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"Sectorului bacar îi lipsesc specializarea ?i creativitatea" este afirma?ia cu care Robert
Rekkers, director general Agricover Credit IFN ?i fost director general al B?ncii Transilvania, a
stârnit controverse în pia?a bancar?.
"Sectorului bacar îi lipsesc specializarea ?i creativitatea" este afirma?ia cu care Robert
Rekkers, director general Agricover Credit IFN ?i fost director general al B?ncii Transilvania, a
stârnit controverse în pia?a bancar?.
Dac? unii economi?ti îi împ?rt??esc opinia, al?ii îl contrazic cu t?rie, existând ?i opinia c?
sistemul bancar nici nu trebuie s? fie creativ.
* Ionel Bl?nculescu: "În arhitectura financiar bancar?, creativitatea are o conota?ie
negativ?"
"Creativitatea în domeniul financiar bancar este un termen foarte controversat", potrivit lui
Ionel Bl?nculescu, consilierul onorific al premierului Victor Ponta. Domnia sa este de p?rere
c? Robert Rekkers a folosit în mod eronat termenul. Domnia sa ne-a declarat: "În arhitectura
financiar bancar?, creativitatea are o conota?ie negativ?, aceasta dând na?tere la o
diversitate de instrumente financiare sofisticate, care, în timpul crizei, au devenit toxice.
Creativitatea implic? crearea de instrumente multe ?i greu de în?eles. Astfel de produse
bancare au dus la criza global?. Pe scurt, creativitatea este contraproductiv? ?i reprezint?
baza ?i fundamentul crizei. Sintagma corect? pe care cred c? a vrut s? o foloseasc? domnul
Rekkers o reprezint? «inova?ie ?i antreprenoriat»".
* Aurelian Dochia: "Sectorului bancar nu îi lipsesc specializarea ?i creativitatea"
Sectorului bancar nu îi lipsesc specializarea ?i creativitatea, pentru c? dac? i-ar fi lipsit,
sistemul nu ar fi ?tiut s? se adapteze la o pia?? care are nevoie de produse noi, ne-a declarat
analistul economic Aurelian Dochia. Domnia sa a precizat: "Toate b?ncile sunt legate de
b?ncile-mam?. Acestea apar?in unor sisteme financiare mai avansate ?i au o diversitate mai
mare de produse, care ar putea fi adoptate ?i în România, ?i adaptate la pia?a local?. Pia?a
local? nu este suficient de dezvoltat? ?i nu are un public avizat. Dac? lucrurile declarate de
Robert Rekkers sunt valabile, aceasta este pentru c? nu exist? cerere pe pia?? ?i nu sunt
oameni preg?ti?i pentru a?a ceva".
* Ovidiu Chiorean: "Bancherii ar putea veni cu idei noi pe partea de securizare a
creditelor"
B?ncile sunt mult mai concentrate pe realizarea profitului decât pe stimularea credit?rii, nea declarat Ovidiu Chirean, Investment Banking Partner la Crosspoint, care sus?ine punctul de
vedere al directorului general al Agricover Credit IFN. Domnia sa a precizat: "Sunt perfect de
acord cu declara?ia f?cut? de domnul Robert Rekkers în ceea ce prive?te creativitatea de
care dau dovad? bancile prezente pe pia?a autohton?. Din p?cate, acestea se concentreaz?

pe realizarea de profit, neglijând alte ni?e care ar putea fi exploatate. Bancherii ar putea veni
cu idei noi pe partea de securizare a creditelor. Un alt domeniu care ar mai putea fi exploatat
este comer?ul interna?ional".
Creditarea este interdependent? de cre?terea economic? ?i, de?i finan?area este
considerat? necesar? pentru economie, unele b?nci sunt reticente în a acorda împrumuturi,
din cauza previzibilit??ii sc?zute a mediului economic, a precizat, în urm? cu dou? zile, Robert
Rekkers. Domnia sa a sugerat c? unul din punctele slabe ale domeniului bancar actual este
lipsa creativit??ii: "Românii sunt dispu?i s? pl?teasc? creativitatea, dar sectorul bancar nu a
prea venit cu produse inovatoare. Trebuie g?sit un nou model sustenabil de business care
poate genera profituri. Nu vorbim de juc?tori de ni??, ci de specializarea într-o direc?ie ?i
creativitate. Din p?cate, b?ncile acum fac bine, dar fac prea bine. Procesul decizional dureaz?
prea mult, în ciuda inten?iilor bune. Nu pot fi generate profituri din nimic". Bancherul olandez a
mai spus, într-o discu?ie vizând nivelul actual de creditare, c? o alt? problem?, în opinia
domniei sale, este faptul c? executarea în sectorul bancar este f?cut? de avoca?i sau
speciali?ti ?i nu de oameni de afaceri, care s? ?tie exact ce valori colaterale au creditele.
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