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RELA IA DE CREDIT DINTRE B NCI I COMPANII
I EFECTELE ASUPRA ECONOMIEI REALE

Constantin-Bogdan, Voroneanu1

Rezumat: În ansamblul de rela ii care se stabilesc între companii i reprezentan ii pie ei financiar-
bancare o importan deosebit o au rela iile determinate de activitatea de creditare. În pofida diverselor
variante de mobilizare a fondurilor b ne ti necesare acoperirii nevoilor de capital generate de activitatea
curent sau cea investi ional a agen ilor economici, creditarea bancar reprezint principala form de
finan are pentru cea mai mare parte a companiilor. Aceast pozi ie dominant este asigurat de avantajele
pe care contractarea unui credit bancar le ofer agen ilor economici i care influen eaz direct, pozitiv
situa ia economico-financiar a acestora. Bineîn eles c exist i o serie de riscuri pe care agentul economic
i le asum în momentul în care apeleaz la finan area bancar , riscuri care dac se produc pot afecta

negativ activitatea acestuia. Având în vedere rolul important pe care companiile îl au în generarea fluxurilor
reale din economie, toate aceste efecte pozitive sau negative se repercuteaz direct asupra calit ii vie ii
economico-sociale la nivel macro. Din acest motiv, este foarte important ca între banc i agentul economic
s existe în permanen o bun comunicare i o transparen în ce prive te informa iile solicitate, respectiv
oferite, iar colaborarea dintre cele dou categorii de organiza ii s se desf oare pe baza unui parteneriat.

Cuvinte cheie: banc , agen i economici, rela ie de credit, economie real .

Clasificarea JEL: G21, D04.

1. Locul rela iei de credit in politica financiar a b ncii i a companiei
De pe pozi ia de intermediar financiar, sistemul bancar reprezint o verig

important a sistemului financiar na ional, având un impact semnificativ asupra economiei
în general, întrucât furnizeaz resursele b ne ti de care companiile au nevoie pentru a se
extinde i a se dezvolta. Muta iile care au loc permanent pe pia a financiar i monetar ,
prin dezvoltarea fenomenului dezintermedierii, nu au reu it s diminueze rolul
fundamental pe care creditul bancar îl are în economie.

Creditul bancar de ine un loc aparte în cadrul politicii financiare a agen ilor
economici, reprezentând una din cele mai des utilizate modalit i de finan are a activit ii
curente i/sau investi ionale. Cauzele se reg sesc între avantajele de care beneficiaz
agen ii economici care stabilesc rela ii de credit cu b ncile:

prin intermediul b ncilor, agen ii economici au posibilitatea de a accesa
importante fonduri financiare suplimentare, peste cele proprii pentru sus inerea proiectelor
curente sau a celor pe termen lung de dezvoltare a activit ii;

stabilirea unei rela ii de credit cu o banc faciliteaz accesul companiei la alte
produse i servicii furnizate de c tre banca respectiv sau chiar de alte b nci comerciale;

în cazul în care banca finan atoare este o institu ie recunoscut pe plan na ional sau
interna ional se înregistreaz o cre tere a vizibilit ii companiei la nivelul sistemului bancar
i a gradului de încredere în viabilitatea afacerii acesteia în fa a altor investitori poten iali;

flexibilitate ridicat în ceea ce prive te: sumele contractate, modul de utilizare a
acestora, costurile i termenele de rambursare a principalului i de plat a dobânzii etc.;

contractarea unui credit bancare presupune, din partea b ncii o analiz riguroas
atât a situa iei economico-financiare a companiei, cât i a fezabilit ii proiectului pentru
care se solicit finan are. Acest fapt poate determina managementul companiei s
analizeze, la rândul s u, în mod obiectiv, afacerea, s ob in o imagine clara a situa iei sale
financiare i un tablou al punctelor slabe, punctelor tari, oportunit ilor i amenin rilor
care caracterizeaz situa ia firmei etc.
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Ca orice surs extern de finan are i creditul bancar prezint o serie de dezavantaje
pentru compania care îl contracteaz , respectiv:

creditul bancar nu este accesibil tuturor agen ilor economici i presupune un
proces complex, motiv pentru care companiile sunt nevoite s întocmeasc dosare bine
fundamentate;

ob inerea finan rii bancare poate fi condi ionat de prezentarea unor garan ii
reale (proprii sau apar inând unor ter i) care s securizeze creditul solicitat. Exist astfel
riscul ca bunurile imobile sau mobile ipotecate în favoarea b ncii s fie pierdute în cazul
nerespect rii clauzelor contractule;

creditul bancar este o form de finan are extern , ceea ce înseamn implicit
influen a unui factor extern asupra managementul firmei, respectiv apari ia unor restric ii
de natura financiar ;

expunerea la riscuri noi pentru companie sau cre terea expunerii la riscuri deja
existente: riscul ratei dobânzii, riscul valutar, în cazul în care creditul este contractat într-o
alt moned decât cea în care se realizeaz încas rile companiei etc.;

riscul întreruperii credit rii în cazul unor evenimente nefavorabile care afecteaz
situa ia economic a companiei sau nerespect rii unor clauze contractuale (de exemplu:
interzicerea noilor disburs ri dintr-o linie de credit dac întreprinderea înregistreaz
restan e la alte b nci/stat).

Pe de alt parte, în cadrul politicii de plasament a unei b nci, creditarea agen ilor
economici reprezint o component important , atât din punctul de vedere al volumului de
activitate, cât i din punctul de vedere al particip rii la profitul realizat. Fiecare împrumut acordat
poate avea efecte pozitive multiple pentru activitatea i situa ia financiar a b ncii, astfel:

în primul rând, el poate reprezenta un plasament de calitate. În acest caz, banca, pe de
o parte, î i asigur venituri certe din dobânda i comisioanele aferente, iar, pe de alt parte,
întrucât riscul ca respectivul împrumut s intre în default este sc zut, nu- i va pune problema
cre terii cheltuielilor cu eventuale provizioane pe care un astfel de risc le-ar determina;

în al doilea rând, el va fi un generator de venituri colaterale pentru banc : comisioanele
aferente opera iunilor conexe pe care le va antrena (pl i, schimburi valutare etc.);

în al treilea rând, reprezint un bun prilej pentru vânzarea încruci at (cross-
seling) a întregii game de produse i servicii oferite de banc : internet banking, conven ii
de plat a salariilor angaja ilor companiei respective pe carduri, cu posibilitatea de a
beneficia de descoperit de cont (payroll), diferite tipuri de carduri de debit i/sau de credit
i alte produse de creditare pentru salaria ii companiei respective, instrumente de

economisire etc.;
nu în ultimul rând, poate însemna un succes de marketing – în cazul în care

clientul este o companie cunoscut la nivel regional, na ional i/sau interna ional – care se
poate transforma într-unul comercial prin atragerea de noi clien i (parteneri sau nu ai
companiei creditate).

Cu alte cuvinte, de calitatea portofoliului de credite depinde în ultim instan
stabilitatea b ncii i realizarea nivelurilor adecvate ale indicatorilor de solvabilitate i
lichiditate. Din acest motiv, managementul bancar acord o aten ie special activit ii de
creditare, urm rind, pe de o parte, fundamentarea deciziilor de acordare a creditelor pe
analize cât mai riguroase ale riscului de creditare, iar, pe de alt parte, permanenta
monitorizare i stricta administrare a facilit ilor de credit acordate.

Una dintre problemele cele mai sensibile i care se reg se te în permanen între
preocup rile teoreticienilor i practicienilor de specialitate o reprezint asigurarea bunei
func ion ri a rela iei de credit dintre b nci i agen ii economici. Managementul acestei
rela ii, atât din perspectiv bancar cât i din cea a agen ilor economici, are ca obiective
fundamentale protejarea investi iilor institu iei i optimizarea fluxului de numerar.
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O func ie important a managementului rela iei de credit o reprezint controlul
creditului, abordat din perspectiva procesului decizional necesar dimension rii creditului,
pe de o parte i asigur rii respect rii termenilor i condi iilor negociate, pe de alt parte.
Controlul creditului este necesar pentru a se evita lipsa de lichidit i ca urmare a unor
plasamente excesive i pentru a se realiza un echilibru optim între profitabilitate i riscurile
pe care aceasta le implic .

Este esen ial pentru activitatea economico-financiar viitoare atât a companiei, cât i a
b ncii, ca decizia de finan are prin împrumut bancar s se bazeze pe o fundamentare riguroas
efectuat la nivelul managementului financiar al companiei i respectiv la nivelul
departamentelor implicate din cadrul b ncii. Stabilirea clar , transparent a tuturor clauzelor
contractuale, în consonan cu nevoia real de finan are a companiei i comunicarea bazat pe
încredere vor influen a pozitiv sau negativ modul de derulare a rela iei de credit dintre banc i
agentul economic, cu implica ii profunde asupra economiei reale.

2. Situa ii de dezechilibru al rela iei de credit dintre banc i companie
i efectele asupra economiei reale

Rela ia de credit care se na te între o companie, ca solicitant al unui împrumut
destinat finan rii activit ii sale curente sau investi ionale i o banc , în calitate de furnizor
al capitalurilor b ne ti necesare, implic un proces amplu caracterizat de o succesiune de
etape bine definite i reglementate. Fiecare etap , începând cu identificarea nevoii de
finan are i finalizând cu administrarea expunerii astfel create, presupune fluxuri de
informa ii i documente, interac iuni departamentale i mai presus de toate, decizii care se
materializeaz în ac iuni concrete, cu efecte directe atât asupra b ncii cât i asupra
agentului economic care a solicitat creditul sau angajamentul respectiv.

Pe parcursul derul rii lor, rela iile de credit dintre b nci i agen ii economici se pot
confrunta atât cu perioade de echilibru cât i cu perioade mai tensionate. Principalii factori
care pot provoca apari ia unor astfel de derapaje ale rela iei de credit sunt:

specifici b ncii: schimbarea obiectivelor urm rite de banca respectiv i a politicii
în ceea ce prive te activitatea de creditare în general i cea a agen ilor economici în special.
Astfel, pozi ia financiar a b ncii sau a grupului financiar de care apar ine, accesul la sursele
necesare activit ii de creditare i costul acestora sau anumite considerente de pruden ialitate
sunt câteva cauze care pot provoca schimb ri esen iale ale politicii de creditare a agen ilor
economici, cu impact direct asupra calit ii rela iei de credit dintre banc i companie;

specifici agentului economic: modificarea semnificativ , în sens negativ, a
situa iei economico-financiare a companiei, tensiuni ap rute în structura ac ionariatului sau
a top managementului acesteia, dezvoltarea de rela ii comerciale cu parteneri care pot
afecta imaginea companiei, ob inerea unor oferte de finan are mai avantajoase sau chiar
contractarea unor noi facilit i de credit de la alte b nci sau institu ii de credit, pot face
dificil continuarea rela iei de credit în parametrii negocia i ini ial;

macro-economici, specifici economiei na ionale: schimb ri legislative cu efect direct
asupra activit ii de creditare a agen ilor economici care pot obliga b ncile s - i reconsidere
anumite expuneri. De exemplu, conform prevederile noului Regulament al B ncii Na ionale a
României privind condi iile de acordare a creditelor în valut , devenit aplicabil în prim vara
acestui an, agen ii economici care doresc s acceseze finan ri bancare în valut trebuie s
dovedeasc faptul c î i pot sus ine obliga iile contractuale, cu alte cuvinte c pot gestiona
datoria f r consecin e severe asupra pozi iilor lor financiare chiar în condi iile unei deprecieri
masive a cursului de schimb dintre valuta respectiv i moneda na ional ;

distorsiuni ale fluxurilor economice i ale celor financiare ca efect al contagiunii
din pie ele interna ionale asupra celei interne. Pr bu irea industriei subprime care a
declan at criza financiar , ulterior transformat într-una economic , a afectat economia
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na ional inducând în primul rând o stare de neîncredere între cele dou sectoare
importante, sectorul bancar i cel real reprezentat de agen ii economici. Rezultatele au fost
f r precedent: lips acut i generalizat de lichidit i, cre tere exponen ial a num rului
de falimente i insolven e în rândul agen ilor economici, restructurarea drastic a
sistemului financiar-bancar, repozi ionarea politicilor de creditare promovate de institu iile
de credit, cu accent pe pruden în detrimentul profitabilit ii etc.

O rela ie de credit tensionat , dezechilibrat , afecteaz în primul rând comunicarea,
respectiv buna derulare a fluxului de informa ii dintre banc i companie. În func ie de
durata crizei, ea poate fi un eveniment pasager, cu efecte limitate sau dimpotriv se poate
acutiza, consecin ele repercutându-se asupra laturii opera ionale, fundamentale a rela iei de
credit. În acest din urm caz ambele p r i sunt afectate, iar dac situa ia cunoa te o tendin a
de generalizare (la nivel de portofoliu al unei b nci sau ca cel mai r u scenariu la nivel de
sector bancar/domeniu al economiei reale), efectele se r sfrâng i la nivel macroeconomic.

Principalele situa ii de dezechilibru al rela iei de credit dintre banc i companie sunt
urm toarele:

a) Banca dore te modificarea termenilor stabili i ini ial (costuri, perioad de
valabilitate i/sau de creditare, condi ii de utilizare, etc.) sau chiar diminuarea ori
închiderea expunerii pe un anumit agent economic.

În cazul în care compania respectiv nu reu e te s ob in într-un termen optim
finan area necesar dintr-o alt surs , exist riscul ca rela ia de credit definit dup noile
condi ii impuse de banc s genereze, în prim faz , consecin e negative asupra situa iei
economico-financiare a companiei i eventual asupra microclimatului economic din care
face parte, în m sura în care întreprinderea este nevoit s - i regândeasc mult mai auster
strategia opera ional pentru a- i putea continua activitatea:

cre terea pre urilor la produsele vândute sau serviciile prestate;
disponibilizarea unei p r i a for ei de munc ;
sc derea aprovizion rii cu materii prime i/sau m rfuri, afectând al i agen i

economici, ca o reac ie în lan .
În func ie de m rimea agentului economic, efectele negative pot fi cu atât mai

pronun ate asupra microclimatului economico-social respectiv, iar în plus, se pot repercuta
i asupra b ncii creditoare:

cre terea cheltuielilor cu ajust rile pruden iale de valoare (provizioane) cu impact
direct asupra profitabilit ii institu iei;

afectarea indicatorilor de lichiditate a b ncii;
influen area costurilor fondurilor b ne ti destinate credit rii;
afectarea rela iilor de credit (din motive pruden iale) cu al i agen i economici din acela i

domeniu de activitate sau care beneficiaz de produse de creditare similare, cu toate implica iile
care decurg atât la nivel de banc cât i de companii, respectiv de sector al economiei reale.

b) Agentul economic solicit renegocierea condi iilor de creditare ini ial aprobate,
iar în cazul unui refuz din partea b ncii, î i va refinan a par ial/integral expunerea.

Aceast situa ie se întâlne te mai ales în cazul în care economia la nivel macro
parcurge o perioad de expansiune iar concuren a pe pia a bancar este foarte puternic .
Pierderea unui client poate afecta banca atât direct cât i indirect:

direct: se diminueaz veniturile b ncii i implicit rezultatele financiare nu mai
sunt cele a teptate; banca nu mai poate remunera sursele atrase la un nivel care s -i asigure
atragerea unora noi sau chiar men inerea celor existente; poate fi nevoit chiar s opereze
reduceri de personal la nivelul unit ii care gestiona clientul respectiv;

indirect: semnal nefavorabil transmis în pia care poate determina noi plec ri de
agen i economici importan i i chiar de resurse financiare semnificative, cu implica iile
men ionate anterior.
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În func ie de impactul acestor efecte negative asupra situa iei financiare a b ncii,
consecin ele se pot r sfrânge i asupra economiei reale reprezentate de acei agen i economici,
clien i ai b ncii în cauz , c rora le-au fost majorate costurile de creditare i/sau cele aferente
opera iunilor curente, ca solu ie pentru a limita sau diminua pierderile înregistrate.

c) Rela ia de credit este afectat de criza economico-financiar generalizat .
În acest caz este afectat în primul rând încrederea, ca latur esen ial a rela iei dintre

banc i agentul economic. Astfel, agen ii economici nu reu esc s elaboreze strategii nici
m car pe termen scurt, fiind reticen i la orice schimbare a rela iilor de credit existente sau
la stabilirea unora noi. În cazul în care exist totu i companii interesate de noi finan ri,
solicit rile lor se confrunt cu atitudinea prudent-restrictiv a b ncilor interesate în special
de conservarea lichidit ii i sterilizarea portofoliilor de credite.

Modul în care momentele de criz sunt dep ite influen eaz direct calitatea rela iei
de credit, respectiv efectele pe care aceasta le are asupra celor dou categorii de institu ii i
pe aceast cale asupra economiei reale.

La nivelul agen ilor economici:
sunt sistate proiectele investi ionale care ar fi însemnat dezvoltarea activit ii, cu

implica ii pozitive atât la nivelul lor, cât i la nivelul microclimatului de care apar in:
crearea de noi locuri de munc , cre terea consumului de materii prime, noi achizi ii de
m rfuri, stimularea altor afaceri, cu reac ii în lan pân la nivel regional sau chiar na ional;

se renegociaz termenele de încasare i de plat afectând astfel cash-flow-urile
partenerilor cu efecte directe asupra solvabilit ii acestora;

creditul comercial începe s dispar antrenând falimentul companiilor pentru care
acesta reprezenta principala modalitate de refinan are;

costurile opera ionale se majoreaz fapt ce se reg se te ulterior în pre uri de
vânzare mai mari, imprimând consumului un trend descendent.

La nivelul b ncilor:
se diminueaz veniturile din dobânzi i comisioane ca urmare a intr rii în

insolven /faliment a unor clien i;
sunt erodate rezultatele financiare prin constituirea provizioanelor de risc de credit;
costurile opera ionale sunt acoperite într-o m sur tot mai mic pe seama

comisioanelor aferente creditelor i opera iunilor curente, generând ample programe de
disponibilizare de personal i închideri de unit i devenite neprofitabile;

sursele de capitaluri b ne ti necesare credit rii devin tot mai scumpe antrenând
cre terea costurilor la credite i la opera iunile curente.

Centralizând efectele negative pe care o rela ie de credit tensionat le poate induce,
se pot delimita urm toarele categorii:

de natur monetar : cre terea ratei dobânzii, cre terea ratei infla iei;
de natur social : sc derea gradului de ocupare a for ei de munc ;
de natur economic : sc derea produsului intern brut.

Pentru a se evita aceste implica ii negative asupra vie ii economico-sociale atât la nivel
micro cât i la nivel macro, este foarte important ca între banc i client s existe în permanen
o bun comunicare i o transparen în ce prive te informa iile solicitate, respectiv oferite, iar
colaborarea dintre cele dou categorii de organiza ii s se desf oare pe baza unui parteneriat.

3. M suri de îmbun t ire a calit ii rela iei de credit banc - companie
Considerând rela ia de credit dintre banc i companie ca fiind fundamentat pe un

ciclu procesual de fluxuri informa ionale, decizii i ac iuni, m surile de îmbun t ire a
calit ii acesteia, atât cu scop preventiv (pentru a se evita noi derapaje), cât i de diminuare
a efectelor negative provocate de momentele de dezechilibru, îmbrac forma m surilor de
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eficientizare a etapelor care compun procesul de creditare, m suri care pot fi adoptate atât
de c tre banca finan atoare, cât i de agentul economic care lanseaz solicitarea de credit.

La nivelul sectorului bancar, este foarte important ca, înc din momentul stabilirii
strategiei privind finan area bancar a agen ilor economici, s existe o comunicare
transparent din partea departamentelor direct implicate întrucât astfel e aloanele
executive î i vor stabili cele mai eficiente planuri de ac iune în vederea maximiz rii
beneficiilor. Transmiterea par ial sau cu caracter interpretabil a elementelor de strategie
conduce cel mai adesea la efecte adverse, ca de exemplu:

canalizarea eforturilor în direc ii pu in productive sau chiar neproductive;
afectarea rela iilor cu clien ii existen i;
ini ierea inoportun a rela iilor de credit cu clien i noi etc.

Eficientizarea activit ii de identificare a nevoilor de finan are, impune crearea i
actualizarea în timp real a unei baze de date unice pe banc (sau pe grupul financiar-
bancar) con inând informa ii nu doar despre clien ii existen i ci i despre cei targeta i:
istoricul situa iei financiare, structura ac ionariatului, expunerea pe alte b nci sau alte
institu ii financiare, întâlnirile precedente i modul în care s-au finalizat, informa ii locale
despre companie i/sau conducerea acesteia.

Pentru cre terea randamentului procesului de preselec ie a poten ialilor clien i, este foarte
important ca în cazul proiectelor de finan are de mare anvergur (în termeni de valoare,
complexitate, particularit i în ce prive te derularea etc.) negocierea ofertei de finan are s se
efectueze în prezen a reprezentan ilor b ncii cu competen decizional , din cadrul
departamentelor corpora ii i risc. Avantajele ar fi semnificative pentru ambele p r i:

negocierea termenilor de acordare s-ar realiza în timp real, câ tigându-se timp
pre ios care altfel s-ar consuma cu coresponden a centrala - re ea;

eficientizarea procesului de elaborare i chiar a celui de aprobare a aplica iei de
credit întrucât parte din eventualele probleme sau întreb ri ridicate în perioada de pre-
aprobare s-ar clarifica cu ocazia acestor negocieri.

O importan deosebit în cadrul procesului de creditare din perspectiv bancar o
are întocmirea dosarului de credit i elaborarea aplica iei. Este una dintre cele mai
complexe etape ale rela iei de credit, fiind hot râtoare pentru bunul mers al acesteia
întrucât colectarea documentelor necesare alc tuirii dosarului de credit i întocmirea
referatului de prezentare a creditului presupune o permanent colaborare între
departamentele specializate ale fiec rei dintre cele dou entit i. Cre terea eficien ei i
operativit ii ac iunilor i proceselor ce se desf oar în cadrul acestei etape, poate fi
asigurat prin implementarea unui set de principii i practici de lucru:

colectarea documentelor care alc tuiesc dosarul de credit la sediul agentului
economic. O important economie de timp se realizeaz în cazul în care documentele
respective se completeaz direct în departamentul financiar-contabil al companiei. În plus se
înregistreaz i un real câ tig la capitolul acurate e i corectitudine a informa iilor solicitate;

permanenta colaborare banc -agent economic (prin departamentele implicate) pe
toat perioada elabor rii referatului de credit în vederea solu ion rii de comun acord a
eventualelor aspecte negative ale situa iei comerciale sau financiare a companiei sau a
eventualelor neclarit i legate de caracteristicile produsului de creditare solicitat;

adoptarea unei abord ri corecte i cât mai transparente de c tre ambele p r i
implicate în poten iala rela ie de credit.

Cea mai sensibil etap a rela iei de credit o reprezint administrarea facilit ii de
credit acordate i monitorizarea condi iilor contractuale. În acest caz, se impune adoptarea
unor m suri de eficientizare a procesului decizional care s aib ca obiectiv relaxarea
eventualelor tensiuni care s asigure premisele unei colabor ri parteneriale i în acela i
timp profitabile pentru ambele p r i:
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aplicarea unui tratament particularizat pentru fiecare solicitare de credit prin
evitarea generaliz rilor;

adoptarea unei atitudini deschise, orientate spre dialog transparent i spre g sirea
unor solu ii reale ( i în acela i timp legale) la problemele ridicate;

Persoanele implicate în activitatea decizional pe linie de creditare, trebuie s cunoasc
foarte bine realitatea economic , s posede expertiz atât în gestionarea riscului cu toate
implica iile acestuia, dar i în management rela ional, astfel încât comunicarea dintre banc i
companie sa fie cât mai transparent i cât mai benefica pentru ambele organiza ii.

Din perspectiv agentului economic, eficientizarea procesului de contractare a unui
credit bancar, ca premis pentru o rela ie echilibrat cu banca finan atoare debuteaz în
mod similar cu stabilirea clar a strategiei i obiectivelor companiei. Strategia privind
acoperirea nevoilor de resurse b ne ti pentru activitatea curent i/sau investi ional prin
contractarea de împrumuturi bancare trebuie s fie rezultatul deciziei financiare al c rei
obiectiv const în alegerea structurii de finan are a întreprinderii, pe baza analizei pe
criterii de optim a costului fiec rei surse de capital.

Urm toarele etape, relativ asem n toare cu cele întâlnite la nivelul procesului de
creditare la nivel bancar, presupun interac iuni complexe între managementul financiar al
companiei i departamentele specializate ale b ncii care afecteaz direct calitatea rela iei
dintre cele dou entit i. Principalele m suri de îmbun t ite sunt urm toarele:

implicarea în proiecte investi ionale pentru care exist expertiz la nivelul tuturor
departamentelor companiei: produc ie, comercial, financiar, juridic;

dimensionarea riguroas a nevoilor de resurse b ne ti care s asigure ob inerea
rezultatelor scontate;

alegerea modalit ilor de creditare bancar astfel încât s se suprapun cât mai
bine pe nevoile de finan are ale întreprinderii;

definirea clar a principalelor caracteristici ale facilit ilor de credit ce se doresc a
fi contractate: sum , perioad de creditare, condi ii de utilizare, costuri implicate,
modalit i de rambursare, garan ii ce pot fi oferite pentru a securiza viitoarea expunere etc.

respectarea reglement rilor legislative specifice în vigoare;
profitabilitatea trebuie s reprezinte principalul criteriu de selectare i de

promovare a proiectelor pentru care se apeleaz la finan are bancar (urm rindu-se
deopotriv costurile opera ionale pe care le implic i eventualele pierderi determinate de
insuccesul proiectului);

permanenta con tientizare a raportului venituri - riscuri specific fiec rui proiect finan at;
cunoa terea i în elegerea la nivel de detalii a afacerii, a particularit ilor

manageriale i a pie ei pe care activeaz agentul economic.

4. Concluzii
Dezvoltarea economico-social a unei na iuni depinde în mare m sur de buna

func ionare a mecanismelor economico-financiare care faciliteaz derularea fluxurilor
b ne ti în coresponden cu fluxurile reale ce se realizeaz într-o economie. Având în
vedere rolul pe care b ncile i agen ii economici îl au în asigurarea unui climat favorabil
dezvolt rii economico-sociale a unei na iuni, filosofia nou a rela iilor banca-companie
pune accent pe implementarea spiritului de echip între managerul acestei rela ii (lucr tor
bancar) i managerul financiar al companiei în a a fel încât ace tia s creeze valoare în
interesul mutual al p r ilor i pe aceast cale s influen eze pozitiv mersul economiei la
nivel macro.
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