
Banking the unbanked - una din solutiile de combatere a fenomenului de 
excluziune financiara

Conceptul de “unbanked” se referă la acele persoane care, în mod tradiţional, nu au acces la produse 
si servicii financiare si despre care se poate astfel spune ca sunt afectate de fenomenul de excluziune 
financiara. 

Numarul persoanelor cu acces limitat sau care nu au deloc acces la produsele si serviciile financiare 
oferite de băncile comerciale obişnuite este mare in special in tarile emergente, unde problemele 
sociale persista.  Potrivit informatiilor good.bee holding – institutia de microfinantare lansată în 2008 
de Fundaţia ERSTE (40%) şi Erste Group Bank AG (60%) - aproape 50% din populatia adulta din 
Romania are acces limitat la astfel de produse si servicii, una din cele mai mari proportii din tarile 
Europei centrale si de est.   Pentru comparatie, mai putin de 2% din populatia adulta din tara de 
origine a grupului Erste, Austria, se afla in aceasta situatie.

Motivele pentru care anumite categorii sunt considerate “nebancabile” nu ţin neaparat de nivelul de 
dezvoltare al ţării şi, uneori, nici măcar de nivelul veniturilor persoanelor respective – astfel de cazuri 
existand chiar şi în ţări avansate din punct de vedere economic.  Motivele sunt mai degrabă legate de 
riscul  specific  al  afacerilor  pe  care  aceste  persoane  doresc  sa  le  dezvolte  (agricultură  versus 
industrie/servicii), nivelul şi localizarea garanţiilor, nivelul şi gradul de formalizare a afacerii, restricţii 
geografice etc.

Pentru  a  sprijini  persoanele  fizice  active  din  punct  de  vedere  economic  şi  micile  întreprinderi, 
oferindu-le putere economică,  in 2009 a fost  lansata in  Romania  good.bee credit,  compania de 
micro-creditare  a  good.bee  holding.   Dezvoltata  ca  parteneriat  strategic  intre  Centrul  pentru 
Dezvoltare Economică (CDE) România si good.bee holding,  good.bee credit a oferit  pana acum 
finantari  de  zece  milioane  de  dolari  intreprinzatorilor  romani  –  in  special  fermierilor  si  micilor 
intreprinzatori.

Clienţii  serviciilor de micro-creditare  se diferentiaza de clienţii tipici ai băncilor comerciale, proveniti 
preponderent din mediul urban, în principal în sensul unui grad mai scăzut de sofisticare, al accesului 
mai dificil la surse de finanţare, dar şi al lipsei de informare cu privire la diversele produse şi servicii 
financiare.  De aceea, pentru ei au fost create produse de creditare simple, uşor de înţeles şi oferite 
în condiţii avantajoase - credite pentru capital de lucru (capital circulant) si credite pentru investiţii. 

Ca  si  caracteristici  ale  clientilor  care  solicita  micro-creditare,  intreprinzătorii  din  agricultură  şi 
domeniile conexe reprezintă o majoritate covârşitoare, atât ca număr, cât şi ca pondere în volumul 
creditelor acordate (peste 96%).  Din punct de vedere al destinaţiei creditelor, se remarcă o puternică 
dominaţie a creditelor pentru investiţii, care reprezintă 91% din volumul total de credite acordate.  O 
caracteristică  cu  totul  aparte,  specifică  activităţii  de  micro-creditare  în  general,  este  ponderea 
neobişnuit de mare a femeilor in randul clientilor, respectiv peste 25%.

Prin serviciile noastre dorim sa contribuim la incluziunea financiara a persoanelor mai putin avantajate 
si sa oferim micilor antreprenori sprijinul financiar de început de care au nevoie pentru a-şi dezvolta 
activitatea în mod sustenabil. Crezul nostru este acela ca toate categoriile sociale trebuie sa aiba 
acces la servicii financiare, ca mijloc de a-şi îmbunătăţi atât propria viaţă, cât şi viaţa comunităţii din 
care fac parte.
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