
"Pandemia a lovit
majoritatea liniilor

de creditare"
(Interviu cu Gyula Fatér, CEO OTP Bank)

l "În primul trimestru al acestui an, OTP Bank România a avut un
profit operaþional de 36 de milioane de lei, semnificativ mai mare
decât în aceeaºi perioadã a anului trecut, în timp ce rezultatul
ajustat dupã constituirea provizioanelor de risc de credit pentru
efectele viitoare ale Covid-19 este reprezentatã de o pierdere de
10,7 milioane de lei"

Reporter: Care este situaþia siste-
mului bancar în pandemie?

Gyula Fatér: Am putea spune cã,
în aceastã perioadã, bãncile sunt
ocupate, având în vedere cã
începând cu luna martie activitatea
generalã în sectorul bancar s-a in-
tensificat. Am trecut de etapa de
armonizare a funcþionãrii reþelei te-
ritoriale la noile reguli sanitare, am
pus la dispoziþie publicului un
întreg portofoliu de instrumente

digitale, iar acum atât programele
interne, cât ºi cele guvernamentale
pentru sprijinirea economiei sunt
implementate într-un ritm foarte
rapid.

Practic, lucrãm acum la turaþie
maximã pentru a gestiona cererile
de amânare a plãþii ratelor, atât
pentru persoane fizice, cât ºi pen-
tru companii, dar ºi pentru a proce-
sa cererile de finanþare primite în
cadrul programului IMM Invest.

În primele sãptãmâni ale acestei
situaþii neaºteptate, OTP Bank
România s-a concentrat pe siguran-
þa colegilor ºi a clienþilor, dar acum
dorim sã ne întoarcem la modul
"normal" de derulare a operaþiuni-
lor. Dupã un an 2019 de succes,
planul nostru este încã sã ne con-
centrãm pe strategia de cinci ani,
pentru a dubla cota de piaþã. Re-
cent, chiar am accelerat unele pro-
iecte pentru a putea fi mai aproape
de clienþi, pentru a interacþiona mai
bine ºi pentru a câºtiga cotã de pia-
þã.

Reporter: Cum vedeþi mãsurile
adoptate de autoritãþi pentru susþi-
nerea clienþilor ºi ce efecte vor avea
acestea asupra sistemului bancar?

Gyula Fatér: Aceste mãsuri sunt
necesare, iar economia ºi populaþia
au nevoie atât de amânarea greu-
tãþii financiare, prin suspendarea
plãþilor la credite pentru o anumitã
perioadã, ºi de acces la finanþare,
pentru a trece peste efectele pan-
demiei. Programe similare existã ºi
în alte economii ºi reprezintã o so-
luþie de compromis în care toatã lu-
mea participã la efortul de a depãºi

o crizã. Existã loc ºi de mai bine, mai
ales la capitolul transparenþã deci-
zionalã ºi consultare.

Din partea autoritãþilor, în privinþa
mãsurilor, putem spune cã au pus
la dispoziþie instrumentele necesa-
re. Acum depinde cum le vom folo-
si fiecare dintre noi pentru a resimþi
un efect cât mai mic în 2021.

Reporter: Ce soluþii a adoptat
OTP Bank pentru susþinerea clienþi-
lor, în aceastã perioadã?

Gyula Fatér: Ca primã mãsurã cu
impact semnificativ, în luna martie
OTP Bank a fost printre primele
bãnci care au oferit clienþilor lor un
pachet de susþinere, prin care
aceºtia puteau amâna plata ratelor
pentru creditele în derulare pânã la
finalul lunii mai. Odatã cu apariþia
OUG 37/2020 am implementat am-
ânarea plãþilor ratelor conform le-
gii, iar clienþii care au dorit sã opte-
ze pentru aceastã variantã au putut
sã o facã foarte rapid.

Avem acum în implementare pro-
gramul IMM Invest, prin care orien-
tãm resurse financiare spre compa-
niile mici, de altfel cele mai vulnera-
bile în acest context. Având în ve-
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dere acest aspect, am rezervat o
parte din plafonul nostru de finan-
þare pentru clienþii micro (cu o cifrã
de afaceri mai micã de 5 milioane
lei anual), pentru a-i ajuta. Acestea
reprezintã luni de activitate inten-
sã, nu doar pentru OTP Bank, ci
pentru întreg sectorul bancar,
având în vedere rolul de finanþare a
întregii economii ºi responsabilita-
tea pe care o are cãtre clienþi ºi alo-
carea optimã a resurselor financia-
re. Punem accent pe contactarea
rapidã a clienþilor care ne-au selec-
tat pentru a accelera acest proces
complex.

Nu în ultimul rând, din punct de
vedere operaþional, aceste luni
sunt pentru OTP Bank un cataliza-
tor pentru dezvoltarea ºi rafinarea
de instrumente digitale de ban-
king, dar ºi pentru creºterea gradu-
lui de utilizare din partea consuma-
torilor.

Reporter: Câte solicitãri de amâ-
nare a ratelor bancare au fost înre-

gistrate pânã acum ºi câte au fost ºi
soluþionate, la banca pe care o re-
prezentaþi?

Gyula Fatér: Volumul cererilor a
urcat la un total de 10.286, iar rata
de aprobare este de 97,32%. la mo-
mentul realizãrii interviului (n.r. 27
mai).

Reporter: Cum a evoluat credita-
rea, în prima parte a anului, la OTP
Bank?

Gyula Fatér: În primul trimestru
al anului am avut o activitate de
creditare susþinutã, cu creºteri de
douã cifre faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut. Segmentul de fi-
nanþare Corporate a avut un plus
de 74%, cel al creditelor imobiliare
de 65%, iar cererea de finanþare din
partea IMM-urilor a urcat cu 11%.

Începând cu luna aprilie însã, acti-
vitatea s-a comprimat pe majorita-
tea liniilor de creditare, cu o redu-
cere a cererii de noi de credite chiar
ºi de 50%.

Aceste cifre sunt un reper pentru

seriozitatea acestei crize, iar situaþia
a început sã fie previzibilã încã din
luna martie. În acelaºi timp, odatã
cu declararea Stãrii de Urgenþã la
nivel naþional, OTP Bank a lansat un
program de sprijin al clienþilor exis-
tenþi afectaþi de reducerea venituri-
lor, prin oferirea posibilitãþii de amâ-
nare a plãþii ratelor la credite pânã
la finalul lunii mai, pentru persoane
fizice, ºi soluþii personalizate pentru
companii.

Reporter: Cum a evoluat cererea
pe segmentul creditelor ipotecare
ºi imobiliare în primele luni din
2020?

Gyula Fatér: În primul trimestru
al anului, pentru OTP Bank cererea
de finanþare pentru achiziþia de lo-
cuinþe a fost mai mare decât în pri-
mul trimestru din 2019, la fel cum a
fost ºi numãrul de tranzacþii din
piaþã.

Începând cu luna aprilie însã,
având în vedere restricþiile genera-
le impuse de pandemie, atât circu-
laþia, cât ºi numãrul de tranzacþii
s-au redus semnificativ, lucru re-
flectat imediat în cererea de noi
credite. Este cu adevãrat o perioa-
dã specialã, de resetare a prioritãþi-
lor, de reaºezare a bugetelor indivi-

duale, ºi va fi nevoie de ceva timp
astfel încât clienþii sã aibã determi-
narea de a contracta un credit imo-
biliar nou.

Reporter: Care sunt estimãrile
dumneavoastrã pe partea de credi-
tare, pânã la finalul anului?

Gyula Fatér: Un lucru este cert în
privinþa cererilor de finanþare - vo-
lumele nu vor putea fi comparabile
cu cele din lunile de dinaintea cri-
zei. Primul semn de revenire poate
fi chiar faptul cã IMM-urile sunt
foarte interesate ºi au o nevoie rea-
lã pentru facilitãþile programului
IMM Invest. În cazul persoanelor fi-
zice, sperãm ca împrumuturile de
nevoi personale sã revinã, iar la mo-
mentul în care ne vom simþi mai în
siguranþã, sã revinã ºi creºterea
pentru împrumuturile ipotecare.

Luând în considerare impactul
Ordonanþei de Urgenþã prin care se
amânã plata ratelor, mã aºtept ca
volumul de creditare al pieþei sã fie
ceva mai mic decât cel de anul tre-
cut.

Reporter: Care este situaþia de-
pozitelor ºi conturilor de economii
la OTP Bank?

Gyula Fatér: Soldul depozitelor
clienþilor se apropie de 8 miliarde
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lei, cu o uºoarã creºtere faþã de
sfârºitul anului 2019. Fondurile
atrase de la persoane fizice au con-
tinuat sã creascã, demonstrând
orientarea acestui segment cãtre
economisire. De obicei, în situaþii
de crizã economiile cresc, pentru cã
avem tendinþa sã punem mai mulþi
bani deoparte dacã ne simþim nesi-
guri.

Reporter: Au fost fãcute depu-
neri, respectiv au avut loc retrageri
importante în aceastã perioadã?

Gyula Fatér: Nu putem spune cã
a existat o tendinþã de lichidare a
depozitelor în ultima perioadã. Au
fost unii clienþi care au schimbat
moneda de economisire sau poate
au încheiat activitatea pe plan lo-
cal, dar în foarte puþine cazuri s-a
mers cãtre închiderea depozitelor.
Atitudinea ºi reacþia clienþilor a fost
relativ uniformã în aceastã privinþã
ºi se pare cã aceastã crizã nu a afec-
tat apetitiul de economisire. Pe
unele linii de business, precum seg-
mentul corporate, existã chiar
creºteri ale depozitelor din partea
clienþilor care au intrãri de nume-
rar.

Reporter: Cum estimaþi cã va
evolua rata de neperformante în sis-

temul bancar, dupã aplicarea solu-
þiilor de susþinere a debitorilor?

Gyula Fatér: Pe termen scurt, so-
luþiile de susþinere pentru clienþi ar
putea avea o influenþã uºor favora-
bilã asupra ratei de performanþã a
creditelor. Cu toate acestea, existã
încã incertitudini legate de reluarea
susþinutã a activitãþii economice ºi
a evoluþiei în perioada post pande-
mie.

Totul depinde în mare parte de
cât de mult va fi sub control situaþia
generatã de pandemie. Dacã pu-
tem reveni în curând la "normal",
recuperarea rapidã este realizabilã
cu o uºoarã creºtere a NPL. Altfel,
poate fi dificil pentru întreaga eco-
nomie, inclusiv pentru bãnci. Mo-
mentul adevãrului vine la începutul
anului viitor.

Reporter: Cum apreciaþi legile
aprobate de Parlament în ultima
perioadã (Legea dãrii în platã ºi Le-
gea plafonãii dobânzilor) ºi care
este opinia dumneavoastra legatã
de celelalte proiecte legislative din
domeniul bancar, aflate acum în
dezbatere în Parlamant?

Gyula Fatér: Mare parte dintre
mãsurile adoptate de Parlament
pentru susþinerea economiei locale

ºi pentru amânarea sarcinii finan-
ciare pentru populaþie sunt bine
construite ºi binevenite. Salutãm,
de asemenea, programul IMM
Invest în care suntem implicaþi ºi
prin care putem sã susþinem aface-
rile companiilor mici, afectate cel
mai puternic.

Da, legile menþionate vor ajuta
atât afacerile locale, cât ºi clienþii
persoane fizice, dar trebuie sã înþe-
legem, la toate nivelurile de deci-
zie, cã pentru astfel de legi ºi pro-
grame cu impact important, pentru
mãsuri optime este nevoie de dia-
log ºi de consultarea sectorului
bancar, de colaborare ºi de analizã
atentã pentru evaluarea serioasã a
efectelor.

Reporter: Ce profit a înregistrat
OTP Bank în primul trimestru ºi ce
estimãri aveþi legate de intreg anul
în curs?

Gyula Fatér: În primul trimestru
al acestui an, OTP Bank România a

înregistrat un profit operaþional de
36 de milioane de lei, semnificativ
mai mare decât în aceeaºi perioadã
a anului trecut, în timp ce rezultatul
ajustat dupã constituirea provizioa-
nelor de risc de credit pentru efec-
tele viitoare ale Covid-19 este re-
prezentatã de o pierdere de 10,7
milioane de lei.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Soldul depozitelor clienþilor se apropie de 8
miliarde lei, cu o uºoarã creºtere faþã de sfârºitul

anului 2019. Fondurile atrase de la persoane
fizice au continuat sã creascã, demonstrând

orientarea acestui segment cãtre economisire".


