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Obiectiv
Analiza ofertei produselor de creditare si tipologia acesteia, conform
prezentarilor de pe site-urile bancilor.

Bancile analizate
14 banci, cele mai mari, dar si unele mai mici, axate pe ﬁnantarea ﬁrmelor
(Libra Bank, Patria Bank, Eximbank)
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Cum isi clasiﬁca bancile clientela companii?
1 Dupa marime :

2. Dupa tipul societatii:

- mici (micro)

- SRL si SA

- IMM mic

- profesii liberale (PFA)

- IMM mare

- ﬁrme nou-inﬁintate (start-up)

- companie mare
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Cum isi clasiﬁca bancile clientela companii?
3. Dupa domeniul de activitate:
- agricultura / medicina / IT - domenii efervescente (BRD Expert Medica - segment inﬁintat
recent de BRD)
- alte banci s-au specializat pe anumite tipuri de clientela: profesiile liberale (Libra),
agricultura (Patria)
Structurarea ofertei de creditare in doar doua domenii clasice (IMM si Corporate) o mai
regasim la doar 3 banci (ING, Raiﬀeisen, Romaneasca).
Tendinta este de diversiﬁcare a ofertei spre cat mai multe categorii de clientela, pana la 5
tipuri in cazul BT sau Eximbank.
Creditele start-up, pentru ﬁrme nou inﬁintate, beneﬁciaza de o categorie distincta la doar
trei banci: BT, BCR si CEC Bank, in crestere de la 2, in anul anterior.
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Tipologia creditelor
Dupa modul de acordare:: clasic/online.

Doar 2 banci (BCR si OTP Bank)
acorda credite online.
- cu/fara garantii (de stat/europene)

Dupa scopul utilizarii banilor:
- pentru capital de lucru si acoperirea deﬁcitelor de
lichitati pe termen scurt - (overdraft/linie de
credit/card de credit/credite pentru cheltuieli diverse,
nenominalizate)
- pentru achizitii de echipamente/utilaje/imobile

Dupa categoria garantiilor:

- pentru investitii

- credite fara/cu garantii imobiliare

- pentru coﬁnantarea proiectelor cu fonduri europene

- credite fara/cu garantii ale fondurilor de
stat (FNGCIMM, FGCR, Eximbank) sau
autoritati europene (FEI)
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Tipologia creditelor

Tipuri de credite unicat
- BT Mic (BT) - credite pentru micile afaceri printr-un IFN
dedicat
- Reﬁnantare (Libra) - comun la persoane ﬁzice, o
raritate la ﬁrme
- Credite pentru investiții în panouri fotovoltaice și alte
proiecte verzi (CEC, Raiﬀeisen)

Cele mai comune tipuri de credite
- linie de credit (overdraft)
- credit cu garantii FNGCIMM
- credit pentru investitii
- credit pentru echizitie utilaje/echipamente

Programe de educatie
si stimulare start-ups
- Scoala de Business (BCR) - platforma
online cu sfaturi, cursuri, teste, proiecte
inovative pentru antreprenori
- InnovX (BCR) - accelerator de business
- BT Club (BT) - Conferinte si cursuri pentru
antreprenori
- Startarium (ING) - consultanta si mentorat
pentru antreprenori
- Ghid pentru antreprenori (BCR) - la ce
ne uitam cand creditam
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Numarul de credite: diferente mari intre banci
Numarul tipurilor de credite oscileaza intre 51-50 (Unicredit, Libra) si 14-16 (Raiﬀeisen, ING
Bank).
Exista doua tipuri de oferte de ﬁnantare: variate (BT, BCR, OTP Bank, Unicredit, Libra Bank) si
minimaliste (Raiﬀeisen, ING, Alpha Bank).
Oferta variata de creditare poate ﬁ un indicator pentru implicarea bancii in creditarea
companiilor, dat ﬁind ca bancile cu multe tipuri de imprumuturi sunt si printre cele mai active
in acest domeniu.
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Ce credite promoveaza bancile acum?
IMM Invest este vedeta
BT - aplica online prin chatbot la creditele pentru afaceri mici prin BT Mic
BCR - credite IMM Invest
BRD - IMM Invest, granturi
CEC, Raiﬀeisen - credite pentru investiții în panouri fotovoltaice și alte proiecte verzi, din
fonduri proprii sau europene (BEI)
Unicredit - granturi, linia de credit
OTP Bank - IMM Invest, Creditul racheta online
Unicredit - PNRR
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Dobanzile la credite
Dintre 14 banci, doar 2 (ING si Banca Romaneasca) au aﬁsate pe site-uri
dobanzile la credite
Exemple dobanzi la creditul pentru capital de lucru pe maxim 2 ani, Banca Romaneasca:
-

10% + ROBOR 6M (4,8%) - negarantat
7% + ROBOR 6M - proprietăți imobiliare, garanții de stat)
3% + ROBOR 6M - depozit colateral

Exemple de dobanzi la credite pentru echipamente si vehicule, perioada 3-5 ani, Banca Romaneasca:
-

3%+ ROBOR 6M - depozit colateral
4-6% + ROBOR 6M - proprietăți imobiliare, garanții de stat
6-8% + ROBOR 6M - vehicule
Credit in EUR: 4,25% + EURIBOR (-0,3%-0,4%)
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Dobanzile la credite
-

Linia de credit rapidă, ING SRLeu: ROBOR 1M (4,6%) + 6,5%

-

Credit de investitii, perioada pana la 10 ani: ROBOR 3M (4,7%) + 5%

-

IMM Invest

Credite pentru capital de lucru: Robor la 3 luni (4,7%) +2,5% (subventionata 100% de la bugetul de stat
pana la 30.06.2023)
Credite pentru investitii: Robor la 3 luni +2%
-

Media dobanzilor la creditele pentru companii, conform datelor BNR, in februarie 2022, la
credite noi in lei cu valori sub 1 milion lei: 5,8%, de la 4,8% in urma cu un an

-

credite noi in euro: 2,46%
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Ce spun bancile

Garanti BBVA

-

Obiective de creștere foarte ambițioase anul acesta, in ciuda contextului economic problematic

-

Recent, Garanti BBVA a diversiﬁcat și oferta de produse dedicate clienților micro

-

Creăm soluții personalizate pentru ﬁecare afacere și rămânem aproape de companii, în special în
această perioadă diﬁcilă

-

Sprijinirea companiilor are o rată de succes mai mare atunci când statul se implică activ, prin
pârghii precum IMM INVEST ROMÂNIA
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Evolutia creditarii

Libra Internet Bank

-

Valoarea creditelor pentru IMM-uri acordate de Libra Bank a avansat cu 43% in 2021

-

Numarul creditelor acordate microintreprinderilor a crescut anul trecut cu 23%

-

Soldul de credite acordate ﬁrmelor de Libra Internet Bank a crescut cu 1,4% in primul trimestru al
anului, dupa o ascensiune de 12% pe parcursul anului trecut.
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