară
unui activ aproape la fel de
important precum sunt banii,
respectiv datele. Iată câteva
nume de fintech-uri din
această categorie: Signifyd,
Centrify, ID.me, DucuSign,
Apiax, NetGuardians, Hello
Soda.

14. soluţii pentru smart
Cities;

Există şi fintech-uri care
furnizează companiilor,
orașelor, guvernelor și
turiștilor posibilitatea de a
efectua plățile în timp real,
inclusiv schimburi valutare și,
eventual, să colecteze puncte
de fidelitate pentru diverse
programe de loialitate, de a
oferi servicii de creare de
lanțuri de aprovizionare
inteligente, de comerț
inteligent, de colectare fiscală
inteligentă, de conectarea la
operaţiuni de finanţare de
proiecte de interes local, cum
sunt cele de infrastructură
inteligentă. Un exemplu în
acest sens este reprezentat
de fintech-ul Butterfly
SmartCitiy.
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15. Platforme de
tranzacţionare cu
produse şi servicii mixte
(marketplace-uri);

Ceea ce deosebeşte această
categorie de fintech-uri de cea
a agregatorilor de produse
financiare este faptul că, în
această categorie de fintech-
uri, produsele financiare nu
mai sunt în plan principal, ci în
unul secundar, de facilitator al
realizării tranzacţiilor
comerciale. Cel mai adesea
aceste marketplace-uri se
asociază cu fintech-urile
specializate în a oferi soluţii de
plăţi şi de credit. Cu siguranţă,
marea majoritate dintre noi
cunoaştem care-i activitatea
principală a unor companii
precum Amazon, eBay,
Google, Samsung, eMag. Dar,
cel mai probabil, puţini
observa faptul că, în secundar
se promovează activ şi servicii
financiare proprii sau unele
furnizate de parteneri sau
unele companii selectate.

Desigur, în afara acestor
categorii de fintech-uri există
şi altele, dată fiind mare lor
varietate. Şi cu siguranţă vor
mai apărea şi altele, fiind unul
din cele mai dinamice
domenii.

CaraCteristiCi

Analizând domeniile de
activitate a acestor fintech-
uri putem observa că:
1. Principalii clienţi tinta sunt

clienţii de retail. 
2. Unele din activităţi

principale (core) ale
instituţiilor financiare
tradiţionale pot fi
externalizate (activitatea
de management a
riscurilor, spre exemplu).

3. Aproape că nu a scăpat
niciun produs de bază al
actualelor instituţii
financiare de retail, care să
nu aibă un produs
alternativ/concurent oferit
de fintech-uri.

Aşadar, putem deja afirma

faptul că este doar o
problemă de timp până când
retail banking-ul, în principal,
va arăta altfel. Băncile de
retail vor fi nevoite să
găsească soluţii de a coexista
cu unele dintre aceste
fintech-uri.
Rămâne de răspuns la o
întrebare cheie, ce ne poate
oferi şi un indiciu despre
viitorul acestor fintech-uri.
Ce au în comun aceste
fintech-uri de reuşesc să fie
disruptive pentru modelele
actuale ale instituţiilor
financiare tradiţionale şi
dacă ele vor reprezenta şi în
viitor un factor competitiv
pentru ele?

eleMente CoMune

Din analiza celor 15 categorii
de fintech-uri putem regăsi
următoarele elemente
comune:
1. specializarea. Un singur

produs său serviciu, dar
bine făcut, de la început
până la final. Instituţii
financiare specializate au
fost şi până acum.
Diferenţa de data aceasta
este dată de procese, ce au
un grad de adaptare
ridicat la specificul
produsului său serviciului,
în cazul fintech-urilor. În
cazul instituţiilor
financiare tradiţionale,
devine o reală problemă să
opereze cu două sau mai
multe procese similare
pentru aceeaşi categorie
de produs, în funcţie de
segmentul de clientela,
spre exemplu. A se
compara Revolut cu o
bancă tradiţională pentru
contul curent bancar.

2. self-service-ul. Pare un
paradox. Practic, clientul
depune un efort
suplimentar şi devine
astfel un fel de bancher al
propriei persoane. Ar
părea un non sens să mai
fie şi mulţumit de situaţie,
şi să mai şi plătească un
preţ pentru că i s-a oferit o
asemenea oportunitate. Şi

totuşi, actualii clienţi îşi
conduc propriile maşini
(nu au nevoie nici de şofer
şi nici de transport în
comun, spre exemplu), se
informează când trebuie să
rezolve o problemă (nu
mai au nevoie să meargă la
o agenţie de turism pentru
a se decide unde merge în
vacanţă, spre exemplu), îşi
setează singuri aparatele
electronice pentru o
folosire personalizată.

3. Managementul riscului ca
serviciu pentru clienţi.
Dacă am face aici referire
doar la furnizorii de servicii
de dezvoltare a unor
instrumente tip scoring
necesare în procesul de
creditare retail, am face o
mare greşeală. Instituţiile
financiare tradiţionale
oferă acest serviciu
(managementul riscului ca
serviciu pentru clienţi) de
mult timp, dar în legătură
doar cu produsele de
investiţii. Reprezintă o
importanţă sursa de
venituri din comisioane, iar
capitalul alocat acestui tip
de business este minim.
Băncile de investiţii sunt
exemple elocvente. Şi
totuşi, aproape nicio bancă
nu oferă acest serviciu în
legătură cu produsele de
creditare a clienţilor retail
sau de finanţare a clienţilor
corporate. Schemele de
creditare/finanţare
alternativă, precum cele
ale unui fintech precum
Lending Club, nu pot fi de
interes pentru o bancă de
retail. În acest caz,
diferenţa dintre cele două
modele de business este
reflectată cel mai bine de
valoare indicatorului cost-
to-income. Situaţia este
similară şi în cazul Guevara
Insurance sau Friends
Insurance versus un
asigurator tradiţional. 

4. Data driven. În general,
într-o companie
tradiţională, aşadar nu
numai în cazul unei
instituţii financiare
tradiţionale, forţa de

vânzare se afla în centrul
atenţiei managementului.
Dar practic, în zilele
noastre, confruntările,
competiţiile (poate doar cu
excepţia unora din cele
sportive) nu mai sunt
câştigate de cei din linia
întâi, adică de forţă de
vânzare, ci de cei ce obţin,
analizează şi folosesc în
mod eficient informaţia.
Fintech-urile îşi
maximizează rezultatele, în
principal, prin folosirea
datelor. Instituţiile
financiare tradiţionale, încă
depind în mare măsură de
forţa lor de vânzare din
linia întâi! Relevantă este
comparaţia făcută între
una din cele mai mari
bănci din România şi
Revolut, din perspectiva
capitalizării la bursă, la
unul din evenimentele
publice din această
perioadă. Au aproape
aceeaşi capitalizare, dar
Revolut operează cu doar
10% din personal şi cu un
portofoliu de clienţi de 6-7
ori mai mic. Iar comparaţia
a fost făcută de CEO-ul
băncii din România.

5. aceleaşi interese cu ale
clientului. A fi alături de
client este diferit de a lucra
pentru client, de a avea
grijă de client, de a avea
clientul în centrul atenţiei
tale. Când este alături de
client, succesul fintech-ului
este automat şi succesul
clientului. În cele mai
multe instituţii financiare
tradiţionale, succesul
clientului devine într-o
anumită măsură şi succesul
instituţiei, mai ales dacă
are expunere luată asupra
lui, iar reciprocă, dacă
există, cel mult se reflecta
într-o calitate a serviciilor
mai bună şi atât. A se
compara serviciile de robo-
advisory oferite de
Wealthfront, Scalable
Capital sau Betterment şi
cele de promovare a
produselor de economisire
şi investiţii ale băncilor de
retail.

finteCh
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finteCh

CânD vor fi lansate
finteCh-uri şi pe piaţa
finanCiară Din roMânia?

În rândurile anterioare,
printre fintech-urile
menţionate pentru fiecare
din cele 15 categorii de
fintech-uri, am menţionat şi
câteva fintech-uri din
România. Din pură
întâmplare, aceste fintech-uri
din România se regăsesc în
prima şi în ultima categorie
de fintech-uri, adică în
domeniul transferurilor şi cel
al marketplace-urilor. Închid
şi deschid listă, dar nimic
altceva între ele! Fintech-urile
din prima categorie au putut
să apară mai ales datorită
interesului băncilor de retail,
dar şi a furnizorilor de utilităţi
de a scoate plăţile de facturi
de la ghişee, apărând astfel o
bună oportunitate pentru
fintech-uri.
Marketplace-urile în România
au apărut şi s-au dezvoltat
fără implicarea instituţiilor
financiare, dar, încet-încet,
nevoia pentru plăti cu cardul
a crescut, iar cel de a oferi
clienţilor posibilitatea de a
cumpăra mărfuri pe credit
este la început de drum.
Perspectivele de apariţie a
unor noi instituţii financiare
de tip fintech şi pe piaţa din
România sunt totuşi
favorabile, întrucât putem
identifica cu mare uşurinţă
ingredientele necesare. 

Se poate observa cu uşurinţă
faptul că:
l Piaţa financiară din

România este într-o
continuă creştere şi
dezvoltare, în principal că
efect al procesului de
convergenţă la piaţa UE,
dar şi la cea globală;

l Există o cvasidominație a
pieţei locale de către
grupurile financiar-bancare
ce crează în mod inevitabil
un grup din ce în ce mai
mare format din clienţii
nemulţumiţi şi/sau din cei
mai puţin mulţumiţi cu
serviciile oferite de acestea;

l Preţul continua să fie cel
mai important criteriu în
luarea deciziilor de către
clienţii retail, astfel ca
soluţiile agile şi ieftine
posibil de oferit de fintech-
uri pot fi soluţii de succes;

l Există infrastructura
necesară pentru o rapidă şi
accesibilă comunicare între
părţile implicate;

l Există nu numai un număr
mare de companii şi de an -
ga jaţi în domeniul IT-ului, cel
mai bine reflectat de pon -
derea relativ mare a aces tui
sector în formarea PIB-ului;

l Activele financiare ale
populaţie au ajuns la 100
mld. euro, iar o mare parte
a acestora (probabil, 30%)
este deţinută de 1% din
populaţie, iar o mică parte
dintre aceşti posesori, ar
putea deveni investitorii de
mâine ai fintech-urilor;

l Prezenţa unui număr mare
de grupuri financiar-
bancare din ţări cu
economie dezvoltată şi cu
pieţe mature şi puternic
concurenţiale, a produs şi
un transfer de know-how
către piaţa locală, creând
astfel premisele necesare
pentru acumularea
expertizei necesare
construcţiei şi administrării
acestor fintech-uri.

Şi cu toate acestea, probabil,
vom mai avea de aşteptat
până când să apară mai multe
fintech-uri şi unele dintre
acestea să devină adevărate
poveşti de succes.

Dacă mâine ar fi investitori
interesaţi de fintech-uri în
România, ce răspuns ar primi
la întrebarea: Care ar putea fi
categoriile de fintech-uri cu
potenţial de succes în
România, în perioada
următorilor 5 ani?
Deşi, în piaţă de retail banking
din România, cel mai mare
interes este pentru creditul de
consum, nu acesta pare a fi şi
cel în care am putea avea
primul fintech de succes din
România. Din punct de
vedere al cadrului de
reglementare, al
infrastructurii necesare, al
disponibilităţii instrumentelor
necesare şi bine înţeles, al
capitatului necesar, lansarea
unui fintech de tipul P2P
Lending este posibilă şi în

România. Mai în glumă, mai în
serios, se poate afirma că
unele dintre micile bănci de
retail, a căror activitate de
până acum a fost orientată
preponderent către atragerea
de simple depozite bancare şi
de acordarea doar de credite
de consum şi credite Prima
Casă, ar avea şanse mari de
succes dacă s-ar transforma în
fintech-uri (desigur,
renunţând la licenţa de banca
universală). Un fintech start-
up de tipul P2P Lending, din
păcate, nu va putea avea
vizibilitatea necesară, datorită
hiperactivităţii băncilor de
retail în a promova acest tip
de produs. Deocamdată.
În schimb, cu mai mari şanse
de lansare şi de succes pe
piaţa financiară din România,
ar putea avea următoarele
categorii de fintech-uri:
platformele de plăţi, platforme
agregator de produse
financiare, robo-adviser-ii și
platformele destinate
asigurărilor alternative.

În loc de concluzie, mai
potrivită ar fi de facut o
previziune, de construit un
scenariu despre viitorul
fintech-urilor, inclusiv în
Romania.
Peste 10 ani, instituțiile
financiare tradiționale vor
continua să fie dominante, dar
business-ul lor de retail va fi
diferit semnificativ de cel din
prezent. Este posibil, ca
bancile de retail sa nu mai
dețină niciun avantaj
competitiv în fața a ceea ce
astăzi numim fintech-uri. Chiar
și la capitolul încredere.
Probabil, pentru clienții retail,
băncile vor promova multe
produse furnizate de fintech-
uri, pe baza de alianțe
comerciale. Ca de obicei, va
exista un decalaj în timp între
ceea ce se va întampla în
Vestul Europei și ce se va
întampla în Sud Estul Europei,
unde se află și Romania. Totul
se rezumă doar la timp, restul
pare a fi o certitudine (n.b. atât
cât poate fi atunci cand ne
referim la viitor ?.
Asadar, un scenariu win-win !
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o privire în phygital –
Despre tehnologiile Care
antiCipează așteptările

O definiție pentru ”phygital”?
Phygital (fizic plus digital)
este un termen de marketing
care descrie îmbinarea
experiențelor digitale cu cele
fizice. Pe măsură ce canalele
de interacțiune și comunicare
cu clienții proliferează,
companiile își propun să
armonizeze cât mai bine
aceste canale, permițând
unui client să efectueze un
apel telefonic, apoi să
comunice într-o platformă
social media, să trimită un e-
mail, fără ca respectiva
entitate să piardă firul
comunicării și fondul
problemelor clienților.
Tehnologiile care permit
acest lucru s-au dezvoltat de
ani la rând, dar acum este
momentul în care acestea vor
fi utilizate pe scară largă în
întreaga gamă - inclusiv în
domeniul serviciilor bancare
și financiare. Nu vorbim doar
despre conceptul
omnichannel cu trei ecrane,
de exemplu, ci despre
cunoașterea fizică.
Phygital este o descriere
digitală a realității. Miza sa
este aceea de a analiza
stimulii din lumea fizică și de
a-i folosi în cea digitală.
Datorită procesării
inteligente a datelor și a
inteligenței artificiale,
recunoscând probabilitatea

unor evenimente diferite,
este posibil să se extragă
informații din mai multe
sisteme grație unor senzori
dispersați în ecosistemul fizic
și apoi aceste informații să fie
utilizate în mediul online.
Nu este suficient să analizăm
datele și să tragem concluzii
în mod continuu. Studiind
comportamentul clienților,
interacțiunea și experiențele
lor, platformele inteligente și
aplicațiile specifice pot
înțelege perfect nevoile
specifice ale utilizatorului,
chiar și pe cele aparent mai
puțin importante. Numai în
acest context, datele din
lumea fizică dobândesc
valoare incredibilă și pot fi
transformate în beneficii
reale pentru bănci și
companii.
Astfel de informații pot ajuta
la apariția de noi produse,
unele achiziționate pe bază
de abonament, care
corespund
comportamentului și
preferințelor reale ale
utilizatorilor. Un exemplu ar
putea fi asigurarea auto, care
face ca politica de prețuri ale
polițelor să depindă de
numărul de kilometri parcurși
și de timpul petrecut la volan. 
Băncile - cum ar fi banca
poloneză Alior - utilizează
algoritmi de inteligență
artificială în procesele de
servicii pentru clienți. Banca
Orientului Mijlociu, Emirates
NBD, oferă clienților un Cont
de Fitness, în care beneficiile

economisirii depind de
nivelul activității lor fizice.
De exemplu, anunțul dintr-un
aeroport pentru călătorii care
așteaptă un zbor întârziat ar
trebui combinat cu informații
despre cea mai bună cafea la
un preț redus, disponibilă
într-o cafenea la 25 de metri
distanță. Astfel ar trebui
gândit în phygital marketing!
Un exemplu ilustrativ al
integrării datelor și serviciilor
într-o asemenea abordare ar
fi informarea conducătorului
auto la pornirea motorului
mașinii cu privire la timpul
necesar pentru finalizarea
rutei. Software-ul inteligent
de pe smartphone-ul
șoferului știe că a acesta
intrat în mașină și îi cunoaște
obiceiurile de conducere.
Această cunoaștere este
integrată cu datele actuale
privind blocajele din trafic și
cu viteza de rulare a altor
șoferi pe ruta selectată.
Un exemplu la îndemână
pentru abordarea din spațiul
phygital cu care ne-am
obișnuit deja este
identificarea
comportamentală. Biometria
avansată - cum ar fi
recunoașterea vocii sau a
feței - este utilizată deja
pentru autorizare în aplicații,
inclusiv în cele bancare.
Metodele de identificare se
îndreaptă mai departe spre
soluții mai sigure,  iar
autentificarea va fi în viitor
pe mai multe niveluri,
combinând biometria cu alte

viteza cu care apar, se
schimbă și se maturizează

tehnologiile dedicate
sectorului bancar impun o
atenție crescută acordată

domeniului în cauză. 
efigence, o companie

tehnologică poloneză fondată
în 1999, repoziționată azi pe

design dedicat creșterii
satisfacției clientelei bancare

și pe inovația din sectorul
serviciilor financiare, a expus
un captivant set de tendințe
care schimbă paradigma în

era fintech-urilor și în
bankingul digital al anului

2018.
analiza efigence spune că

anul 2018 este un an al
”renașterii tehnologice”,

orientate spre viteză (time-to-
market), soluții verificate și

omniprezente. nu vom asista
la transformări din temelii, dar

multe dintre soluțiile
cunoscute vor fi reevaluate,

devenind instrumente
practice atât pentru client, cât

și pentru bancă. 
Caracteristic pentru anii ce vin

va fi transferul metodelor
existente și deja testate într-un
mediu nou: tehnologiile pentru

mobil migrează în lumea
materială ”phygital”, se

produce hibridizarea
aplicațiilor native,

microserviciile intră în sfera
echipelor de management, se

produce transferul
marketplace-urilor 

create de fintech-uri în
ecosistemele bancare, iar

sistemele de rate fără dobândă
pălesc în fața conceptului 

”buy now, pay later”. 

2018, un an al ”renașterii tehnologice”

tenDințele Care CresC șansele 
bankingului Digital 
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metode de verificare a
utilizatorilor.
Analiza și concluziile ce
rezultă din datele partajate,
predicția și anticiparea
comportamentului
utilizatorilor devin laolaltă
cheia satisfacerii clienților.
Fără acestea, companiile (și
băncile deopotrivă) nu vor
avea nici o șansă de a crește
și a prospera pe o piață
competitivă.
Valoarea pe care o adaugă
acest concept vine din
combinarea a trei
componente de bază:
abilitatea de a înțelege,
analiza și știința de a trage
concluzii din datele
clientului, care anterior nu
erau disponibile pe internet.
Digitalizarea omniprezentă
permite să se ajungă la client
în diferite contexte și
momente și de aici derivă
capacitatea de a trage
concluzii despre client în
evenimente foarte diferite ce
au loc în viața sa. Combinarea
abilă a acestor informații

deschide oportunități
complet noi de a oferi
clienților o experiență Reală
impresionantă, care apoi se
va transforma în loializare și
încredere.

MiCroserviCiile – De la
tehnologie, la business

În lumea dezvoltatorilor de
software pentru afaceri s-a
declanșat de ceva vreme o
revoluție liniștită, ca un apel
făcut pentru software-ul
bazat pe microservicii. Multe
companii globale și-au
stabilit scopul de a migra
sistemele proprii spre acest
model. Această schimbare
continuă și arhitectura
bazată pe microservicii nu
mai este pusă în aplicare
numai în spațiul tehnologic
al întreprinderilor, ci se
insinuează și în dimensiunea
operațională a organizațiilor.
Dezvoltarea de soluții bazate
pe arhitectura de tip
microservicii oferă multe

beneficii atât echipelor
tehnice, cât și proprietarilor
de afaceri. Odată cu
transformarea digitală în
sectorul financiar, aceasta
permite rezolvarea mai
multor probleme pe care le-
au întâmpinat băncile, cum
ar fi lipsa agilității și ritmul
lent al furnizării de noi
funcționalități în aplicații,
proceduri complexe de
testare a software-ului și
dificultăți legate de scalarea
soluțiilor concomitent cu
creșterea numărului de
clienți. 
Datorită independenței
fiecărui microserviciu, fiecare
aplicație poate fi dezvoltată,
testată și exploatată
independent, ceea ce
simplifică foarte mult
procesul și accelerează
munca alocată acestor soluții.
Mai mult, arhitectura tip
microservicii permite, de
asemenea, introducerea unor
soluții tehnologice
inovatoare. Companiile care
operează pe baza modelului

de microservicii și care au
probleme în ceea ce privește
flexibilitatea și ritmul
adaptării la o realitate în
schimbare, se aseamănă cu
start-up-urile - deși modelul
poate fi aplicat în orice
organizație complexă. Acest
lucru este posibil prin
înlocuirea departamentelor
foarte specializate cu echipe
mici, care au competență
deplină.
Companiile care
funcționează cu succes ca
infrastructuri moderne de
microservicii, integrate prin
interfețe stabilite cu restul
companiei, se regăsesc în
sfera noastră de zi cu zi -
Netflix și Google oferă în
permanență noi servicii,
disponibile pe tot mai multe
dispozitive și pe tot mai
multe piețe.
O astfel de ajustare a
organizării structurii
organizaționale garantează
cele mai bune rezultate. Spre
deosebire de organizarea
clasică a companiei, în care

e-bankinG



98 i iulie 2018 i topurilefinmedia i banCheri

relocarea proiectului între
departamente cauzează
întârzieri semnificative, în
cadrul modelului de
microservicii, o echipă este
responsabilă de rezolvarea
completă a problemei și a
produsului/serviciului.
Esențială este autonomia și
viteza de acțiune, precum și
dedicarea deplină a echipei
pentru îndeplinirea misiunii.

pfM a Murit, 
trăiasCă pfe!

Discuțiile de pe parcursul
anilor cu privire la
posibilitatea existenței
băncilor fără un manager de
finanțe personale au ajuns, în
final, la o concluzie. Astăzi
este clar că aplicațiile de
management al finanțelor
personale (PFM) sunt foarte
importante. Aplicarea lor, pe
de altă parte, se schimbă;
aceste aplicații au devenit

acum doar un instrument de
înțelegere a datelor și a lumii
financiare, nemaifiind un
sistem separat de informare.
Potrivit titlului unui raport al
companiei Celent, “PFM is
dead, long life PFE!”, PFM a
murit în forma sa veche,
cedând poziția de bază
experienței privind finanțele
personale (PFE).  
PFE se bazează pe o abordare
complet nouă pentru a
prezenta utilizatorilor
informații bancare
complementare. Dintr-o
analiză completă PFM se
utilizează doar concluzii
practice legate de nevoile
actuale ale clientului. PFE
este mai aproape de sfaturile
familiei sau prietenilor sau de
notificările utile trimise pe un
smartphone: aplicația
comunică numai evenimente
singulare în situații
importante, care necesită
acțiune. Se caracterizează
prin personalizare completă,

simplitate, accesibilitate și
limbaj de comunicare
inteligibil, fără etichete
plictisitoare și vizualizări
complexe.

viitorul experienței
finanCiare personale  

Introducerea PFE este
începutul unei revoluții în
relațiile dintre bancă și
clienții săi. Perspectivele care
decurg din acesta vor
construi în primul rând o
valoare nouă pentru
utilizatori. Odată cu
dezvoltarea algoritmilor de
inteligență artificială, vor
apărea mai multe căi
sofisticate pe seama cărora
vor putea fi prevenite sau
împiedicate posibile deviații
de comportament al
clienților, sprijinindu-i în viața
de zi cu zi. Vor exista idei de
adaptare dinamică a
comunicării băncii la

momente cheie în viața
utilizatorului, furnizarea de
rezumate după călătorii
internaționale, rezumate ale
cheltuielilor făcute pentru
cadouri, costurile de
întreținere a autoturismelor
de la ultima realimentare sau
sumarul cheltuielilor cu
taxiul.
Beneficiile utilizării PFE vor fi
uriașe - de la oportunități de
predicție, la personalizare
puternică și comunicare unu-
la-unu, atât privind nevoile
financiare, cât și cele
nefinanciare. Pe această bază,
băncile încep să creeze
diferite strategii de
comunicare cu clientul,
menite să-i îmbunătățească
viața financiară.
În viitorul apropiat, băncile
trebuie, de asemenea, să
înceapă să valorifice mai bine
datele de care dispun. Un
studiu realizat de Huy
Nguyen a arătat că instituțiile
financiare sunt încă departe

e-bankinG   
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de Google și Facebook în
acest domeniu. Deși PFM a
permis deja băncilor să
înțeleagă viețile financiare
ale clienților, abia PFE va avea
șansa de a converti aceste
date în valoare reală pentru
clienții lor.

CuMpără aCuM, 
plătește Mai târziu

Plățile electronice și fără
numerar înlocuiesc
sistematic banii gheață.
Clienții utilizează cu ușurință
carduri contactless și
portofele electronice. Ideile
noi în domeniul bancar,
promițătoare în privința
comodității și a utilizării
simple, reprezintă cheia
obținerii unui avantaj
competitiv pe piața bancară.
Așa cum se arată în raportul
”E-commerce in Poland 2017.
Gemius for e-Commerce
Poland”, până la 54% dintre
utilizatorii de internet din
Polonia fac cumpărături
online. Utilizatorii au declarat
motivele-cheie care
încurajează aceste achiziții:
disponibilitate 24/7,
simplitate, confort, preț și
timp economisit. Totuși,
pentru o mare parte a
clienților, cumpărăturile și
efectuarea plăților online
sunt asociate cu stresul. 38%
dintre respondenții studiului
considerând că shoppingul
online este riscant.
Unde este necesar, se nasc
idei și se imaginează soluții
inovatoare. Fintech-urile au
evaluat potențialul plăților în
comerțul electronic și astfel
au apărut noi metode de
plată pentru finanțarea și
creditarea achizițiilor online.
Prin alegerea opțiunii ”Buy
now, pay later!” (“Cumpărați
acum, plătiți mai târziu!”),
clientul poate achiziționa
bunuri și le poate primi fără a
trebui să le achite. Plata

pentru bunuri se face numai
după un anumit termen - de
exemplu 14 zile. În această
perioadă, clientul poate să
returneze bunurile fără
consecințe și, de asemenea,
fără să facă niciun fel de
transfer de fonduri.
Această abordare deschide o
perspectivă complet nouă
asupra cumpărăturilor online.
Flexibilitatea asociată
cumpărării și, în același timp,
minimizarea riscului prin
amânarea plăților, poate
contribui la creșterea
popularității comerțului
electronic. Siguranța primirii
mărfurilor și posibilitatea de
a le testa înainte de plată, în
special posibilitatea
returnării bunurilor
achiziționate fără complicații
legate de recuperarea
banilor, înseamnă o mai mare
libertate și beneficii pentru
consumatori.
Comoditatea de a scurta
procesul de plată prin soluții
de plată cu un singur clic, pe
baza unei autorizări unice sau
a unei autentificări a
utilizatorilor, contribuie în

mod clar la conturarea unei
experiențe pozitive. Datorită
acestui fapt, deciziile de
cumpărare se pot lua mai
ușor. Pentru comercianți,
aceasta este o șansă de a
câștiga mai mulți clienți și de
a vinde mai mult. Soluțiile de
acest tip sunt deja
implementate în magazine
cum ar fi Lenovo, Nike și
Wish, un magazin cu rădăcini
poloneze.
Noile oferte de acest gen
sunt în portofoliul unor
companii precum Klarna,
Twisto și Futurepay - fintech-
uri ce dezvoltă conceptul de
plăți amânate fără utilizarea
cardurilor de credit. Băncile
care s-au obișnuit și s-au
limitat să ofere plăți în rate
fără dobândă pot să simtă
acum în ceafă respirația
fierbinte a start up-urilor ce
vin din urmă.
În timp ce clienții vor aprecia
utilitatea și inovația noilor
soluții de plată, obiceiurile
vechi pot bloca dezvoltarea
rapidă a noilor tendințe.
Adaptarea judicioasă a noilor
soluții de plată la nevoile

clienților, dar și
responsabilizarea lor, precum
și construirea unei experiențe
pozitive, reprezintă rețeta
succesului pentru inovare în
domeniu.
Din punctul de vedere al
furnizorilor de metode de
plată - atât bănci, cât și
companii de tip fintech -
efigence se așteaptă la o
luptă acerbă pentru poziția
dominantă în procesul de
plată, unde alegerea unei
metode convenabile de plată
pentru client trebuie să fie
însoțită de integrarea acestui
tip de soluție cu platforma
vânzătorului e-commerce.

apliCațiile Mobile 
hibriDe luptă pentru
Cotă De piață

Revoluția în implementarea
soluțiilor mobile are loc la
diferite niveluri și a generat
multe discuții de-a lungul
anilor. Anul în curs înseamnă,
în viziunea efigence, o bornă
în procesul de afirmare a
aplicațiilor hibride.

e-bankinG
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De-a lungul anilor, aceste
aplicații hibride au fost
considerate aplicații modeste,
dacă nu simple. În prezent,
datorită dezvoltării mai
multor dispozitive mobile
moderne, cu procesoare din
ce în ce mai eficiente, și
datorită maturității
dezvoltatorilor de aplicații
hibride, acestea au devenit
alternative complete pentru
aplicațiile native, proprietare.
Exemple de astfel de soluții
sunt aplicațiile care utilizează
tehnologia NFC, senzorii de
dispozitiv (un giroscop) sau
chiar tehnologia Bluetooth
Low Energy.
Datorită implementării
tehnologiei care este folosită
zilnic pentru a crea aplicații
web, nu trebuie constituite
echipe independente de
ingineri specializați în diferite
tehnologii. Realizarea unei
abordări coerente pe mai
multe canale devine mai ușor
de implementat. 
Tehnologiile ce stau la baza
dezvoltării de aplicații mobile
se dezvoltă impetuos. Acest
lucru este valabil atât pentru
tehnologiile hibride, cât și
pentru tehnologiile native,
precum și pentru alte soluții
dedicate dispozitivelor
mobile. Acestea pot fi
exemplificate de tehnologia
Progressive Web App,
acceptată de Google, sau de

tehnologiile care permit
scrierea aplicațiilor în
limbajul JavaScript foarte
popular, cum ar fi React
Native și Native Script.
Soluțiile concurează între ele.
Cu toate acestea, nu este
vorba despre o abordare care
să câștige complet, ci trebuie
să ne așteptăm la o creștere
graduală a popularității atât a
soluțiilor hibride, cât și a
aplicațiilor construite în
JavaScript. În mare măsură,
aceasta depinde de
preferințele inginerilor care
au susținut în mod decisiv
tehnologiile de ultimă
generație în ultimii ani.

MarketplaCe sau banking
as a platforM?

După intrarea în vigoarea a
noii directive de plăți PSD 2,
băncile au posibilitatea de a
alege între modele care
diferă în ceea ce privește
nivelul de acces și controlul
deschiderii - banca-platformă
sau un model de tip
marketplace. 
Banking-ul ca platformă oferă
furnizorilor o deschidere
deplină, permițându-le să
conecteze soluțiile în mod
liber folosind API și diverse
sisteme de suport. Ca
rezultat, există mulți
furnizori, iar banca nu are

control total asupra calității
acestora. În varianta
marketplace, banca
selectează în mod
independent furnizorii
externi, iar calitatea
serviciilor furnizate de aceștia
este crucială.
Acest model oferă clienților o
serie de beneficii și le asigură
confortul. În primul rând,
menține o experiență înaltă a
utilizatorilor, garantând o
înaltă calitate a serviciilor și
îngrijirea clienților și, în al
doilea rând, permite stabilirea
cu ușurință a cooperării cu
fintech-urile, pentru a oferi
clienților soluții inovatoare. 
Selecția furnizorilor pe
modelul marketplace poate fi
direcționată spre zone
specifice pentru bancă (de
exemplu, soluții non-
financiare), care poate fi ușor
suplimentat cu mărcile
proprii ale băncii.
Modelul marketplace este
utilizat de banca germană
N26, care completează oferta
sa privind plata facturilor și
diversele tranzacții cu
investiții, asigurări și
transferuri internaționale.

viitorul în open banking

Abordarea open banking
demonstrează că este extrem
de prețios pentru clienți a-i

elibera de povarea asumării
deciziilor și a găsirii soluțiilor
optime pentru ei înșiși.
Acesta este motivul pentru
care modelul open banking
va pierde în curând în fața
modelului marketplace, care
selectează cu grijă doar
anumite soluții în propriul
ecosistem.
Oferirea unui portofoliu de
soluții din marketplace va
deveni din ce în ce mai
importantă și ceea ce va face
cu adevărat diferenața va fi
selectarea constantă și
adecvată a soluțiilor și
serviciilor de top care
garantează o valoare
adăugată inovatoare pentru
clienți. Băncile vor utiliza
abordarea marketplace ca o
dezvoltare naturală a
experienței clienților, unde,
de exemplu, vor putea primi
primele sugestii de investiții
sau plasamente.  
Banca marketplace nu va
completa doar ofertele de
bază ale băncilor mici, ci și pe
cele ale concurenților. De
asemenea, acest tip de
banking va putea îmbogăți
ofertele bancare adresate
IMM-urilor, care nu au la
această oră cea mai bună
relație cu instituțiile de
credit.

adaptare de Cristian Pavel

e-bankinG
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lună abia încheiată a marcat o
sărbătoare anume pentru
grupul keba – 50 de ani de
existență. Ce ar trebui spus
despre brandul keba la
jubileu? Ce au însemnat aceste
cinci decenii de activitate la
nivel european – acasă, în
austria, dar și în românia?

Evenimentul a fost unul
deosebit pentru noi și, de
asemenea, pentru toţi
participanţii, pentru că la
atingerea bornei de 50 de ani
modalitatea în care am ales să
sărbătorim a fost deosebită:
am ales să privim nu spre
trecut, ci spre viitor. 
Am marcat aniversarea
uitându-ne la trenduri, la noile
tehnologii, imaginând o lume
în care soluţiile KEBA vor
continua să fie inovatoare şi de
succes, aşa cum au fost în toţi
aceşti 50 de ani. În tot acest
timp, KEBA a ales să
„automatizeze prin inovaţie”,
devenind pionier în multe arii,
dezvoltând şi producând
soluţii de automatizare de
înaltă calitate pentru industrie,
sectorul bancar, sectorul
logistic și, de asemenea,
energie şi electromobilitate. 

Cum a fost amorsată
colaborarea firmei cu clienții
de pe piața din românia? Cum
a   evoluat cererea dinspre
sectorul bancar pentru
echipamentele moderne în cei
12 ani, de când keba este
prezentă pe plan local?

Atât timp cât KEBA are
reputaţia de a fi în topul
producătorilor de bancomate

cu funcție de recycling din
lume, am putut să afișăm o
carte de vizită impresionantă,
pe care în România am ales să o
dublăm cu o soluţie software
pe măsură. Băncile apreciază în
egală măsură calitatea
terminalelor care le aduc
substanţiale reduceri de costuri
cu numerarul, dar şi rapididatea
şi diversitatea în tranzacţii. 
Creşterile de-a lungul acestor
ani au fost constante, atât cât şi
piaţa a fost pregătită, pentru că,
desigur, deşi contribuim activ
în acesta etapă a digitalizării,
facem parte totuşi şi din lungul
proces de educare bancară a
populaţiei.
Credem că acest proces dă
roade extrem de vizibile în
gradul de utilizare, iar clienții
sunt primii care apreciază şi
chiar revendică un terminal
adaptat nevoilor şi aşteptărilor
lor.

oferiți echipamente şi soluţii
software pentru instituţiile
financiare, dispuneți de centre
de mentenanță și service în
ţară, dar sunteți și un jucător
relevant pe piața regională de
e-mobility. Cum apreciați că se
dezvoltă aceste domenii?  

Pieţele de care vorbim sunt în
stadii diferite de dezvoltare
sau maturitate. Dacă ne
referim la sectorul bancar, atât
noi ca furnizor, cât mai ales
sistemul bancar, ne aflam la un
nivel ridicat de maturitate în
ceea ce priveşte soluţiile
disponibile şi posibile în piaţă.
Mai toate băncile şi-au
„digitalizat” activitatea extrem
de mult, oferind clienţilor lor

aplicaţii şi soluţii uneori mai
inovatoare decât băncile din
ţările vecine. Asta pentru că
românii sunt, într-adevăr,
deschişi spre nou, spre
tehnologie şi spre simplificarea
vieţii. Măcar de ar putea avea
parte de aceasta simplificare şi
în experienţa cu instituţiile de
stat!
Nu în ultimul rând,
electromobilitatea în România
este un subiect foarte la modă
şi nu doar atât. Statul a arătat că
se implică activ, oferind una
dintre cele mai mari subvenţii
din Uniunea Europeană la
achiziţia maşinilor electrice sau
hibrid. Ceea ce toţi ştim însă
este că infrastructura (staţiile de
încărcare) face parte din
condiţiile necesare unei creşteri
a numărului de maşini electrice
pe străzile din România. 
Produsele noastre se află deja
în uz în diferite locaţii publice
şi se bucură de o recunoaştere
din ce în ce mai mare pe piaţa
datorită stabilităţii, calităţii şi
reputaţiei pe care au câştigat-o
în ani, de când sunt realizate în
colaborare cu producătorii
auto. 

Cum apreciază băncile
comerciale locale
multifuncționalele
achiziționate de la keba și
care este nivelul de satisfacție
al clienților băncilor atunci
când se autoservesc folosind
aceste mașini?

La prima întrebare pot
răspunde prin presupunerea
că aprecierea din partea
băncilor este una pozitivă,
dovedită de loialitatea pe care

de 12 ani, keba pătrunde
cu discreție și determinare

în viața românilor,
promovându-și produsele
inteligente și atât de utile

în activitatea cotidiană. 
multifuncționalele

bancare marca keba
există la tot pasul, în mall-

uri, în rețeaua bCr
Cashless sau în unitățile

unicredit bank. lockerele
ebox dintr-un ambițios

program-pilot se află deja
în locațiile fan Courier, iar

stațiile de încărcare
keContact pentru

automobilele electrice
rotunjesc oferta romstal.
nu în ultimul rând, keba

gestionează și
monitorizează tehnic cea

mai mare rețea de
terminale bancare din
țară, cu ajutorul unei
soluții performante

proprii de ticketing și
monitoring. 

elena turda, conducătorul
businessului local al keba,

spune pentru ”bancheri
de top” încotro

navighează compania pe
marea agitată social,

politic și economic din
românia.

experiența austriacă, replicată cu succes în românia

keba integrează Cel Mai perforMant 
sisteM Din luMe De valiDare și reCiClare 
a banCnotelor în banCoMatele sale

interviu cu elena turDa,
Ceo, keba automation
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ne-au arătat-o, prin creşterile
constante ale flotelor de
terminale şi a numărului
tranzacţiilor din meniul
terminalelor. 
În ceea ce priveşte gradul de
satisfacţie al clienţilor finali,
doar acestea, băncile, sunt
cele mai în măsură să declare
oficial nivelul la care ne
situăm. Pentru noi, cei care
dezvoltăm şi componenta
software a terminalelor, a fost
clar de la început că un
terminal care este simplu şi
intuitiv de operat, va oferi
acea diferenţiere ce clădeşte
loialitatea clienţilor finali
pentru bănci. 
Astfel, ne ghidăm după
evoluţia nivelului de utilizare
al terminalelor noastre.
Statisticile proprii ne arată
constant unde ne poziţionăm
ca experienţă în utilizare faţă
de aşteptări şi cum aceşti
indicatori sunt constant în
creştere, putem momentan să
ne declarăm mulţumiţi de
traseul pe care ne-am înscris.

există în portofoliul keba
seria evo, una ”revoluționară
și evolutivă”, de echipamente
smart dedicate băncilor. Care
sunt atuurile acestei serii? 

Aşa este! Prima soluţie de
bancomate cu funcţie de
recirculare bancnote din lume
a ajuns la a patra generaţie –
seria EVO. O generaţie care
aduce posibilitatea recirculării
a până la 8 denominaţii (din
orice valută) într-un sigur
terminal, instalarea acestuia
într-un volum încastrat, TTW
(through the wall), exterior,
lobby sau integrat în
arhitectura băncii, un design
cu adevărat inovativ prin
experienţa similară unei mari
„tablete”, oferită de materialele
din care este realizat. 
Toate aceste materiale, culori,
forme, sunt adaptabile
designului corporativ al băncii,
făcând posibilă astfel o
integrare perfectă cu
arhitectură sucursalei.
Din punct de vedere tehnic,
multifuncţionalele despre care
vorbim înglobează cea mai
performantă tehnologie de
validare şi verificare a
bancnotelor din lume,

realizată de Hitachi Omron
Terminal Solutions (HOTS) –
Japonia şi aprobate de Banca
Centrală Europeană, oferind
timpi de tranzacţionare şi rate
de disponibilitate ce resetează
nivelul de referinţă în piaţă.

keba este implicată în
proiecte de automatizare
logistică, care ar putea marca
o schimbare semnificativă
pentru piața locală. Ce
beneficii vin ”la pachet” cu
aceste echipamente
performante pentru logistică
modernă?

Domeniul logistic este într-un
foarte avansat stadiu al
dezvoltării. Asistăm la creşteri
ale pieţei de curierat de două
cifre de la an la an şi la creşteri
în e-commerce de 50%. Toate
aceste volume sunt gestionate
de jucători în industria
logistică ce înţeleg din ce în
mai bine utilitatea simplificării
proceselor operaţionale. 
Soluţiile noastre nu vin doar
către aceste companii, care
abia aşteaptă soluţiile care să
le aducă aceste simplificări, ci
şi către clienţii lor (magazinele
online, lanţurile retail,
companiile mari), care la
rândul lor vor să-şi statisfacă
clienţii finali persoane fizice,
direct interesate de rapiditate,

uşurinţă, disponibilitate 24/7.
Așadar, încercăm să aducem
beneficii pe tot lanţul valoric
ce se încheie cu cel mai
important – clientul persoana
fizică – care are cele mai multe
avantaje dacă noi toţi ceilalţi
ne facem bine treaba şi
implementăm la timp soluţiile
aşteptate de piaţă.

Care este cea mai nouă soluție
din portofoliul keba la
această oră?

KEMAS este cea mai nouă
tehnologie din portofoliul
KEBA. KEBA AG a achiziționat
în 2016 KEMAS  GmbH - o
companie germană, cu o
vechime de 27 de ani, cu un
portofoliu de peste 1.500 de
clienți și o rețea de peste 300
de sisteme instalate în întreaga
lume. KEMAS este lider în
industria sistemelor automate
de stocare, transfer și urmărire
a obiectelor de valoare. 
Soluțiile adresează trei arii:
securitate (acces controlat și
sigur privind păstrarea în
siguranță a cheilor,
substanțelor, armelor și
munitiei pentru sectorul
militar și juridic; mobilitate -
prima soluție pentru flote auto
pentru dealeri și carsharing
corporate de păstrare,
înmanâre și retur chei; logistică

(managementul inteligent al
obiectelor de lucru utilizate în
comun - tehnică de calcul,
media, instrumente de lucru
din industrie etc)
Anumite insitituții, precum
poliția, penitenciarele,
centralele nucleare/electrice,
companiile ce asigură
securitatea și paza, unele
instituții financiare autorizează
angajații să poarte arme de foc
în timpul lucrului. Printre
altele, este necesară asigurarea
că doar acești angajați poartă
arme de foc, că au certificarea
necesară și că au fost autorizați
de către angajator. In plus,
soluția asigură faptul că
armele lor și muniția asociată
nu sunt pierdute sau nu pot fi
illegal achiziționate de către
terte părți. Stocarea și
transferul armelor devine
astfel un punct-cheie. De
exemplu, aproximativ 90% din
instituțiile corecționale din
Germania sunt echipate cu
sistemele de securitate KEMAS.

optimizarea costurilor cu
bancomatele, digitalizarea și
penetrarea serviciilor online,
fintech-urile disruptoare și
apetitul pentru mediul mobil
al clienților au redus din
numărul unităților fizice
bancare și al terminalelor
bancare. Cum se vor replia
producătorii de echipamente
în astfel de condiții?

Trebuie să fim atenţi la
tendinţe, suntem constant
ghidaţi de analize extensive și,
în acelaşi timp, nu pierdem
contactul cu realitatea. De
aceea, suntem pregătiţi atât să
oferim băncilor prezenţa fizică
de care încă au nevoie în
relaţia cu clienţii lor, chiar dacă
aleg să îşi reducă numărul
sucursalelor sau dimensunea
acestora, cât şi să digitalizam
experienţa cu cash-
ul/disponibilităţile din cont în
cea mai mare măsură. Avem
marele avantaj de a avea o
echipă dedicată de dezvoltare
software capabilă să creeze
cele mai inov   atoare
funcţionalităţi.

Cristian Pavel

e-bankinG
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ropeco bucurești se apropie
cu pași repezi de aniversarea
a 25 ani de activitate pe piața
românească. a fost o
perioadă complicată, de
acomodare și consolidare
pentru firmă, dar în cele din
urmă, ropeco s-a impus, a
devenit un nume, un reper.
Cel puțin ultimii cinci ani au
confirmat prin rezultate: cifră
de afaceri în creștere (62,2 mil
lei în 2017), profit net record
(8,7 mil. lei), echipă de peste
100 de salariați. Care au fost
ideile inspiratoare ce au dus
firmă pe calea cea bună?  

Într-adevăr, ne apropiem de
un moment de bilanţ, şi
suntem mândri de ce am
realizat până acum, de faptul
că suntem apreciaţi de
colaboratorii noştri ca
partener de încredere şi cu
standarde de calitate de la
care nu ne abatem.
Poziția bună de azi a
companiei Ropeco se
datorează mai multor factori.
Domeniile pe care activăm au
fost bine alese, am ajuns la o
bună cunoaștere a pieței și a
clienților, am păstrat o
conduita bună de business.
Mai mult, am fost continuu
preocupați de nou, am adus
pe piaţă produse inovative,
cum sunt soluţiile de
procesare a numerarului de la

Glory și ne-am susţinut
talentele din echipă, cele care
au dezvoltat soluţiile
software destinate
terminalelor POS
implementate în reţelele unor
bănci din România. 
De asemenea, pot vorbi
despre dedicarea colegilor
care au adus soluţiile din
domeniul gestiunii deşeurilor
într-un moment incipient pe
piaţa locală, dar cu o viziune
sustenabilă pe termen lung,
prin implementarea
managementul integrat al
acestora.
Există însă o calitate esenţială
pe care o avem, pe care am
cultivat-o în mod special în
compania noastră, şi care a
influenţat în mod
semnificativ evoluţia acesteia:
flexibilitatea sau, așa cum se
descrie azi în literatura de
specialitate, ”agilitatea”,
puterea de a ne adapta
resursele la o diversitate de
cerinţe, proiecte, domenii,  de
a utiliza în mod optim ceea ce
avem pentru a livra soluţii de
calitate şi a aduce valoare
adăugată într-un timp relativ
scurt. Eu cred că aceasta este
cel mai mare avantaj al
nostru, şi pot să vă spun că
este un lucru pe care îl văd ca
element al identităţii noastre,
al modului cum ne facem
munca în fiecare zi.

v-ați distins în timp ca un
furnizor de prim rang al
sectorului financiar-bancar,
dar nu numai. Ce prevalează
la această oră în business-ul
ropeco: soluțiile de plăți, cele
pentru cash management sau
cele pentru securitate
mecanică și coduri de bare?

Nu cred că ceea ce prevalează
în ROPECO poate fi exprimat
în termeni de produs. Aş
spune că în Ropeco
prevalează gândirea inovativă
şi serviciile de calitate, care
sunt un punct comun pentru
toate soluţiile implementate. 
În ultima perioadă am
observat în piaţa de profil o
tendinţă de glisare dinspre
procesul propriu-zis de
vânzare/cumpărare produse
spre implementarea unor
proiecte complexe, prin care
diferite produse, de multe ori
construite prin colaborarea
intre mai mulţi furnizori, sunt
integrate în arhitectura fizică
şi funcţională a beneficiarilor.
Acesta este de fapt lucrul care
a stat la baza dezvoltării
companiei - ideea de
integrare a unor produse şi a
unor fluxuri de funcţionare
care să creeze noi modele de
business şi noi oportunităţi
pentru clienţii noştri, şi nu
ideea de a vinde un produs
pentru a soluţiona o

Ca fost șef al
departamentului de
self service și mobile

banking din cadrul bCr,
economistul iancu

bangheorghe a
acumulat experiența

necesară unei funcții de
management într-o
companie aflată de

cealaltă parte a
”baricadei”, cea a

furnizorilor de soluții și
echipamente. e

complicat să fii numărul
2 într-o firmă precum
ropeco bucurești? e

provocator - se înțelege
din spusele domniei
sale într-o discuție

liberă despre destinele
unui provider local
după 25 de ani de

activitate.

Cum se câștigă prin inovație și etica în business

ropeCo: ”Chiar şi Centrele De exCelență 
ale proDuCătorilor au preluat 
soluţii De la inginerii noştri!”

interviu cu ianCu bangheorghe,
Director general adjunct, ropeCo bucurești
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problemă a clientului. Iar
partea de design şi
implementare este susţinută
de reţeaua noastră de service,
care acoperă toată România şi
de care suntem foarte
mândri. 
Avem acum un număr de 65
de ingineri şi tehnicieni care
sunt foarte comptenți, care
au găsit soluţii creative şi
originale multor probleme
ridicate de implementarea şi
funcţionarea echipamentelor
pe care le avem în
administrare. Chiar şi centrele
de excelență ale
producătorilor au preluat
soluţii de la inginerii noştri şi
le-au implementat apoi în
toată lumea. Sigur, acest lucru
s-a construit în timp, noi am
investit foarte mult în

oameni, dar şi în optimizarea
de sisteme, astfel încât să
asigurăm o planificare optimă
a proceselor şi să putem
acoperi o gamă variată de
tipologii de echipamente, să
reducem timpii de răspuns şi
de rezolvare a solicitărilor
primite.

roPeCo este un distribuitor
autorizat și dedicat pentru
mai multe companii globale,
specializate pe producția
unor terminale și
echipamente de mare
performanță pentru industria
bancară, de retail, logistică,
industria it de procesare de
documente sau reciclare de
materiale (Glory, konica
minolta, ingenico, zebra,
honeywell, Cab, wertheim,

kaso etc). Cum câștigați, de
regulă, încrederea acestora?
Cum descoperiți nevoile
pieței locale și cererea?

Aceasta ține de strategia
noastră, de viziunea cu care s-
a pornit la drum: să oferim
calitate tutror partenerilor
noştri - atât clienţi, cât şi
furnizori. Noi am insistat
foarte mult pe acest aspect,
câteodată chiar în dauna
dezvoltării noastre pe termen
scurt.
Un alt aspect esenţial este
implicarea beneficiarilor încă
din fazele de design ale
proiectelor. Descoperim astfel
nevoile efective ale
utilizatorilor prin
prospectarea modelelor de
utilizare şi prin realizarea

unor prototipuri în aşa
numitele ”etape-pilot” - în
etapele iniţiale de
implementare a soluţiilor;
ulterior acestea sunt rafinate
pentru a aduce un maxim de
beneficiu pentru utilizatorul
final.
Cred că implicarea
utilizatorului în procesul de
design prin utilizarea
prototipurilor este un lucru
care te ţine ancorat în
realitate, furnizând feedback
prompt şi creând premisele
pentru o funcţionalitate
maximă. Sigur că sunt
importante şi optimizările
obţinute pe fluxul de achiziţii,
dar cel mai important lucru
este modul în care se
relaţionează cu utilizatorii şi
cum ne integrăm cu
partenerii din proiecte.

am sesizat în ultimul timp o
concentare aparte a ropeco
pe industria de retail, o
prezență activă a companiei
la evenimentele de
specialitate (future retail
solutions – finmedia, retail
Cash management – Govnet,
exposhop – romexpo). mai
mult, interesul respectiv a
fost confirmat și de prezența
la aceste manifestări a
vicepreședintelui pentru
piețele de retail din emea al
Glory Global solutions,
hagen hoehl. a fost prezența
domniei sale o recunoaștere
a importanței eforturilor
ropeco ca distribuitor de
prim rang al Glory în
românia?

Suntem cel mai important
furnizor local de soluţii şi
echipamente în domeniul
procesării numerarului şi
putem împărtăşi public din
experienţa noastră de
vânzare, evidenţiind
avantajele spectaculoase care
însoţesc noua tehnologie şi
implicit cele mai moderne
echipamente de procesare şi
reciclare automată a
numerarului. 
Astfel, invitatul nostru din
partea Glory, domnul Hagen
Hoel, ne-a acordat suportul
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său în prezentarea soluţiilor
Cashinfinity, prezentând
benchmark-uri din alte pieţe
şi domenii de implementare
şi punctând avantajele şi
tendințele noilor tehnologii
din domeniu.
Aş vrea să menţionez că
soluţia Cashinfinity este
concepută să revoluționeze
fluxuri complexe legate de
procesarea numerarului în
companii medii şi mari, atât
în front-office, cât şi în back-
office şi prezintă
adaptabilitate pentru foarte
multe industrii: în primul rând
retail, dar şi financiar-bancară,
warehouse.

una dintre soluțiile-fanion
ale ropeco, mașina Cash
dePosit (rCd 50), a fost
prezenată live la forumul
curierilor și serviciilor poștale
de anul acesta, la exposhop
și în presa de specialitate.
Care au fost răspunsurile
pieței până la această oră, ce
interes ați stârnit?

Echipa ROPECO a fost onorată
pentru distincţia primită în
cadrul ceremoniei, ‘’Courier &
Poştal Services Romanian
Awards 2017’’, organizată de
GOVNET.  În segmentul
echipamentelor de cash
management şi self-service,
Ropeco Bucureşti a dezvoltat
şi lansat pe piaţa din România
o soluţie de management al
procesului de depunere
numerar, care cred că este
prima de acest tip
implementată în industria de
curierat şi servicii poştale.
Primul nostru proiect, care
ne-a adus multă satisfacţie şi
motivaţia de a continua în
această industrie, a fost
realizat împreună cu
Sameday, compania de
curierat cu cea mai mare
creştere în domeniu şi unde
am regăsit dorinţa de inovare
şi de promovare a unor soluţii
creative. Economia
românească are o
caracteristică aparte faţă de
alte ţări: ea se bazează încă
foarte mult pe operaţiuni cu
numerar desi exista o

tendinta de a limita volumul
acestor operatiuni prin
alternative de decontare non-
cash a tranzactiilor. 
Numerarul implică însă
destule probleme: este
nevoie de timp dedicat
special pentru procesarea lor,
este costisitor, necesită
reconciliere fizic/scriptic,
pune probleme legate de
securitate fizică şi chiar
probleme de sănătate, de
igienă. 
Echipamentul Cash Deposit
RCD50 a fost proiectat pentru
companiile care au nevoie să-
şi optimizeze fluxurile de
depunere numerar: atât
dinspre clienţi către
companie, cât şi dinspre
companie către bancă; nu
este vorba de fluxuri extrem
de complexe, ci mai degrabă
de un număr mare de
operaţiuni repetitive, de
reconcilieri şi de un volum
fizic mare de bancnote care
trebuie procesate. 
Soluţia administrează
procesul de depunere,
numărare, validare şi stocare
de bancnote, şi poate fi
integrată cu sistemele
operaţionale şi de
contabilitate. Ea include un
dispozitiv de autentificare
pentru controlul procesului,
un seif pentru depozitarea
bancnotelor în condiţii de
securitate maximă şi un
sistem de colectare în saci
securizaţi, de unică folosinţă,
cu închidere permanentă,
pentru transport valori. Se
reduce timpul de procesare al
numerarului şi scade riscul
acceptării bancnotelor false;
de asemenea, se elimină
necesitatea reconcilierilor
ulterioare. Aplicaţia software
permite
monitorizarea/administrarea
de la distanţă, trimite
rapoarte privind încasările şi
depunerile, situaţia stocului
fizic de numerar şi chiar
creditarea contului
deponentului în timp real, în
funcţie de termenii
contractuali. 
Aceasta a fost una din
iniţiativele noastre de

dezvoltare cu resurse interne,
prin care punem la dispoziţia
clienţilor o soluţie potrivită
mediului în care activează.

Pe lângă statutul de
distribuitor al unor branduri
notorii, ropeco s-a distins și ca
un dezvoltator inspirat al unor
soluții software & hardware
proprii. Prin ce fel de astfel de
soluții (terminale neasistate,
soluții Pos etc) ați convins
clientela și v-ați remarcat pe
piață în ultimii ani?

În primul rând, prin soluţiile
cu valoare adăugată şi
serviciile furnizate în
completarea elementelor
clasice caracteristice reţelelor
de terminale asistate pentru
plată cu card bancar.
Menţionez aici soluţia de
management de la distanţă a
terminalelor (TMS – Terminal
Management System) şi
soluţia de încărcare a cheilor
de criptare de la distanţă (RKL
– Remote Key Loading).
Aceste unelte software
permit clienţilor noştri,
băncile, să gestioneze eficient
şi cu eforturi minime o reţea
amplă de terminale instalate
la comercianţi. Totodată,
calitatea serviciilor de
configurare, instalare şi
mentenanţă în teren a atras
colaboratori noi şi în acest
domeniu, Ropeco având în
acest moment parteneriate
cu mai mulţi procesatori de
plăţi externi deciși să intre pe
piaţa din România.
Ca un capitol aparte aş
menţiona aici soluţiile de
plată neasistată cu card
bancar furnizate în diverse
proiecte e Self-Service. Aceste
proiecte acoperă o gamă
largă de industrii unde s-a ivit
necesitatea unor astfel de
soluţii. Menţionăm aici
kioskurile de Self-Service din
retail, parcometrele de la
Sibiu şi Râmnicu Vâlcea,
automatele de tichete de
călătorie pentru transportul
public din diferite zone ale
ţării, automatele de vânzare
ale SAS Group, Transmedika,
Tonomatul de Cărţi, kioskuri

de tichete acces, etc. 
Particular pentru acest gen
de soluţii este necesitatea
integrării din punct de vedere
IT cu diverşi furnizori de
echipamente, aceste proiecte
constituind fiecare un
examen de maturitate nou și
diferit.
Avem experienţă în
dezvoltarea proiectelor in
house; amintesc despre
primul automat de plăţi a
facturilor la utilităţi, un
terminal echipat cu software-
ul nostru propriu. Aparatul a
fost excelent primit pe piaţa
de profil şi a adus multe
beneficii în reţeaua a trei
bănci comerciale locale.
Suntem pregătiţi şi pentru
alte soluţii self-banking sau
self-service, indiferent dacă
vor fi off-line sau on-line.

Cum sperați că veți rămâne
eficienți și competitivi într-o
piață locală capricioasă,
lovită mai nou de o acută
criză a forței de muncă? Ce
noutăți pregătiți pentru
perioada care urmează?

Suntem deja o companie
matura si stabila, si avem
implementate mecanisme
prin care ne adaptam la
”capriciile” pietei. Investim
mult in oameni si cred ca
acest lucru ne ajuta sa nu
resimtim acut efectele crizei
de pe piata muncii. Tocmai
aceasta criza a fortei de
munca genereaza noi
oportunitati. 
Astfel, in perioada care
urmeaza dorim sa dezvoltam
si sa implementam solutiile
de echipamente self-service
in toate domeniile, dar cu
precadere ne concentram pe
echipamentele pentru
procesarea numerarului. Ne
asteptam ca solutia Cash
Infinity sa aduca schimbari
importante in modelele de
business retail si speram sa ne
aducem contributia la
dezvoltarea acestui sector,
continuand experienta de
aproape 25 ani pe piaţa de
profil.

Cristian Pavel



banCheri i topurilefinmedia i iulie 2018 i 107

e-bankinG

Este un scenariu pe care l-am
putea considera atipic pentru
o bancă, o instituție
percepută mai degrabă ca un
organism greoi, birocratic.
Însă realitatea nu este atât de
departe de România și vedem
nu doar semne clare în piață
către această direcție, dar
vedem și un public pregătit
să folosească cu încredere o
bancă 100% digitală. 

Clienții intră într-o
agenție ing o Dată pe an,
Dar aCCesează hoMe’bank
o Dată la Două zile

Vorbind strict de tendințele
pe care le identificăm în
rândul clienților ING,
observăm nu doar o
preferință clară pentru
mediul online, dar și o
preferință pentru mobile în
detrimentul desktopului. 96%
dintre interacțiunile clienților
cu banca sunt online și numai
4% sunt în birourile noastre
sau cu call center-ul. Pentru a
pune lucrurile și mai bine în
perspectivă, vorbim de un
client care intră într-o agenție
ING o dată pe an, dar
accesează Home’Bank o dată
la două zile. Ne este clar,
astfel, că ING trebuie să fie

disponibil în mediul online,
nu doar în office, la același
cost.
Așa a fost și povestea
creditului instant de nevoi
personale, disponibil online.
După primul credit instant de
nevoie personale lansat acum
aproape trei ani, un client ne-
a întrebat de ce nu îl facem
disponibil și online.
Răspunsul era relativ simplu:
semnătura electronică. Am
analizat cum au făcut colegii
din Polonia, am discutat cu
InfoCert, partener al grupului
ING pentru aceste servicii, am
discutat cu partenerii noștri
din țară și am reușit ca, din
septembrie anul trecut, să
avem acest proces disponibil
din ING Home’Bank. 
Sigur că aceesta a fost primul
pas și credem că viitorul este
în autentificarea la distanță,
fie prin semnătură
electronică, video, biometrice
și așa mai departe. Clienții
unei bănci nu ar trebui să mai
vină într-un sediu dacă au
agreată o formă de
confirmare electronică cu
banca cu care lucrează deja,
banca ar trebui să poată să
extragă ce informații are la
dispoziție online, chiar și de la
terțe instituții cum ar fi ANAF
sau Biroul de Credit, și ar

trebui sa primească
documentele necesare
scanate. Astăzi avem
tehnologia de identificare
pentru a deschide chiar o
relație nouă cu un client la
distanță.  Toate aceste lucruri
sunt în atenția noastră pentru
perioada următoare. 

nu Doar online, Ci Mobile 

Acea mică fereastră aprinsă
pe care o vedem înainte de
culcare și când ne trezim este
responsabilă pentru 70%
dintre accesările utilizatorilor
în ING Home’Bank. 
În Home’Bank, clienții pot să
își facă top-up la cartela SIM,
pot să cumpere o vinietă, pot
să beneficieze de reduceri la
diverși comercianți din ING
Bazar, își pot administra
totate cardurile de loialitate,
pot să își deschidă direct
conturi de economii sau
depozite, să deschidă conturi
de lei sau de euro, să își emită
carduri fără să mai facă un
drum la bancă, să își cumpere
fonduri mutuale, sau să
acceseze un credit și serviciile
se vor mai extinde. 
ING Home’Bank este din ce în
ce mai puțin o platformă de
tranzacționare și tot mai mult

o bancă într-o aplicație
pe mobil. descarci

aplicația, îți introduci
datele și  deschizi

contul, automat ți se
generează un card

virtual atașat contului și
poți plăti cu telefonul.
totul cât timp ai stat la
coadă la cumpărături.

o relație nouă cu clienții, la distanță

banCa exClusiv online, 
Mai aproape De roMânia

de Cătălin vasile,
Director de vânzări retail, ing bank românia 
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un one stop shop cu mai
multe servicii și tipuri de
produse pentru clienții ING.
Iar asta explică frecvența de
accesare și comportamentul
clienților noștri. 
În prezent, 625.000 clienți
folosesc activ platforma ING
Home’Bank, dintre care
427.000 o accesează de pe
telefonul mobil, logându-se
de 15 ori pe lună, în medie.
Frecvența logărilor este la
jumătate pentru utilizatorii
aplicației de pe desktop. La
nivelul tranzacțiilor, numărul
este similar între cele două
canale, cu o medie de 5
tranzacții pe lună de pe
telefon și 4 tranzacții de pe
desktop. 

CuM transforMi o banCă?
nu te Mai gânDești la ea
Ca fiinD o banCă!

Clienții nu ne mai compară cu
alte bănci din România, sau
pur si simplu alte bănci. Și
nici noi nu ar trebui să
limităm identitatea ING la cea

a unei bănci clasice. Ne uităm
la N26 din Germania, unde
poți să îți deschizi un cont de
oriunde din lume, la Amazon
care are acum soluții de
creditare, la aplicațiile unor
fintech-uri extrem de
intuitive și rapide, cu unele
dintre ele lucrând direct în
cadrul grupului, și singura
opțiune este să ne schimbăm
modul de a gandi produsele
și serviciile rapid. 
Spre exemplu, în Marea
Britanie am dezvoltat cu un
fintech aplicația Yolt. Cu
această aplicație, clienții pot
să își gestioneze banii din
diferite conturi bancare cu
scopuri si servicii financiare
diferite, dintr-o singură
platformă. Sau, după cum
spunea Financial Times, Yolt
este unul dintre primele
exemple de bancă
englezească ce aduce o
platformă unde clienții pot să
își gestioneze banii din
conurile competitorilor.
În conferința recentă Money
2020, CEO-ul grupului ING
povestea că atunci când se

pregătea să devină CEO a
primit, în urma unui studiu,
un feedback interesant de la
consumatori: vor avea nevoie
de servicii bancare pe viitor,
dar nu neapărat de o bancă.
Băncile aduc multe produse
pe piață, dar dacă ar fi să
simplificăm, clienții au 3
nevoi la care aceste produse
vor să raspundă:
tranzacționare (conturi,
carduri, sisteme de plăți),
pregătirea viitorului (produse
de economisire, investiții,
asigurări) sau finanțarea unor
proiecte (diversele tipuri de
credite). În toate aceste
categorii de nevoie un
diferențiator va fi experiența
clientului cu aceste produse.
Iar fintech-urile seteaza noi
reguli în primul rând prin
simplitatea modului de a le
accesa și folosi. 
Regulile de joc se schimbă.
Oamenii au foarte puțin timp
la dispoziție astăzi, și dacă
vrei să le oferi ceva, trebuie
să fie simplu, rapid, sigur,
relevant și totul în același loc,
pe aceeași platformă. Și

pentru că vorbim de
platforme, clienții se așteaptă
ca serviciul dintr-o țară să fie
exact la fel ca în altă țară
pentru că asta este
experiența lor cu aplicațiile
mobile. 
Viitorul înseamnă nutrirea
unei noi paradigme bancare:
serviciile trebuie să fie simple
pentru clienți, rapide și
sigure, iar experiența trebuie
să fie unică. 
Însă, indiferent cât vorbim de
digitalizare, de platforme
simple și intuitive, indiferent
câte semnale avem din piață
și de la clienții noștri, în
prezent oamenii au nevoie în
continuare să discute cu un
reprezentant al băncii care să
le răspundă întrebărilor mai
complexe, atunci când iau
decizii mai importante într-
un moment din viața lor. Și
chiar dacă vedem că
posibilitatea unei bănci 100%
digitale în România este tot
mai „palpabilă”, factorul uman
este esențial în încrederea pe
care clienții o investesc în tine
ca partener. 
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revolut
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Revolut este una dintre
aplicațiile care pot captiva
clientul instantaneu. Dispune
de o interfață intuitivă, o
impresionantă ușurință de a o
accesa și oferă clientului
oportunitatea de a-și
deschide un cont bancar în
câteva minute. Aplicația
permite schimburi în 25 de
valute la un curs interbancar,
oferit în timp real, tranzacții
gratuite în 130 de valute,
carduri de debit gratuite cu
livrare la nivel global,
aplicație de management al
finanțelor proprii,
tranzacționare de
criptomonede (trei monede
virtuale), instrumente de
economisire, ba chiar și
credite de nevoi personale la
costuri mai bune decât cele
tradiționale.

n26
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

N26 dispune de o licență
perfect valabilă din partea
Băncii Centrale Europene.
Aplicația de bancă mobilă
este rezultatul cooperării
inițiate încă din 2013 între

germanii Valentin
Stalf/Maximilian Tayenthal și
Mastercard. A fost lansată în
2015, iar acum opereză pe 12
piețe europene, cu 1 milion
de clienți, pregătindu-se să fie
activă începând din acest an
și pe piețele din SUA și Marea
Britanie. Înregistrarea în
aplicație este facilă și fiecare
utilizator verificat este eligibil
pentru a primi un cont bancar
gratuit și un card Maestro sau
Mastercard atașat. Aplicația
utilizează serviciul
TransferWise pentru a evita
tranzacțiile costisitoare și
MoneyBeam pentru tranzacții
instant. N 26 are integrat
serviciul Apple Pay și multe
alte capabilități pentru
utilizarea zilnică. 

bunq
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Este o aplicație pentru mediul
mobil dezvoltată de un
fintech olandez, cu sediul în
Amsterdam.
Autodenumindu-se ”banca
celor liberi”, bunq este
dedicată clienților care își
doresc intimitate și securitate.
Aplicația permite deschiderea
unui cont bancar gratuit, dar
și mai multe – până la 25! -
pentru anumite taxe lunare.
Prin aplicație, clienții pot

solicita bani prietenilor
înscriși în aplicație, pot plăti
partajat facturi, dar pot face și
plăți în timp real.  Este o
alegere foarte bună pentru
expați, dar și pentru clienții
business. Deschiderea
contului se face în variantă
top-up sau video chat în
maximum 5 minute. După
crearea contului, utilizatorii
pot face plăți folosind coduri
IBAN, numere de telefon sau
adrese de e-mail. Cu un
abonament standard, clienții
primesc gratuit până la 3
carduri Maestro sau
Mastercard.  

bankmobile
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Este prima aplicație
americană gratuită de mobile
bank. Este menită să
îmbunătățească viața
financiară a clienților săi.
Aplicația permite clienților
deschiderea de conturi de
economii fără comisioane,
dobânzi la depozite
superioare celor acordate de
primele 4 bănci de top din
America, acces la linii de
credit, retrageri gratuite de
numerar la un număr de
55.000 de bancomate din
SUA pe baza cardurilor emise
și trimise prin curier.   

revoluția fintech
pavează, iată, drumul

spre nou cu servicii
financiare

neconvenționale.
Potrivit firmei de

analiză flurry, noi toți
petrecem deja mai bine

de 5 ore pe zi pe
smartphone. explicabil

de ce tot mai multe
servicii financiare
acordă prioritate

mediului mobil. multe
dintre aceste companii

oferă servicii cu
beneficii

surprinzătoare, care
înseamnă acces facil,

carduri de debit
gratuite, rate

avantajoase de schimb
valutar, comisioane mici
sau nule, un înalt nivel
de securitate și diverse

alte facilități. 
iată o trecere în revistă a

zece aplicații mobile
globale care pot să
simplifice existența

clienților și care taie cu
voioșie din tortul

instituțiilor de credit.

fintech-urile s-au pus pe treabă

10 apliCații finanCiare pentru sMartphone 
iau Din CaiMaCul bănCilor
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monzo
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Monzo este ”opera” unui
start-up britanic, care a pornit
la drum acum trei ani.
Aplicația se declară un ”all-in
mobile bank” și oferă un cont
curent la care trebuie atașat
un card de debit. Prin
intermediul contului, clientul
își poate încasa salariul și
poate face diverse plăți. Se
poate opta și pentru direct
debit, destinată plăților
recurente.
Contul se poate alimenta prin
transferuri bancare din alte
conturi sau folosind aplicațiile
integrate Apple Pay sau
Android Pay. Utilizatorii
Monzo își pot trimite bani
instant între ei selectând
destinatarul din lista de
contacte. Monzo nu percepe
comisioane pentru plățile cu
cardul în străinătate sau
pentru tranzacțiile online
efectuate într-o valută
străină. Retragerile de la ATM-
uri de până la contravaloarea
a 200 de lire sunt gratuite, iar
sumele care trec de acest
prag sunt comisionate cu 3%
din valoare.

simple
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Simple este aplicația mobilă a
unei ”bănci directe” cu sediul
în Oregon (SUA), care oferă
exclusiv clienților din SUA
posibilitatea de a-și deschide
un cont bancar garantat, la
care se atașează un card de
debit gratuit Visa, pentru care
nu se percep comisioane la
retrageri în 55.000 de
bancomate americane. 
Aplicația analizează
comportamentul de cheltuire
al clientului, îi arată cât
cheltuie și poate stabili limte
pentru diverse categorii.
Aplicația dispune de un
serviciu foarte prietenos de
suport și are un design
atrăgător.

Chime banking
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Chime este rodul inițiative
unui fintech din San Francisco
(SUA), care acordă
utilizatorilor câte un cont
curent bancar și unul de
economii, precum și un card
de debit Visa căruia nu se
parcepe comision în rețeaua
de 30.000 de bancomate
MoneyPass. Nu se percep
comisioane pentru overdraft,
pentru tranzacții naționale
sau transfrontaliere, iar
aplicația permite o gestionare
judicioasă a finanțelor
personale.  Utilizatorii Chime
se pot înscrie, de asemenea,
în programul “Economisiți
când cheltuiți”, care
rotunjește fiecare plată la cel
mai apropiat dolar și îl
stochează în contul de
economii al utilizatorului.  

starling bank
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Starling Bank se dorește o
”cale cu stil” spre o sănătate
financiară autentică. Fintech-
ul britanic pornit la drum în
2016 oferă la pachet
tranzacții financiare
necomisionate, posibilitatea

stabilirii de plăți recurente,
card de debit free și
monitorizare a cheltuielilor,
un marketplace integrat de
servicii financiare, suport
accesibil.
Starling nu taxează plățile în
străinătate sau retragerile de
la ATM și trimite notificări în
timp real pentru fiecare
operațiune. În mod
surprinzător, oferă dobânzi
pentru fondurile din contul
curent (0,5% pentru sume de
până la 2.000 de lire sterline)
și 0,25% pentru sumele
cuprinse între 2.000-85.000
lire sterline. De asemenea,
Starling mai oferă acces și la
un descoperit de cont.

neat
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Neat este o platformă de
banking dezvoltată cu succes
de un start-up din Hong
Kong, destinată atât
utilizatorilor rezidențiali, cât și
microîntreprinderilor și IMM-
urilor. Plățile se fac în și
dintr-un cont bancar alocat
prin diverse platforme de e-
commerce integrate (Stripe,
PayPal, Amazon etc.). Clienții
de retail își pot deschide un
cont în 10 minute direct de
pe smartphone. Cu cardul

Neat Mastercard se pot face
cumpărături online și offline
și se pot face schimburi
valutare la cursuri optime în
50 de valute. La fel, se pot
trimite online bani prietenilor
din listă, la fel cum se pot
împărți cu alții costuile unei
note de plată la restaurant. 

atom bank
(Disponibilă pentru sistemele
Android și iOS)

Atom este o variantă exclusiv
online de banking făcut prin
smartphone. ”Suntem
challanger bank!”, se
mândresc britanicii de la
Atom, care au pornit la drum
în 2015. Aplicația a reușit să
convingă chiar și un număr
de 5.000 de noi clienți într-o
zi. Aceștia își pot personaliza
contul, hotărând culoarea,
logo-ul și numele contului
propriu. Ce deosebește
această aplicație de celelalte
la nivel global? Maniera de a
oferi depozite cu dobânzi
stimulative și credite
ipotecare! Aplicația a ajuns la
performanțe strălucite: a
adunat 1,3 miliarde lire
sterline în depozitele
clienților și a acordat online
credite de 1,2 miliarde lire
sterline. 

Cristian Pavel
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Fintech OS este o companie
software specializată în
furnizarea de soluții pentru
transformarea digitală
completă a organizațiilor
(bănci, companii de asigurări,
IFN-uri) prin implementarea
rapidă și agilă a inovației în
conformitate cu planul
strategic al organizației.
Fintech OS are la temelie
peste 20 de ani de experiență
în dezvoltarea de software și
servicii financiare. Lucru mai
rar, compania are produse
proprii în portofoliul de
proprietate intelectuală,
produse care abordează
direct provocările cele mai
presante pe care le au
companiile financiare. 
Platforma de operare Fintech
OS a fost dezvoltată inițial în
2014, în cadrul hub-ului de

inovare al Softelligence, unul
dintre cei mai importanți
furnizori de software de pe
piața românească, specializat
în furnizarea serviciilor de
consultanță și dezvoltare
software pentru companiile
financiare de top precum:
Allianz, AON, Generali,
Beazley, International
Personal Finance, BAT sau
Honeywell.
Dar o companie de produse
software are un model de
afaceri complet diferit de cel
al firmelor specializate pe
servicii. Tocmai de aceea,
pentru a exploata toate
oportunitățile de piaţă și a
mări viteza de dezvoltare a
produsului, începând cu
2017, Fintech OS a devenit o
companie independentă, sub
conducerea lui Teodor
Blidăruș, fondator și partener
al Softelligence. 
Ce face, de fapt, Fintech OS?
Firma facilitează incluziunea
financiară, ajutând oamenii să
folosească servicii financiare
mai rapide, mai accesibile și
atent personalizate,
permițând băncilor și
companiilor de asigurări
utilizarea de tehnologii
emergente, de tipul
inteligenței artificiale (AI), şi
să ofere clienților o
experiență cu totul nouă.
Incluziunea financiară
presupune ca atât persoanele
fizice, cât și juridice să aibă
acces la produse și servicii
financiare utile și accesibile,
care răspund nevoilor lor -
tranzacții, plăți, economii,
credite și asigurări, iar acestea
să fie livrate într-o manieră
modernă și sigură.
Fintech OS este o platformă

de accelerare a inovatiei care
combină tehnologia digitală
de ultimă generație (AI,
Machine Learning, Biometrics,
Robot Process Automation)
cu un nucleu financiar
puternic. Solutia permite
băncilor și companiilor de
asigurări să îmbunătăţească
substanţial experienţa
clienților și să le ofere soluții
financiare personalizate și
relevante. Datorită Fintech
OS, un nou produs poate fi
prototipat, testat şi lansat de
10 ori mai rapid decât într-un
mediu tradițional de
dezvoltare software.
Viteza, flexibilitatea și
interfața deschisă API oferă
posibilitatea unor
implementări modulare de
aplicații într-un ecosistem
concentrat pe experienţa
clienţilor, care permite
companiilor financiare să
obțină rezultate imediate și
tangibile.
Rezultatele Fintech OS sunt,
fără doar și poate, notabile.
Compania a ajuns în timp
record să gestioneze peste 10
miliarde de tranzacții pe lună,
în 12 piețe la nivel
internațional. Platforma
Fintech OS a fost adoptată de
lideri de piață recunoscuți,
cum ar fi BCR, Orange Bank,
TBI Bank, Idea Bank, BCR
Leasing, Raiffeisen Leasing,
Vienna Insurance Group,

Uniqa, Provident, Howden,
NN, Dual sau RKH Specialty.
Fintech OS și-a mărit de patru
ori creșterea în 2018, iar până
în 2019 se așteaptă o creștere
absolută de 1000%.
Compania vizează deja
atingerea unui prag critic de
valuare de 100 milioane euro
în 2020.
”Atingerea acestui obiectiv ne
va permite să accelerăm
dezvoltarea produselor, să
creăm și să dezvoltăm o rețea
de distribuție/parteneri și să
fim prezenți pe toate piețele
strategice din Europa
Centrală și de Est, Marea
Britanie și SUA. Ne propunem
ca în 2018 să obținem
venituri de un milion de euro,
dar și o finanțare de 5
milioane euro în următoarele
12-18 luni, care ne va ajuta
substanțial în efortul nostru
de dezvoltare şi extindere
într-un ritm mai alert pe
pieţele externe”, declară
Teodor Blidăruș. 
Ultima oră: Grupurile
financiare BCR, Raiffeisen,
Vienna Insurance Group și NN
au selectat recent Fintech OS
ca platforma de inovație,
având în plan, în următorii
trei ani, o transformare
digitală care să remodeleze
întreaga strategie de afaceri și
care să ofere clienților oferte
de produse adaptate nevoilor
și intereselor acestora.

instituțiile de credit
clasice nu vor dispărea
niciodată cu totul din
peisajul financiar, dar
până în 2020 ar putea

pierde până la 22% din
cota actuală de piață în
favoarea companiilor

fintech. această
evoluție va trezi băncile
la realitate, obligându-

le să-și modifice
modelul de business și

să investească cu
hotărâre în digital,

crede teodor blidarus,
Ceo și fondator al

companiei fintech os.

un instrument care poate spori incluziunea financiară a românilor

finteCh os Mizează pe o Creştere exponenţială 
atât pe piaţa loCală, Cât şi internaţională
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Care sunt diferențiatorii
capitali între diverse companii
fintech?

Din punct de vedere produs,
putem vorbi despre fintech-uri
extrem de specializate, care
oferă aplicaţii ce rezolvă nevoi
punctuale sau fintech-uri care
răspund unor nevoi strategice
prin platforme complexe. 
Un alt diferenţiator capital este
viziunea şi capacitatea de
execuţie, care de multe ori stă
în forţa financiară a
investitorilor din spatele
fintech-urilor. Anul trecut
fintech-urile au atras peste 31
miliarde USD investiţii pe plan
global, ceea ce duce la un total
al investiţiilor din ultimii 3 ani la
122 miliarde USD! Vedem
soluţii disruptive, cu rate
accelerate de adopţie, care
atrag investiţii majore, în
special în zona fintech-urilor
care adoptă tehnologii noi gen
AI, blockchain, machine
learning, biometrics, robots
process automation.

de ce se vorbește atât de mult
despre fintech-uri în românia
și se face atât de puțin,
deocamdată?

Pentru că în România
ecosistemul specific industriei
fintech - investitori, parteneri,
comunitate fintech- este mai
degrabă într-un stadiu
incipient. În Europa, investiţiile
în fintech-uri anul trecut au
însemnat 7,4 miliarde USD.
România, practic, nu există în
suma asta. Iar investiţiile în
fintech-uri europene sunt la
jumătate faţă de investiţiile în
fintech-urile americane, unde
există o cultură puternică în
jurul a tot ce înseamnă
disruptive technology în zona

financiară. Din cauza asta
iniţiativele fintech locale sunt
oarecum timide şi capitalizează
mai degrabă pe resursele
oferite de către hub-uri de
inovaţie externe, Londra fiind
cel mai bun exemplu.

au fintech-urile de aici șanse
reale de supraviețuire și
oarecare longevitate sau
imediat ce performează și
confirmă primesc finanțare și
oferte de achiziție?

Depinde de viziunea şi
strategia fiecărui antreprenor.
Nu cred că o companie care
optează pentru creştere
organică, prin autofinanţare,
are şanse de supravieţuire pe
termen lung în contextul
actual, când time-to-market-ul

este cel mai important factor
de succes. Dacă există un value
proposition puternic, un
fintech are toate şansele să
atragă atenţia unor investitori
strategici sau să primească
rapid oferte de achiziţie.

există specialiști it din ce în ce
mai puțini și mai scumpi pe
piața locală și regională. Cum
poate să-şi găsească un start-
up, să-i motiveze și să-i țină
aproape până când
organizația ajunge să se
afirme?

Start-up-urile sunt mult mai
agile în strategie şi dinamice în
execuţie, şi aş spune că sunt
două atribute care sunt căutate
de noua generaţie. Noua
generaţie nu se mai gândeşte

la un loc de muncă din care să
iasă la pensie. Noua generaţie
nu are răbdare. Noua generaţie
vrea să facă parte rapid, în 3-5
ani, dintr-o poveste de succes
pe plan global. Dacă în startup
există transparență, o cultură
de performanţă, dedicaţie,
pasiune, dacă există o cultură
orientată spre recunoaşterea
meritelor individuale, dar şi ca
echipă, cu siguranţă noua
generaţie va fi mult mai atrasă
să lucreze într-un astfel de
mediu decât într-un mediu de
lucru rigid.

vă pregătiți de un anunț
important în debutul acestei
toamne. Cât puteți deconspira
din noul release?

Pregătim lansarea noii generaţii
Fintech OS, în care am investit
aproape 1,5 milioane euro.
Noua generaţie vine cu
funcţionalităţi puternice în
zona de core business, în
special în Product Factory şi
Risk Engine, cu impact major în
prototiparea şi configurarea de
noi produse financiare, matrici
de risc asociate acestora sau
reguli de validare şi aprobare. 
Există modificări substanţiale în
Fintech Designer, ceea ce
permite consultanţilor tehnici
să construiască aplicaţii de
business mult mai rapid şi mai
intuitiv decât o făceau înainte.
Am investit în direcţia asta
pentru că uşurinţa de
configurare dorim să fie unul
din diferenţiatorii Fintech OS în
momentul în care vom selecta
partenerii de implementare pe
pieţele externe. Nu în ultimul
rând, revoluţionăm interfeţele
grafice, pentru o experienţă de
utilizare excepţională. 

Cristian Pavel

o nouă investiție în valoare de 1,5 milioane euro

pregătiM lansarea noii generaţii finteCh os
interviu cu teoDor bliDăruș,

Ceo, fintech os



114 i iulie 2018 i topurilefinmedia i banCheri

Iar ocupația a debutat cu un
“atac” asupra monedei
naționale, relatează
Constantin Băicoianu, martor
direct și actor al întâmpărilor,
în lucrarea sa “Banca
Națională în timpul
ocupațiunei, Noiembrie 1916
– Noiembrie 1918”, apărută la
scurt timp după evenimente,
în 1919. Mai precis,
autoritățile germane au luat
măsura deprecierii arbitrare,

prin decret, a cursului leului
față de marca germană cu
peste 6%, de la 1,25 (curs
inițial stabilit tot de ocupant)
la 1,33 lei/marcă. După un an,
devalorizarea oficială a fost
accentuată la 1,4285
lei/marcă.
“Această depreciere a leului
nu era justificată de nici o
considerațiune economică
serioasă. Pe piață nu se
făceau decât foarte restrânse
transacțiuni monetare. Plăți în
străinătate deasemenea nu
aveau loc, căci comerțul era
împiedicat de răsboiu; apoi
împrejurarea că noi eram
factorul ce trebuia să întrețină
schimbul germano-român,
prin exportul nostru de
produse înspre Germania, pe
câtă vreme Germania
aproape nu avea ce să ne
trimită în schimb, departe de
a justifica scăderea leului, ar fi
putut să îndreptățească
fenomenul contrariu, al
urcărei. Dar această din urmă
așteptare, rezultantă a jocului
natural de bursă, se viciase
prin intervenția samavolnică
a autorităței pumnului de fer
german, care, pe temeiul
bunului plac, scăzând leul și
ridicând marca peste
paritatea cursului legal, țintea
să jefuiască țara românească
și pe această cale a
deprecierei forțate a valutei
românești”, scria directorul
BNR Băicoianu.
Șefii BNR rămași la București,
laolaltă cu majoritatea
directorilor generali de bănci
comerciale, au protestat
oficial față de această
depreciere printr-un memoriu
adresat comandamentului

imperial al Capitalei, însă fără
succes. Mai mult, demersul a
atras și represalii din partea
germanilor, directorul
Băicoianu fiind arestat și ținut
în detenție în Bulgaria timp
de un an.
În același timp, ocupanții au
trecut la gesturi de agresiune
mai directe și mai vizibile. Pe
6 decembrie 1916, militari
germani s-au prezentat la
sediul BNR pentru a
rechiziționa clădirea, inclusiv
reședința guvernatorului, în
beneficiul serviciului
administrației militare
imperiale.
Abuzul era cu atât mai mare
cu cât, la acel moment, încă
din 1901, Banca Națională era
o instituție cu acționariat
exclusiv privat, chiar dacă de
interes public și cu atribuții
vitale în politica economică și
financiară a României stabilite
prin lege. Asta în condițiile în

care Convențiile de la Haga
din 1899 și 1907 privind legile
şi obiceiurile războiului
terestru statuau expres
respectul și inviolabilitatea
proprietăței private inamice,
inamicul invadant neavând
nici proprietatea, nici
folosința acestei averi.
De la clădire la instituție ca
atare nu a fost decât un pas.
Astfel, în martie 1917,
ocupantul german a pus
sechestru pe Banca Națională,
care a fost trecută sub
administrare forțată.
Pretextele menite să dea o
aparență de legalitate acestei
măsuri erau că părți
semnificative din averea BNR
nu se aflau în țară și că
majoritatea conducerii
superioare, inclusiv
guvernatorul, nu se aflau la
București, ci la Iași.
“Banca Națională, această
expresie supremă a

după bătălia pierdută
de la turtucaia și după

invadarea munteniei de
către armatele

imperiale germane în
1916, familia regală a
româniei, Guvernul și
instituțiile de stat s-au

refugiat la iași. la
rândul său, banca

națională a româniei, în
frunte cu guvernatorul

ioan bibicescu, și-a
mutat sediul central la

iași, noua capitală a țării
pe perioada ocupației,
până la eliberarea din

1918. o mână de
funcționari bancari și
directorii lor nicolae

bărbulescu și
Constantin băicoianu au
rămas însă la bucurești,
în teritoriul controlat de

inamic, în cadrul unei
sucursale cu atribuții

limitate.

bnr în Marele război. avantajele unei 
bănCi Centrale private inDepenDente

de ionuţ bălan,
www.bloguluibalan.ro
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concetrațiunei noastre
economice naționale, pe care
o invidiau ca emanațiune
liberală, trebuia sfărâmată
pentru că stătea în calea
aspirațiunilor lor de
dominațiune germană. (…)
Intrările Băncei au fost puse
sub pază militară încă din 4
martie. Banca a stat închisă
timp de 15 zile. În acest
interval, în prezența șefilor
dela diferitele servicii, pe
bază de acte detailate
încheiate pe ziua de 3 martie,
directorul delegat a predat
casa, depozitele și scontul,
după care operațiune a
încredințat secheștrilor cheile
de la toate tezaurile și casele
de fer ale Băncei. S’a luat în
primire și valorile sediilor
Craiova, Turnu Severin, Târgu
Jiu, Râmnicu Vâlcea, Slatina,
Giurgiu și Câmpulung, care la
acea dată se aflau la
București. La 19 martie banca
a fost redeschisă, de astă dată
sub direcțiunea secheștrilor
von Witzleben și profesor
Schnabel, austriac”, notează
Constantin Băicoianu.
Acesta mai arată că prima
măsură luată de
administratorii-secheștri
după preluarea controlului
asupra sucursalei BNR rămase
la București a fost
concedierea a aproape două
treimi din salariați, pe motiv
că autoritățile militare
decretaseră păstrarea doar a
personalului strict necesar.

Mai mult, s-a interzis plata
pensiilor și indemnizațiilor
cuvenite familiilor angajaților
BNR mobilizați pe front.
“Cu toate acestea, personalul
băncii, conștient de
sentimentul demnităței sale,
nu s’a plecat dușmanului, din
contră, s’a resemnat și a
îndurat toate umilințele
impuse de asprimea forței
brutale. Delegațiunea
(conducerea românească a
sucursalei BNR rămase la
București – n.r.), pentru a
preîntâmpina neajunsurile ce
prevedea că s’ar putea creia
prin concedierea personalului
băncii, a hotărât în preziua
înființărei sequestrului să se
ridice din numerarul băncei o
sumă de 600.000 lei din care
să se poată face față plăței
salariilor personalului care ar

fi fost licențiat”, se mai
menționează în lucrare.
Potrivit sursei citate, lovitura
de grație pe care
administrația germană
urmărea să o dea finanțelor
României consta în a
determina BNR ca, în
contradicție cu legea, statutul
și reglementările sale de
funcționare, să se transforme,
prin diverse metode, în
“tiparniță iresponsablilă” de
bancnote fără acoperire cu
care ocupanții să preia
bunurile produse de
economia românească, plan
la care BNR s-a opus din
răsputeri.
“Banca Națională, conștientă
de valoarea, dar mai cu
seamă de rostul său în
complexul vieței noastre
economice și financiare,

rezemându-se pe legea și
statutele ei constitutive, ce o
clasează în rândul instituțiilor
particulare și îi garantează
sprijinul legislației
internaționale, a luat dintr’un
început poziția pe care i-o
indica caracterul său. Astfel
ea, care n’a putut să aibă
nimic de comun cu Statul
asupra căruia învingătorul,
după prescripțiile dreptului
internațional, avea toate
drepturile, rămânea liberă,
stăpână pe mișcările sale.
Rezemându-se pe drepturile
sale garantate prin legislația
de drept internațional, ea n’a
înțeles nici un moment să
abdice de la niciuna din
prerogativele sale statutare,
nici în ce privește
operațiunile și mai puțin încă
în ce privește organizația ei
administrativă care îi
asigurase un trecut atât de
glorios și o propășire atât de
evidentă încât a recunoscut-o
și inamicul în diferite
ocaziuni. Întrucât, conform
actului său constitutiv, nu
Statul, ci Consiliul său general
și în ultimă și hotărîtoare
instanță acționarul prin glasul
adunărei generale avea
căderea să statornicească
valabil asupra tuturor
chestiunilor ridicate de
Comandamentul german,
Banca Națională s’a pus
dintru început pe acest teren
de legalitate”, punctează
directorul Băicoianu.
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eveniment

gala De preMiere 
banCheri De top, eDiţia a xi-a

Most powerfull bank (cele mai amri active, 
economii atrase si depozite acordate): 

Banca comercială română Cel mai mare profit din sistemul bancar: BrD
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hotelul ramada nord a fost gazda celei de
a unsprezecea ediţii a tradiţionalulul
eveniment dedicat breslei bancare,

intitulat Gala bancheri de top. dincolo de
festivitatea de premiere, evenimentul a

oferit participanţilor un speach de
deschidere despre viitorul bankingului,

ţinut de florin dănescu, preşedinte
executiv al arb şi de un interviu live, pe

scenă, cu nicolae Cinteză, directorul
direcţiei supraveghere din bnr.

dar să dăm Cezarului ce e al Cezarului 
şi să vedem cine au fost premianţii 

acestei ediţii.

Cea mai bună dinamică a activelor 
(banci cu active sub 2 mld lei): iDEEa BanK

Cea mai bună dinamică a activelor 
(banci cu active intre 2-5 mld lei): PaTria BanK

eveniment
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Cea mai bună dinamică a activelor 
(banci cu active intre 5-10 mld lei): GaranTi BanK

Cea mai bună dinamică a activelor 
(banci cu active peste10 mld lei): inG BanK

Cea mai bună dinamică a profitului 
(banci cu active sub 2 mld lei): crEDiTcooP

Cea mai bună dinamică a profitului 
(banci cu active intre 2-5 mld lei): liBra BanK

Cea mai bună dinamică a profitului 
(banci cu active intre 5-10 mld lei): EXiMBanK

Cea mai bună dinamică a profitului 
(banci cu active peste10 mld lei): cEc BanK

Cea mai bună profitabilitate a salariaţilor 
şi sucursalelor: Banca TransilVania

Cea mai bună rentabilitate a activelor 
(banci cu active sub 2 mld lei): lEUMi BanK
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Cea mai bună rentabilitate a activelor 
(banci cu active intre 2-5 mld lei): liBra BanK

Cea mai bună rentabilitate a activelor 
(banci cu active peste5 mld lei): BrD

Cea mai bună dinamică a atragerii de ECONOMII 
(banci cu active sub 5 mld lei): liBra inETrnET BanK

Cea mai bună dinamică a atragerii de ECONOMII 
(banci cu active intre 5-10 mld lei): GaranTi BanK

Cea mai bună dinamică a atragerii de ECONOMII 
(banci cu active peste10 mld lei): UnicrEDiT BanK

Cea mai bună dinamică a CREDITĂRII 
(banci cu active sub 2 mld lei): crEDiT aGricolE

Cea mai bună dinamică a CREDITĂRII (banci cu active
intre 2-5 mld lei): liBra inTErnET BanK

Cea mai bună dinamică a CREDITĂRII 
(banci cu active intre 5-10 mld lei): EXiMBanK
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Cea mai bună dinamică a CREDITĂRII 
(banci cu active peste10 mld lei): inG BanK

Cel mai bun raport CREDITE/DEPOZITE: 
IDEa BanK (banci cu active sub 5 mld lei)

Cel mai bun raport CREDITE/DEPOZITE: PiraEUs BanK
(banci cu active intre 5-10 mld lei)

Cel mai bun raport CREDITE/DEPOZITE: 
raiFFEisEn BanK (banci cu active peste10 mld lei)

Cea mai bună capacitate de atragere a economiilor de
către salariaţi (Banci cu mai puţin de 2000 de salariati):

alPha BanK

Cea mai bună capacitate de atragere a economiilor de
către salariaţi (Banci cu mai mult de 2000 de salariati):

Banca TransilVania

Cea mai bună capacitate de atragere a economiilor 
în reţea (BANCI CU RETELE sub 250): alPha BanK

Cea mai bună capacitate de atragere a economiilor 
în reţea (BANCI CU RETELE peste 250): Bcr

eveniment
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Cel mai bun raport credite/salariat (Banci cu mai puţin
de 2000 de salariati): GaranTi BanK

Cel mai bun raport credite/salariat 
(Banci cu mai mult de 2000 de salariati): Bcr

Cel mai bun raport credite/agenţie 
(BANCI CU RETELE sub 250 unităţi): inG BanK

Cel mai bun raport credite/agenţie 
(BANCI CU RETELE peste 250): Bcr

Cea mai bună capacitate de gestionare a NPL: 
alPha BanK

Cea mai bună solvabilitate (bănci cu active mai mici 
de 10 miliarde lei): inTEsa sanpaolo BanK

Cea mai bună solvabilitate (bănci cu active mai mari 
de 10 miliarde lei): raiFFEisEn BanK Banca IT a anului: cEc BanK

eveniment
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Best M&A and rebranding: PaTria BanK Best M&A: Banca Transilvania

Cea mai bună dinamică pentru PFA 
şi microintreprinderi: PiraEUs BanK Cea mai bună campanie de tip CSR: BancPosT

Cea mai bună campanie de tip CSR: raiFFEisEn BanK Cea mai bună campanie de educaţie financiară: 
alPha BanK

Cea mai bune campanie de educaţie financiară: Bcr

Mulțumim partenerilor FGCR-IFN S.A. și ROPECO 
care au susținut realizarea evenimentului 

Bancheri de TOP 2018.



 Datele

Cresterea volumului 
  de date in afaceri.

explodeaza 
exponential.

A a mai multe despre GTS Data Storage la www.gts.ro
Cere oferta la 0312 200 200 sau at sales@gts.ro

Scalabilitatea este doar o modalitate prin care solutia Data Storage poate ajuta o companie.

SCALABILITATE indiferent de BUSINESS. Cu ajutorul solutiei GTS Data Storage, o 
companie poate accesa, la cerere, spatiu de stocare suplimentar. Resursele pot  reglate
dinamic, in functie de nevoile actuale, iar costurile asociate sunt tratate corespunzator.
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