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CLAUDIA MEDREGA

C
ererea pentru credite ar putea s`
scad`, fiind un an cu stres financiar
pentru mul]i, dar b`ncile vor finan]a
revenirea economiei, dånd de data
aceasta o aten]ie mai mare creditului
pentru companii, sistemul bancar
fiind parte a solu]iei atåt \n gestio -
narea crizei \n prima faz`, dar mai
ales \n perioada de revenire, sus]ine

Sergiu Oprescu, pre[edinte al Consiliului Director
al Asocia]iei Romåne a B`ncilor (ARB) 

„B`ncile vor acorda \ntotdeauna credite \n a[a
fel \ncåt s` minimizeze pierderile posibil de
anticipat, adic` \n condi]iile standardului de risc
asumat. B`ncile vor finan]a revenirea economiei,
dånd de data aceasta o aten]ie sporit` creditului
pentru companii. Ie[irea din aceast` criz` econo -
mic` se va face cu ajutorul b`ncilor, finan]ånd
IMM-urile din surse proprii sau prin scheme de
garan]ii guvernamentale“, a declarat [eful ARB
\ntr-un interviu acordat ZF.

Creditarea privat` total` \nregistra \n primul
trimestru din 2020 o cre[tere de 7,1%. Dar, din
cauza efectelor crizei coronavirus, pån` la sfår[itul
anului 2020 creditarea poate avea o sc`dere fa]` de
anul 2019, cånd s-a \nregistrat o cre[tere medie a
credit`rii de 7,6%.

|n urma crizei coronavirus, din punct de vedere
economic vom parcurge dou` etape, o prim` etap`
de protec]ie a mediului de afaceri [i o a doua de
revenire economic`, spune Sergiu Oprescu, care
este [i pre[edinte executiv al Alpha Bank
Romånia.

„Sistemul bancar este ast`zi parte a solu]iei
atåt \n gestionarea crizei \n prima faz`, cåt mai ales
\n perioada urm`toare de recuperare [i revenire. |n
criz`, asigurarea de lichidit`]i [i reducerea poverii
datoriei sunt principalele obiective. |n perioada de
recuperare obiectivul principal va fi cel legat de
asigurarea finan]`rii investi]iilor. Trebuie \n]eles c`

resursele financiare sunt limi tate. Noi am intrat \n
aceast` criz` cu un spa]iu fiscal limitat [i uti lizat
nepotrivit. Intrånd \n criz` cu resurse limitate prin -
ci pala prioritate [i provocare este s` le dr`muim
just [i s` le folosim cu o maxim` efi cien ]`, aici m`
refer [i la ca pa ci ta tea sistemului bancar de finan -
]are. Dac` aloc`m excesiv re sursele \nc` din prima
faz` a cri zei, cea legat` de redu ce rea temporar` a
poverii datoriei, se poate \n tåmpla s` r`månem
f`r` trac ]iune \n mijlocul pantei“.

Creditarea va fi pre pon derent \n lei pentru re -
tail [i un mix lei [i valut` pentru corpora]ii, sus]ine
Sergiu Oprescu.

Condi]ia necesar`, dar nu neap`rat sufi cient`,
pentru cre[terea cre dit`rii este responsa bilitatea \n
alocarea re sur selor \n perioada post criz` de
s`n`tate [i \n recesiunea economic` ce va urma.
Respon sa bili tatea aceasta nu re vine doar ban che -
rilor, ci [i auto ri t`]ilor ro må ne prin ca drul
legislativ, a explicat [eful ARB.

„Noi nu solicit`m fa cilit`]i speciale, ci un cadru
legislativ stabil prin care s` fie con ser va t`
capacitatea b`ncilor, \n calitatea lor de Infra struc -
tu r` Critic` Na]ional`, de a r`måne solid
capitalizate [i cu indicatori de lichiditate \n acord
cu regle ment`rile na]ionale [i interna]ionale,
pentru a evita afectarea stabilit`]ii financiare. |n
anul 2020 sunt necesare m`suri proactive de
cre[tere a credit`rii, ca parte a abord`rii strategice
de relansare a mediului antreprenorial [i a eco no -
miei \n general, pentru a sus]ine reluarea activit`]ii
economice afectat` de pandemie. |n acest sens, la
nivelul ARB am propus \nfiin]area unui Task
Force public-privat pentru elaborarea Strategiei de
cre[tere a intermedierii financiare, m`car pe
perioada aceasta. Invit`m autorit`]ile s` test`m o
«Strategie de criz` pentru cre[terea credit`rii [i re -
vi gorarea economic`»“.

{eful ARB spune c` ar fi bine s` \n]elegem,
atåt la nivel economic, cåt mai ales la nivel politic,
c` \n mijlocul acestor turbulen]e „b`ncile sunt
b`rcile noastre de salvare.“

„|n majoritatea ]`rilor s-a avut grij` s` aib`
b`rci de mari dimensiuni [i cu stabilitate mare, iar
\n altele precum [i la noi, s-a umblat cu borma[ina
[i s-au dat g`uri prin toata carena prin tot felul de
ini]iative legislative. Populismul trecut, precum [i
cel din prezent, reprezint` cel mai mare pericol
pentru capacitatea b`ncilor de a asista economia \n
procesul de revenire la normal.“

Fiind un an cu stres financiar pentru mul]i,
cererea pentru credite ar putea s` scad`, mai pu]in
vi zibil la sold din cauza Moratorium-ului de amå -
nare a pl`]ii ratelor. „Ne dorim ca aceast` perioad`
s` fie cåt mai scurt`.“

|nainte de izbucnirea crizei, creditul ipotecar a
avut cea mai mic` cre[tere \n 2019 de cånd acest tip
de credit se acord` (7,8% fa]` de 2018, cifre ex -
primate \n euro). Este aceast` evolu]ie conjunc -
tural` sau un trend? R`måne de v`zut, mai spune
[eful bancherilor.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Sergiu Oprescu, [eful ARB: 

B`ncile vor finan]a revenirea economiei, dånd o
aten]ie sporit` creditului pentru companii. Ele
sunt [i vor fi \n prima linie a crizei economice

MIRCEA NICA

LUNILE aprilie, mai [i iunie din tri -
mes trul doi vor fi urm`rite atent pentru
c` atunci se vor vedea efectele st`rii de
ur gen]` asupra mediului economic,
precum [i evolu]ia pie]ei asigur`rilor,
sus]ine Cristian Ro[u, vicepre[edinte al
Auto rit`]ii de Supraveghere Financiar`
(ASF).

„Pån` la sfår[itul lunii martie, pe
primul trimestru din 2020, nu a avut
loc o contrac]ie a pie]ei asigur`rilor,
iar cele cåteva modific`ri sunt nesem -

ni ficative. Noi urm`rim atent tri -
mestrul doi, lunile aprilie, mai [i iunie,
care vor fi lunile cu impact mare [i \n
care se vor resim]i direct efectele st`rii
de urgen]` asupra mediului conomic.
Dup` aprecierea noastr`, nu credem
c` va avea loc o contrac]ie masiv`, dar
va conta foarte mult impactul econo -
mic. O estimare privind impactul pe
care \l va avea criza provocat` de pan -
demia COVID-19 pe pia]a asigur`rilor
nu o vom putea realiza decåt dup` pri -
ma jum`tate a lunii iulie. Atunci vom
putea vedea ce s-a \ntamplat \n perioa -
da pandemiei, care sunt m`surile care
s-au luat, ce m`suri urmeaz` [i abia
atunci putem face o evaluare mai
aproape de realitate. S-ar putea s` aib`
loc o anumit` contrac]ie dar nu e bine
s` o lu`m \ntr-o analiz` deocamdat`

pentru ca este generat` de restric]iile
din prezent“, a r`spuns Cristian Ro[u
la solicitarea ZF.

Din punctul de vedere al tarifelor
poli]elor de asigurare, vicepre[edintele
ASF sus]ine c` acestea nu se vor
modifica, men]ionånd c` pån` la
intrarea \n starea de urgen]` nu au avut
loc modific`ri semniticative de pre]uri.

„Nu cred c` se vor modifica pre]urile
poli]elor. Pån` la intrarea \n starea de
urgen]` nu am avut modific`ri semni fi ca -
tive de pre]uri. La RCA a fost o cre[tere

de 5%, pe care putem s` o apre -
ciem ca o cre[ tere, avånd

\n vedere infla ]ia, pe
ta rifele de referin]`.

|n rest, nu s-a sim -
]it o presiune pe
pre ]uri deocam -
dat ̀  [i nu cred c`
vor fi nici \n
viitor. Societ`]ile

de asigur`ri au
func ]ionat \ntr-o ga -

m` mai redus` de la
\n ceputul st`rii de ur -

gen]`, dar acest lucru nu va
ge nera modificari de pre]uri, ba chiar
s-ar putea s` fie discounturi pentru a veni
\n ajutorul clien]ilor.“

|n prezent, asigur`torii \ncearc` s`
introduc` pe cåt posibil acoperirea
riscului de pandemie \n asigur`rile de
via]` [i s`n`tate.

„Sunt asigur`tori care introduc
pandemia \n asigur`rile de s`n`tate, s`
vedem \n ce masur` este posibil. Sunt
discu]ii \n leg`tur` cu cine deconteaz`
clientul [i trebuie s` vedem cum vom
aborda aceast` situa]ie. Societ`]ile de
asigur`ri sunt deschise, ceea ce pentru
mine este important, pentru c` mul]i s-
au orientat spre online. Aceast` mutare
pe online este o ini]iativ` pe care am
sus]inut-o \nc` dinaintea declan[`rii
pandemiei COVID-19“.

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

l O estimare privind impactul pe care \l va avea criza
provocat` de pandemia COVID-19 pe pia]a asigur`rilor
nu o vom putea realiza decåt dup` prima jum`tate a
lunii iulie l Pe primul trimestru nu a avut loc o
contrac]ie a pie]ei asigur`rilor.

Cristian Ro[u, vicepre[edinte al ASF: 

Nu credem c` va avea loc o contrac]ie
masiv` a pie]ei asigur`rilor, dar va
conta foarte mult impactul economic

[i

OFER~ BURSE ÎN VALOARE  
DE PESTE 100.000 EURO 

PENTRU PROGRAMUL 

EXECUTIVE MBA 
BUCHAREST

CUM AJUT~ UN PROGRAM DE EXECUTIVE MBA  
LIDERII ÎN DIGITALIZAREA COMPANIEI
Digitalizarea mediului de business din România este un proces în continu` desf`[urare. Cu toate c` beneficiile sale sunt 
nem`surabile, 1 din 2 manageri o consider` un demers disruptiv pentru activitatea businessului, potrivit unui studiu Ipsos 
din 2019. Astfel, pentru a în]elege cât mai bine complexit`]ile [i consecin]ele sale, tot mai mul]i lideri apeleaz` la expertiza 
profesorilor de EMBA care, în clasele lor, acoper` subiecte de transformare digital` pe toate palierele business-ului.

C`t`lin Dr`goi, Connected Services Centre Leader în cadrul Honeywell Building Solutions a pornit în aceast` c`l`torie venind 
dintr-o companie multina]ional`, unde este implicat direct în transformarea [i digitalizarea diviziei de solu]ii [i automatiz`ri 
pentru cl`diri. Experien]a de un an [i jum`tate de Executive MBA l-a preg`tit s` performeze mai bine [i s` implementeze noile 
tehnologii în beneficiul departamentului pe care îl conduce.

„Experien]a avut` în cadrul programului mi-a schimbat complet perspectiva asupra lumii de business, iar profesorii m-au ajutat, 
într-un mod atât de natural, s` în]eleg importan]a rolului unui lider atunci când acesta [i echipa se afl` în fa]a unor schimb`ri 
atât de ample [i a unei conjuncturi ambigue. De asemenea, grupul de colegi, profesioni[ti cu experien]` din domenii diferite, 
mi-au oferit noi perspective [i un feedback autentic de fiecare dat` când m-am confruntat cu o situa]ie dificil` în activitatea 
mea. Îmi doresc s` contribui, cu experien]a acumulat`, acolo unde este de cea mai mare valoare, aducând întotdeauna latura 
uman` [i un nivel ridicat de energie în tot ceea ce facem“, afirm` C`t`lin.

Managerii [i antreprenorii care doresc s` î[i accelereze cre[terea în carier` [i s` în]eleag` cum îi poate ajuta digitalizarea în 
dezvoltarea businessului, pot beneficia de burse în valoare de peste 100.000 EUR oferite de WU Executive Academy, parte 
a Universit`]ii de Economie [i Afaceri din Viena (WU) - cea mai mare universitate de business din Europa, în parteneriat cu 
Ziarul Financiar, pentru programul pe care universitatea austriac` îl organizeaz` anual în Bucure[ti.

Prezent pe pia]a româneasc` din 2006, WU Executive MBA Bucharest este singurul program triplu acreditat (EQUIS, 
AACSB [i AMBA) din România [i se situeaz` constant în topurile celor mai bune programe de Executive MBA din ]ar`.

Programul va începe pe data de 11 noiembrie 2020, acesta desf`[urându-se pe parcursul a 16 luni, în Bucure[ti, în regim 
part-time, ceea ce le ofer` studen]ilor posibilitatea de a nu renun]a la locul de munc`. Studen]ii vor beneficia de trei module 
interna]ionale, în Austria [i SUA, dar [i de expertiza profesorilor de la cele mai prestigioase universit`]i interna]ionale: IE - 
Spania, Frankfurt School of Finance - Germania [i Carlson School of Management – USA.

Înscrierile pentru burse au loc în perioada 2 martie – 31 mai [i se fac prin completarea aplica]iei online. Mai multe 
informa]ii despre înscriere pute]i g`si pe www.zf.ro/ExecutiveMBA. 

C~T~LIN 
DR~GOI

PUBLICITATE
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CRISTIAN RO{U,
vicepre[edinte al ASF: 
Nu cred c` se vor modifica
pre]urile poli]elor. Pån` la
intrarea \n starea de
urgen]` nu am avut
modific`ri semnificative
de pre]uri. La RCA a fost
o cre[tere de 5%, pe care
putem s` o apreciem ca o
cre[tere, avånd \n vedere
infla]ia, pe tarifele de referin]`

First Bank, de]inut` de fondul de investi]ii
american J.C. Flowers & Co, a \ncheiat
fuziunea legal` [i opera]ional` cu Bank
Leumi Romånia, subsidiar` a Bank Leumi
Israel, finalizånd astfel tranzac]ia ini]iat` \n
vara anului 2019. „Aceast` fuziune s-a
transformat \ntr-un proces complex din cauza
pandemiei. Echipele noastre au fost nevoite
s` men]in` distan]a [i s` lucreze de acas`,
fiind \ns` pe deplin sus]inute de Consiliile de
Administra]ie ale celor dou` companii. Este
prima fuziune administrat` cu succes de
echipe care au operat \n mare m`sur` de la
distan]` sau de acas`. Achizi]ia este un pas
firesc \n consolidarea prezen]ei noastre pe
pia]a local` [i \n extinderea portofoliul de
clien]i valoro[i. Totodat`, am lansat noua
aplica]ie de mobile [i internet banking. Acest
lucru vine s` completeze re]eaua noastr` de
unit`]i. «Digital with Human Touch in The
American Way», acestea sunt atributele First
Bank“, spune Henk Paardekooper,
pre[edintele Comitetului Executiv [i membru
\n Consiliul de Administra]ie al First Bank.

First Bank \nglobeaz` acum clien]ii, angaja]ii
[i re]eaua reconfigurat` de unit`]i a Bank
Leumi Romånia, avånd o o pozi]ie de capital
consolidat`. Clien]ii Leumi au primit
informa]iile necesare reloc`rii c`tre noua
entitate, majoritatea avånd desemnat un
consultant bancar care s` le ofere suport. Ei
vor avea acces la toat` gama de produse
digitale inclusiv platformele de videobanking
[i internet [i mobile banking, a transmis First
Bank.
First Bank are o cot` de pia]` dup` active de
circa 1,5%, \n timp ce Leumi Bank avea \n
2018 o cot` de 0,26%.
Fondul american de investi]ii J.C. Flowers a
intrat \n 2018 pe pia]a romåneasc` prin
achizi]ia Piraeus Bank, la a doua \ncercare,
banca fiind redenumit` First Bank, iar ulterior
J.C. Flowers a preluat \n 2019 [i divizia local`
a grupului israelian Leumi. 
Bank First Bank a devenit ac]ionarul principal
al Leumi Romånia, de]inånd 99,9235% din
ac]iunile acesteia. Claudia Medrega
Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Henk Paardekooper, [eful First Bank, dup` finalizarea integr`rii Bank Leumi Romånia:
Aceast` fuziune s-a transformat \ntr-un proces complex din cauza pandemiei. Achizi]ia
este un pas firesc \n consolidarea prezen]ei noastre pe pia]a local`

Andrei R`dulescu: Marjele de dobånd`
au sc`zut \n martie pentru a treia lun`
consecutiv. Marjele de dobånd` la lei
pot converge spre marjele la euro pe
termen mediu

Marjele de dobånd` \n sectorul bancar au
sc`zut \n martie pentru a treia lun` consecutiv,
iar evolu]ia lor va fi \n continuare influen]at` de
deciziile de politic` monetar` interne [i externe,
de climatul de pe pie]ele interna]ionale [i de
provoc`rile din sfera finan]elor publice interne
\n context electoral, dar estim`rile pe termen
mediu indic` o convergen]` a marjelor de
dobånd` la creditele [i depozitele \n lei spre
nivelul marjelor de dobånd` la euro, este de
p`rere Andrei R`dulescu, director analiz`
macroeconomic` la Banca Transilvania.
„Statisticile BNR indic` sc`derea generalizat` a
marjelor nete de dobånd` \n a treia lun` a
anului curent, evolu]ie influen]at` de inciden]a
pandemiei [i de deciziile (f`r` precedent) de
relaxare a politicii monetare \n SUA, zona euro
[i Romånia. Ne a[tept`m ca evolu]ia marjelor
nete de dobånd` din sectorul bancar intern s`
fie influen]at` \n lunile urm`toare de deciziile [i
semnalele de politic` monetar` (SUA, zona
euro, regiune [i Romånia), de climatul din
pie]ele financiare interna]ionale [i de
provoc`rile din sfera finan]elor publice interne
\n context electoral, \ntr-o perioad`
caracterizat` prin dinamica economiei la un
ritm sub poten]ial. Cu toate acestea, din
perspectiva termenului mediu previzion`m
convergen]a marjelor de dobånd` la lei spre
nivelul marjelor de dobånd` la euro.“
Roxana Ro[u

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Primul contract semnat IMM Invest.
Banca Romåneasc` a acordat un credit
de 1,48 mil.lei firmei Rexton Group
Ploie[ti pentru produc]ia de m`[ti [i
combinezoane de protec]ie

Compania Rexton Group din Ploie[ti a primit un
credit de investi]ii de 1,48 mil. lei [i o linie de
credit pentru finan]area capitalului de lucru de
un milion lei de la Banca Romåneasc`, acesta
fiind primul contract semnat \n cadrul
programului IMM Invest. Firma va demara
produc]ia de m`[ti, combinezoane de protectie
[i alte echipamente specializate, necesare \n
preven]ia r`spåndirii COVID-19. „Avem doar un
Plan A pentru fabrica noastr` ñ mergem mai
departe, ne adapt`m [i nu ne oprim. Programul
IMM Invest ne ajut` \n egal` m`sur` s` cre`m
\nc` 15 locuri noi de munc`, s` ne stabilim o
tint` pentru cifra de afaceri din acest an la
nivelul anului 2019 [i s` contribuim cu produse
critice \n lupta \mpotriva efectelor din planul
s`n`t`]ii publice a pandemiei cu COVID-19.
Investi]iile pe care le vom face vor fi
direc]ionate spre utilaje moderne capabile s`
realizeze cus`turi f`r` a]` - pe principiul
\nc`lzirii locale prin emitere de sunete de \nalt`
frecven]` - [i \n echipamente moderne de croit
cu laser. Nu \n ultimul rånd, linia de credit
pentru finan]area capitalului de lucru va asigura
aprovizionarea cu materii prime necesare
procesului de produc]ie, plata salariilor [i a
taxelor", a afirmat Victor Pur]uc, directorul
general al Rexton Grup. Compania a raportat
afaceri de11,8 mil. lei \n 2018 [i un profit net de
330.567 lei, potrivit datelor publicate de
Ministerul Finan]elor. Roxana Ro[u

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

Banca Transilvania a primit peste 10.000
de cereri de la IMM-uri pentru
programul IMM Invest

Banca Transilvania, cea mai mare banc` din
Romånia \n func]ie de active, are peste
10.000 de IMM-uri care au aplicat prin
programul IMM Invest, potrivit informa]iilor
transmise de banc`. „Num`rul foarte mare
ne-a impresionat pe to]i la BT [i le transmitem
c` pentru echipa noastr` aceste solicit`ri sunt
prioritatea noastr` de business num`rul 1.
Vom munci oricåt pentru a finaliza
documenta]iile \n timp util. Dac` IMM-urile
merg bine, Romånia merge bine“, a
transmisTiberiu Moisa, director general
adjunct MidCorporate & IMM la Banca
Transilvania. BT a semnat Conven]ia de
garantare [i plata granturilor cu Fondul
Na]ional de Garantare a Creditelor, astfel [i-a
accentuat implicarea \n faciliatarea accesului
IMM-urilor prin programul IMM Invest, cu un
plafon de 3,4 mld. lei. Pentru a putea
beneficia de finan]are, IMM-urile trebuie s` se
\nrnegistreze pe platforma IMM Invest cu
datele de identificare ale companiei, dup`
care FNGCIMM pune la dispozi]ie b`ncii
datele [i documentele precum [i acordul de
principiu privind eligibilitatea la finan]are, se
efectueaz` o analiz` din partea BT pentru
decizia de finan]are. Ulterior, dup` aprobarea
\mprumutului banca va solicita acordarea
garan]iei de stat aferente finan]`rii de la
FNGCIMM, iar dup` \ndeplinirea condi]iilor
contractului de credit, Banca Transilvania
pune la dispozi]ie creditul. Prin IMM Invest
statul asigur` 90% din valoarea creditului. 
Mircea Nica

{tiri ZF

INTERVIU

„Condi]ia necesar`, dar nu neap`rat suficient`, pentru cre[terea credit`rii este responsabilitatea \n alocarea
resurselor \n perioada post criz` de s`n`tate [i \n recesiunea economic` ce va urma. Responsabilitatea aceasta
nu revine doar bancherilor, ci [i autorit`]ilor romåne prin cadrul legislativ. Invit`m autorit`]ile s` test`m o
Strategie de criz` pentru cre[terea credit`rii [i revigorarea economic`“, sus]ine pre[edintele boardului ARB.

Sergiu Oprescu
pre[edinte al 

Consiliului Director al 
Asocia]iei Romåne a B`ncilor (ARB)

Ar fi bine s` \n]elegem, atåt la
nivel economic, cåt mai ales la
nivel politic, c` \n mijlocul
acestor turbulen]e b`ncile
sunt b`rcile noastre de salvare.


