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MESAJUL
PREªEDINTELUI

Raport anual 2001

Pentru Banca Comercialå
Românå ¿i pentru Grupul pe care
aceasta îl conduce, 2001 a fost un
an al consolidårii pozi¡iei sale de
lider în mai multe zone de afaceri, o
perioadå în care am reu¿it så
îmbinåm cre¿teri cantitative cu
semnificative îmbunåtå¡iri calitative. A fost un an în care am ob¡inut
rezultate foarte bune în activitatea
de zi cu zi. În prezent, B.C.R. este
bine cunoscutå ¿i este perceputå
ca una dintre cele mai stabile
institu¡ii financiare de pe pia¡a
româneascå.
Realizårile noastre în 2001
sunt
reprezentative
pentru
dezvoltarea Grupului. În condi¡iile
unor cre¿teri anuale a activelor
Grupului de peste 18% (atingând
3,7 miliarde USD) ¿i a profitului net
de 20% (130,4 milioane USD) pe Standardele Interna¡ionale de Contabilitate, noi
ne-am îndeplinit ¿i depå¿it proiec¡iile ambi¡ioase, precum ¿i obiectivul strategic de
påstrare a pozi¡iei de lider pe pia¡å. Ca urmare a acestor cre¿teri înregistrate,
rentabilitatea activelor medii (ROAA) a crescut la 3,78% în 2001 de la 3,40% în 2000.
Rentabilitatea capitalurilor medii (ROAE) a crescut u¿or la 20,30% în 2001 de la
20,08% în 2000.
În ceea ce prive¿te implementarea obiectivelor strategice, anul 2001 a fost unul
în care au existat multe ini¡iative ale Grupului nostru dinamic. Am înregistrat un
progres important în dezvoltarea platformei noastre interne, obiectivul final fiind acela
de a oferi clien¡ilor no¿tri cele mai bune servicii prin implementarea conceptului de
one-stop-banking, one-stop-shopping. Am înfiin¡at o subsidiarå specializatå de leasing
care a intrat în func¡iune în luna aprilie 2001, precum ¿i o subsidiarå în domeniul
asigurårilor care a început så func¡ioneze în ianuarie 2002, creând astfel condi¡iile de
implementare ¿i dezvoltare a activitå¡ii de bancassurance. BCR Leasing a înregistrat
rezultate foarte bune în 2001 de¡inând deja la finele acestui an o cotå de pia¡å de 8%.
Subsidiara noastrå de brokeraj – BCR Securities – împreunå cu banca au lansat cu
succes prima emisiune de obliga¡iuni municipale în 2001 ¿i s-au implicat mai
puternic în emisiunea de obliga¡iuni corporatiste. Subsidiarele noastre bancare din
stråinåtate (Londra, Frankfurt, Paris ¿i Chi¿inåu) au sprijinit în mod eficient activitatea
båncii, în special în zona creditelor sindicalizate ¿i a opera¡iunilor pe pie¡ele de capital
¿i au încheiat anul 2001 cu rezultate bune.
Banca Comercialå Românå, banca mamå a Grupului, a continuat så înregistreze
rezultate excelente. B.C.R. este cea mai mare bancå din România, având o cotå de
aproximativ 30% pe toate segmentele de pia¡å pe care ac¡ioneazå. Baza sa de clien¡i
s-a dublat în ultimii 3 ani, atingând cifra de 2,7 milioane, din care 250 mii erau clien¡i
persoane juridice.
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În cursul anului 2001, creditele acordate de bancå clien¡ilor såi s-au cifrat la 3,5
miliarde USD (pe rulaj), råmânând pe sold la finele anului peste 1 miliard USD.
Calitatea creditelor s-a îmbunåtå¡it în ultimii ani, în special ca urmare a
perfec¡ionårii procedurilor de creditare ¿i a managementului riscului. Acum trei ani,
B.C.R. a introdus propriul såu sistem de rating pentru clasificarea creditelor, sistem
care este foarte apropiat de cel prevåzut de standardele interna¡ionale, iar beneficiile
pentru bancå nu au întârziat så aparå.
Conform Strategiei ¿i Planului de afaceri pe 5 ani, pânå în 2004, retail banking-ul
a reprezentat o prioritate pentru anul 2001 ¿i va fi o prioritate ¿i în viitor, deoarece
aceastå zonå de activitate are poten¡ialul de dezvoltare cel mai ridicat. Din 27 de noi
produse lansate de bancå în anul care a trecut, 17 au apar¡inut zonei de retail, iar
clien¡ii le-au apreciat din plin. Creditele de consum au avut o cre¿tere spectaculoaså
în ultimii doi ani (de peste 7 ori), la finele anului 2001 acestea reprezentând 5% în total
credite acordate de B.C.R. clien¡ilor nebancari. Activitatea de carduri a evoluat foarte
bine ¿i, în anul care a trecut, eforturile båncii în acest domeniu au fost în linie cu
politicile ¿i ac¡iunile guvernului ¿i s-au concentrat pe educarea pie¡ei, astfel încât så
se treacå de la activitå¡i care au la bazå plå¡ile în numerar la cele în care plå¡ile se
realizeazå prin card. În perioada urmåtoare se vor înregistra cre¿teri spectaculoase în
activitatea de carduri.
Corporate banking-ul a reprezentat întotdeauna activitatea centralå a båncii,
aceasta cåpåtând noi dimensiuni în anul 2001. Banca ¿i-a îmbunåtå¡it structura
organizatoricå ¿i a devenit mai orientatå spre client. Pe lângå Direc¡ia de
Management al rela¡iilor cu clien¡ii ¿i de celelalte direc¡ii implicate în finan¡area
corpora¡iilor (structuri create în ultimii doi ani), B.C.R. a înfiin¡at o nouå direc¡ie care
så se ocupe de administrarea proiectelor externe. În prezent, B.C.R. administreazå ¿i
cofinan¡eazå peste 2,2 miliarde USD sub formå de proiecte cu finan¡are externå al
cåror scop principal este acela de restructurare a economiei ¿i sprijinire a IMM-urilor,
conlucrând fructuos cu Banca Mondialå, Banca Europeanå pentru Investi¡ii, BERD,
Uniunea Europeanå ¿i Japonia. În cadrul segmentului de clien¡i corporate, IMM-urile
au beneficiat de o aten¡ie deosebitå în anul care a trecut.
Activitatea interna¡ionalå a continuat så sus¡inå eforturile båncii de a veni în
sprijinul clien¡ilor. În 2001, B.C.R. a finalizat tranzac¡ii de comer¡ exterior în valoare de
aproape 6 miliarde USD, a reînnoit conven¡ii pentru 17 linii de credit cu cele mai
importante agen¡ii de garantare a creditelor de export, precum ¿i aranjamente pentru
tranzac¡ii (confirmåri de acreditive sau garan¡ii) cu un numår de peste 150 bånci de pe
toate continentele.
În strategia noastrå, orientatå cåtre client, facem tot posibilul så cunoa¿tem
clien¡ii mai bine decât competitorii no¿tri ¿i så anticipåm cerin¡ele acestora.
Diviziile noastre de management al rela¡iilor cu clien¡ii, precum ¿i cele de
management al produselor ¿i serviciilor bancare creeazå solu¡ii care, de cele mai
multe ori, depå¿esc a¿teptårile clien¡ilor în ceea ce prive¿te calitatea serviciilor oferite
¿i costurile acestora. Misiunea noastrå este så dåm posibilitatea clien¡ilor ¿i så îi
sprijinim så-¿i îmbunåtå¡eascå situa¡ia lor financiarå.
Înregistråm succes ¿i ne preocupå în continuare echilibrarea performan¡ei
actuale cu nevoia de investi¡ii atât de necesare pentru viitor.
Echipa noastrå a dovedit cå are o mare experien¡å ¿i capacitate de cunoa¿tere a
pie¡ei din România.

Construim un parteneriat strategic cu clien¡ii no¿tri, axându-ne pe crearea de
valoare adåugatå pentru clien¡i ¿i ac¡ionari ¿i protejarea intereselor acestora pe
termen mediu ¿i lung.
Banca Comercialå Românå participå ¿i contribuie la cre¿terea economicå ¿i
modernizarea României în perioada actualå de tranzi¡ie ¿i de accedere la Uniunea
Europeanå.
Banca Comercialå Românå este un partener responsabil al comunitå¡ilor în care
î¿i desfå¿oarå activitatea sprijinind dezvoltarea localå.
Toate aceste realizåri au necesitat o muncå sus¡inutå din partea personalului de
la nivelul båncii ¿i din subsidiare. În consecin¡å, mul¡umim fiecårui angajat al båncii
¿i al Grupului B.C.R. pentru contribu¡ia la succesul înregistrat ¿i pentru eforturile
depuse în numele Grupului.
Men¡inerea pozi¡iei de lider pe pia¡a bancarå localå de cåtre B.C.R. ¿i câ¿tigarea
de cåtre subsidiarele sale a unor cote semnificative pe pie¡ele pe care acestea
ac¡ioneazå, cre¿terea valorii adåugate pentru clien¡i, îmbunåtå¡irea eficien¡ei
opera¡ionale ¿i întårirea caracterului de bancå universalå ¿i a structurii de grup ca
entitate financiarå reprezintå o parte din provocårile cårora le vom face fa¡å zi de zi cu
profesionalism, dedica¡ie ¿i capacitate de inovare ¿i de creare de valoare.
Strategia noastrå pânå în 2004 este construitå în jurul a¿a numitei axe a celor
“3P”: productivitate, profitabilitate ¿i predictibilitate.
Facem tot posibilul ca ¿i în continuare Banca Comercialå Românå så fie
perceputå ca:
i o companie cu viziune;
i o companie care îi ascultå ¿i îi în¡elege pe clien¡i;
i o companie care dispune de produse ¿i servicii ¿i care sprijinå clien¡ii –
partener “one-stop-banking, one-stop-shopping”;
i o companie de viitor, cu viziune pe termen mediu ¿i lung.
În activitatea noastrå, sunt vizibile urmåtoarele principii moderne:
i parteneriat prietenos;
i orientare spre solu¡ii;
i transfer de know-how;
i echilibrarea rezultatelor pe termen scurt cu viziunea pe termen mediu ¿i lung.
Doresc så mul¡umesc fiecåruia din clien¡ii B.C.R. pentru încrederea acordatå
institu¡iei noastre în anul 2001 ¿i så-mi exprim credin¡a cå rela¡ia noastrå poate
construi ¿i dezvolta în urmåtorii ani un parteneriat avantajos pentru ambele pår¡i.
Este o mândrie så afirmåm cå Banca Comercialå Românå dovede¿te cå poate fi
locul potrivit unde puterea echipei ¿i a parteneriatului creeazå premisele unor afaceri
prospere.

Pre¿edinte,
Dr. Nicolae DÅNILÅ
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REZULTATELE
FINANCIARE ALE
ANULUI 2001

În anul 2001 Grupul Banca Comercialå Românå a ob¡inut
rezultate financiare bune, ceea ce confirmå capacitatea
managementului de a implementa obiectivele ambi¡ioase propuse
prin strategia båncii ¿i planul de afaceri.
Aceste rezultate au fost ob¡inute în condi¡iile în care sistemul
bancar ¿i-a îmbunåtå¡it performan¡ele pe fondul revigorårii
economiei române¿ti.
Mediul economic

Grupul Banca Comercialã Românã

Måsurile de politicå macroeconomicå întreprinse în anul 2001,
în conformitate cu strategia de dezvoltare economicå a României pe
termen mediu, au asigurat o cre¿tere a produsului intern brut, în
condi¡iile revigorårii procesului investi¡ional ¿i a exportului.
Astfel, produsul intern brut estimat pentru anul 2001 a fost de
1.154.126,4 miliarde lei, în cre¿tere – în termeni reali – cu 5,3% fa¡å
de anul precedent.
Structura produsului intern brut realizat în anul 2001 pe
categorii de resurse ¿i utilizåri se prezintå astfel:

Cre¿terea produsului intern brut a fost determinatå în mod
semnificativ de mårirea volumului de activitate ¿i, ca urmare, a
valorii adåugate brute din agriculturå (+21‚2%), industrie (+7,9%) ¿i
construc¡ii (+5,2%).
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Cre¿terea cu 1‚7% a aportului serviciilor la constituirea PIB-ului
s-a datorat, în principal, activitå¡ii de comer¡ cu amånuntul.
Pe categorii de utilizåri, consumul final total a înregistrat în
2001 o cre¿tere cu 5,7% fa¡å de anul precedent, ca urmare a cre¿terii
cu 6,4% a consumului final efectiv al gospodåriilor popula¡iei, în
timp ce consumul efectiv al administra¡iei publice s-a diminuat cu
1‚9% datoritå måsurilor de reducere a cheltuielilor materiale ¿i de
personal.
Formarea brutå de capital fix a înregistrat o majorare cu 6,6%.
Rata de investi¡ie (ca raport între formarea brutå de capital fix ¿i
valoarea adåugatå brutå din economie) s-a påstrat relativ constantå
fa¡å de anul 2000, fiind în jur de 21,3%.
Deficitul contului curent s-a majorat în anul 2001, ca urmare a
cre¿terii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri ¿i
servicii (+17,5%), comparativ cu cel al exporturilor (+10,6%).
Cre¿terea medie a pre¡urilor de consum în anul 2001
comparativ cu anul 2000 a fost de 34,5%, iar cre¿terea pre¡urilor de
consum fa¡å de decembrie 2000 a fost de 30,3%, manifestându-se o
tendin¡å de dezinfla¡ie care a determinat ¿i reducerea dobânzilor
bancare.
La nivelul sistemului financiar-bancar anul 2001 s-a caracterizat
prin accelerarea reformei în acest domeniu, în principal pe linia
îmbunåtå¡irii cadrului legislativ, prin armonizarea acestuia cu
principiile pruden¡iale ale Uniunii Europene ¿i cu cele mai bune
practici interna¡ionale, continuarea de cåtre banca centralå a
programului de asanare a sistemului bancar, privatizarea unor bånci
etc.

Grupul Banca Comercialå Românå a valorificat oportunitå¡ile
oferite de revigorarea economiei, s-a încadrat în rigorile impuse de
reforma din sistemul financiar-bancar ¿i a reu¿it så se men¡inå ca
lider de pia¡å din punct de vedere al indicatorilor financiari.
La 31 decembrie 2001 profitul net al Grupului Banca
Comercialå Românå a fost de 4.120.397 milioane lei (130,4 milioane
USD), mai mare cu 20% comparativ cu anul precedent, în condi¡iile
majorårii volumului de afaceri derulate ¿i cre¿terii eficien¡ei
opera¡ionale.
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Ca urmare a scåderii infla¡iei de la 40,7% în 2000 la 30,3% în
anul 2001, dobânzile au avut un trend descrescåtor, dar cu toate
acestea venitul net din dobânzi a crescut cu aproape 16%.
Veniturile nete din comisioane au însumat, la 31 decembrie
2001, 3.281‚5 miliarde lei, în cre¿tere cu aproape 9% comparativ cu
anul precedent în condi¡iile în care Grupul ¿i-a dezvoltat oferta de
servicii destinate clien¡ilor.
Cre¿terea veniturilor s-a realizat în contextul reducerii
cheltuielilor de exploatare cu 9,4%, ceea ce a condus la o
îmbunåtå¡ire a raportului cost-venituri de la 47,3% în anul 2000 la
43,0% în 2001.
În anul 2001, activele totale au fost de 118.079,4 miliarde lei, în
cre¿tere cu 18% fa¡å de anul 2000, iar în cadrul acestora creditele în
valoare netå de 33.988,6 miliarde lei s-au majorat cu 14,4%.
Depozitele clien¡ilor au ajuns la 83.812,7 miliarde lei, cu 27%
mai mult comparativ cu anul precedent în condi¡iile diminuårii
resurselor atrase de la bånci cu 14,0%.
Capitalurile proprii în valoare de 22.389,6 miliarde lei au crescut
pe seama profitului distribuit pe fonduri ¿i a majorårii capitalului
social.
Grupul Banca Comercialå Românå are în prezent o ofertå
diversificatå de produse ¿i servicii financiare, care acoperå activitå¡i
bancare, de corporate ¿i retail banking, de pia¡å de capital, leasing ¿i
asiguråri la standarde înalte de calitate.
Societatea mamå a Grupului, Banca Comercialå Românå este
lider în cadrul sistemului bancar românesc de¡inând peste 30% din
activele bilan¡iere ale båncilor comerciale persoane juridice române,
având cea mai largå bazå de clien¡i care la 31 decembrie 2001
cuprindea 2.457.941 persoane fizice ¿i 249.369 persoane juridice, din
care 245.649 IMM-uri.
Ca urmare a cre¿terilor înregistrate în activitatea Grupului,
rentabilitatea activelor medii (ROAA) s-a majorat la 3,78% în 2001 de
la 3,40% în 2000. Rentabilitatea capitalurilor medii (ROAE) a crescut
u¿or la 20,30% în 2001 de la 20,08% în 2000.
De asemenea, BCR este depozitara activelor unor fonduri
deschise de investi¡ii (societå¡i de investi¡ii) ¿i realizeazå prin re¡eaua
proprie distribu¡ia unitå¡ilor de fond. Prin intermediul subsidiarelor
sale banca este prezentå ¿i pe pia¡a serviciilor de leasing financiar ¿i
asiguråri generale.
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ACTIVITATEA DE
CORPORATE
BANKING

Grupul Banca Comercialå Românå a conceput în permanen¡å
colaborarea cu clien¡ii ca pe o condi¡ie fundamentalå a existen¡ei ¿i
dezvoltårii sale, consolidarea pozi¡iei actuale în domeniul “corporate
banking” realizându-se în primul rând, prin adoptarea unei noi
atitudini în rela¡iile de afaceri, constând în personalizarea acestora.
La finele anului 2001, numårul firmelor care apelau la produse
¿i servicii bancare a fost de 249.369. Clien¡ii corporate sunt
reprezenta¡i de întreprinderi mari “blue chips” care desfå¿oarå
activitå¡i complexe, cu pondere în comer¡ul exterior ¿i cote de pia¡å
semnificative, precum ¿i întreprinderi mici ¿i mijlocii care
ac¡ioneazå în sectoare economice cu perspective reale de dezvoltare
(aproximativ 99% din clien¡ii corporate).
Structurarea afacerilor pe produse ¿i servicii bancare are în
vedere, în principal, pachetele de produse ¿i servicii personalizate pe
clien¡i, care asigurå o mai bunå satisfacere a cerin¡elor clien¡ilor ¿i o
acoperire ¿i dispersie corespunzåtoare a riscului, concomitent cu
ob¡inerea de venituri substan¡iale.
Creditul continuå så fie produsul de bazå pe care îl solicitå
firmele române¿ti, pentru asigurarea capitalului de lucru sau pentru
realizarea de investi¡ii. Oferta de credite a Grupului s-a dezvoltat
permanent, concomitent cu serviciile asociate acestora ¿i cu
procedurile interne de lucru, care completeazå reglementårile
Båncii Na¡ionale a României.
Din totalul creditelor existente în sold la sfâr¿itul anului 2001,
respectiv 33.988,6 miliarde lei, în cre¿tere cu 14,4% fa¡å de anul
precedent, 95% reprezintå creditele acordate clien¡ilor corporate.
Structura portofoliului de credite pe sectoare economice
reflectå tendin¡a de dispersare a riscului, prin orientarea cåtre toate
domeniile de activitate, accentul fiind pus pe sus¡inerea industriilor
cu poten¡ial ridicat de dezvoltare ¿i care contribuie la sus¡inerea
exporturilor de bunuri ¿i servicii.

Grupul Banca Comercialå Românå acordå clien¡ilor såi credite
de trezorerie, credite pentru export, credite pentru achizi¡ionarea de
echipamente, credite ipotecare etc. Creditele în valutå destinate, în
principal, finan¡årii investi¡iilor în cadrul proceselor de
retehnologizare reprezentau, la sfâr¿itul anului 2001, 42,1% din total
portofoliu de credite acordate clien¡ilor corporate. Pentru asigurarea
fondurilor de acoperire a cererii de credite în valutå, resursele
interne atrase în valutå se completeazå cu linii de finan¡are externå
contractate de la båncile de corespondent.
Ca tendin¡å evidentå, se remarcå orientarea crescândå a
activitå¡ii de creditare spre finan¡area societå¡ilor comerciale cu
capital privat, ponderea acestora ajungând la 73% din volumul total
de credite.
Creditele în sold acordate IMM-urilor la 31 decembrie 2001 erau
de 1,7 ori mai mari decât la finele anului 2000, având o pondere de
42,7% în total credite clien¡i corporate.
Pe lângå produsele de creditare tradi¡ionale, Grupul Banca
Comercialå Românå oferå clien¡ilor o gamå largå de servicii, cum ar
fi cele de finan¡are a comer¡ului exterior, factoring intern ¿i extern,
leasing, servicii de cash-management, servicii electronice de tip
Multicash. Totodatå, sunt sprijinite firmele mari în atragerea de
resurse de pe pia¡a interna¡ionalå de capital, prin emisiune de
obliga¡iuni sau prin credite sindicalizate. Sunt oferite, de asemenea,
garan¡ii bancare în lei ¿i valutå pentru proiectele de investi¡ii,
achizi¡ionarea de echipament de leasing, pentru creditul
cumpåråtor sau furnizor, precum ¿i pentru activitå¡i de produc¡ie.
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Serviciile de factoring extern au fost lansate în anul 1998 ¿i au
avut o dezvoltare foarte dinamicå, mai ales dupå ce Banca
Comercialå Românå a devenit membrå a Factors Chain
International, iar din 2001 realizeazå ¿i opera¡iuni de factoring intern.
Valoarea serviciilor de factoring a crescut în anul 2001 cu 88%
comparativ cu anul precedent, majoritatea clien¡ilor pentru aceste
servicii apar¡inând industriei textile, construc¡iilor de ma¿ini ¿i
industriei metalurgice.
O etapå superioarå în structurarea afacerilor o reprezintå oferta
de produse integrate, care cuprinde, pe lângå produsele ¿i serviciile
bancare tradi¡ionale ¿i produse din domeniul asigurårilor,
leasing-ului, pie¡elor de capital, managementului activelor, fapt ce
concretizeazå conceptul ONE STOP BANKING, ONE STOP
SHOPPING.
În domeniul activitå¡ii de corporate se va ac¡iona pentru:
i identificarea oportunitå¡ilor de afaceri profitabile pentru
bancå;
i dezvoltarea afacerilor stabile, de lungå duratå ¿i
generatoare de venituri pe termen lung;
i în¡elegerea detaliatå a clientului ¿i a nevoilor lui, precum ¿i a
afacerilor acestuia, atât din punct de vedere financiar cât ¿i
comercial.
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ACTIVITATEA DE
RETAIL BANKING

În anul 2001, Grupul Banca Comercialå Românå ¿i-a creat o
nouå politicå de ac¡iune în domeniul retail-ului bancar, prin
adoptarea unor direc¡ii de dezvoltare care så aibå în vedere o nouå
rela¡ie a båncii cu clien¡ii persoane fizice.
În dorin¡a de a satisface cât mai complet cerin¡ele clien¡ilor, s-a
oferit toatå gama de produse ¿i servicii bancare practicate pe pia¡a
internå, încercându-se dezvoltarea unui segment de clien¡i ini¡ia¡i ¿i
fideli, pregåti¡i så lucreze cu instrumentele bancare cele mai
sofisticate.
Primele ac¡iuni întreprinse în domeniul retail-ului au avut drept
scop atragerea resurselor disponibile de la popula¡ie, organizarea
managementului rela¡iilor cu clien¡ii, folosirea unor noi canale de
distribu¡ie, dezvoltarea activitå¡ii de marketing pentru crearea de noi
produse care så completeze necesitå¡ile clien¡ilor, precum ¿i
dezvoltarea culturii bancare la nivelul tuturor categoriilor de clien¡i.
În ultimii doi ani creditele de consum au crescut de peste 7 ori,
iar numårul clien¡ilor persoane fizice cu peste 40%.
Produsul tradi¡ional – creditul – a cåpåtat noi valen¡e pentru
categoria persoane fizice, acoperind aproape toatå gama de nevoi
de finan¡are-¿colarizare, medicale, gospodåre¿ti, imobiliare,
culturale, turism, personale etc.

ACTIVITATEA DE RETAIL BANKING
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Putem spune cå unul din factorii decisivi în consolidarea
pozi¡iei B.C.R. de lider pe pia¡a bancarå româneascå, în condi¡iile
unei concuren¡e tot mai agresive, l-a constituit capacitatea sa de
adaptare rapidå la cerin¡ele pie¡ei.
Diversificarea permanentå a ofertei de produse ¿i servicii
bancare destinate popula¡iei a asigurat competitivitatea båncii în
¡arå ¿i stråinåtate.
Acordarea unui volum mare de credite pentru nevoi personale a
determinat opinia publicå financiarå internå så acorde, prin
prestigioasa publica¡ie “Bucharest Business Week”, premiul pentru
cea mai dinamicå bancå de retail din România în anul 2001.
Activitatea de retail s-a dezvoltat ini¡ial pe latura atragerii de
resurse, banca renun¡ând treptat la împrumuturile de pe pia¡a
interbancarå.
Ca principale instrumente de economisire, banca oferå
depozite la vedere ¿i la termen, depozite cu destina¡ie specialå
(pentru pensie, concediu de odihnå), depozite pentru minori,
certificate de depozit în lei, certificate cu discount în lei ¿i valutå.
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Banca Comercialå Românå s-a preocupat ¿i de lansarea unei
game de servicii pentru persoane fizice, cum ar fi: schimbul valutar,
påstrarea valorilor în casete, transferul sumelor în valutå înspre ¿i
dinspre România prin SWIFT, Merchants Bank of California ¿i prin
sistemul MoneyGram, servicii de direct debit ¿i standing order.
De asemenea, proceseazå orice tip de cec în principalele valute
¿i emite cecuri sub sigla celor mai importante bånci corespondente
în toate valutele convertibile. Banca oferå clien¡ilor cecuri de
cålåtorie în colaborare cu American Express Bank, cu Thomas Cook
Limited, precum ¿i eurocecuri.
Clien¡ii persoane fizice ¿i micii întreprinzåtori au ocupat ¿i vor
ocupa în permanen¡å un loc central în activitatea B.C.R. Informarea
corectå ¿i la timp a acestora, satisfacerea solicitårilor de credite în
timp util ¿i acordarea unor facilitå¡i categoriilor de clien¡i în vederea
fidelizårii acestora sunt obiective permanente ale strategiei în
domeniul retail-ului.
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ACTIVITATEA CU
CARDURI

Banca Comercialå Românå a fost prima bancå din România
care, la sfâr¿itul anului 1994, a început procesarea cardurilor VISA,
pentru ca un an mai târziu, în calitate de membru principal al
EUROPAY INTERNATIONAL, så accepte la platå, prin re¡eaua sa,
carduri interna¡ionale emise sub sigla acestei organiza¡ii. Ulterior,
banca a emis propriile sale carduri de debit, iar în cursul anului 2001
a lansat cardurile de credit.
Evolu¡ia numårului total de carduri emise de B.C.R. în perioada
1997 - 2001 este prezentatå în graficul urmåtor:

Banca Comercialå Românå emite în prezent 6 tipuri de carduri
de debit ¿i douå tipuri de carduri de credit:
i carduri pentru persoane fizice;
i de debit: în lei - BCR MAESTRO, BCR VISA CLASIC, BCR
VISA ELECTRON;
în valutå - BCR VISA INTERNATIONAL;
i de credit: în lei - BCR EUROCARD MASTERCARD;
i carduri pentru persoane juridice;
i de debit: în lei - BCR EUROCARD BUSINESS;
în valutå - BCR VISA BUSINESS;
i de credit: în valutå - BCR EUROCARD MASTERCARD
BUSINESS.

ACTIVITATEA CU CARDURI
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Pe tipuri de carduri emise de B.C.R. în perioada 1998 - 2001
situa¡ia se prezintå astfel:
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La sfâr¿itul anului 2001, numårul cardurilor emise de B.C.R. era
de 565.956 (cu 81% în cre¿tere fa¡å de anul 2000, cota de pia¡å fiind
de 30%).
Lansarea în luna martie a cardului de debit BCR VISA
ELECTRON – card în lei cu utilizare interna¡ionalå – a fost un succes.
Datoritå ariei sale de utilizare, precum ¿i campaniei de promovare
organizate de bancå împreunå cu Visa International, la finele anului
2001 erau în circula¡ie 106.568 carduri.
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Structura pe tipuri de carduri în anul 2001 se prezintå astfel:

Grupul Banca Comercialã Românã

Venitul net din opera¡iunile cu carduri a fost în anul 2001 de
12.890 milioane lei.
Banca s-a preocupat permanent de extinderea re¡elei de
comercian¡i care acceptå carduri B.C.R. la platå, precum ¿i a
POS-urilor. La 31 decembrie 2001, numårul de comercian¡i era de
889, iar cel al POS-urilor de 480. B.C.R. dispune de o re¡ea extinså de
ATM-uri, prin care se realizeazå în principal opera¡iuni de eliberare
de numerar, la finele anului 2001 aceasta cuprinzând un numår de
336 aparate instalate.
Banca Comercialå Românå î¿i va dezvolta în continuare
activitatea cu carduri, având ca obiectiv în acest domeniu de¡inerea
pozi¡iei de lider pe pia¡å, atât ca emitent de carduri cât ¿i ca
acceptator la platå a cardurilor.
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PARTICIPAºII ªI
ACTIVITATEA PE
PIAºA DE CAPITAL

Participa¡ii la capitalul unor societå¡i bancare,
financiare ¿i nefinanciare
Unul din obiectivele fundamentale ale Båncii Comerciale
Române îl reprezintå consolidarea pozi¡iei sale ca furnizor de servicii
financiare integrate, prin întårirea structurilor de Grup, pentru a
contribui la o mai bunå exploatare a oportunitå¡ilor de afaceri.
Structura de Grup financiar-bancar, în cadrul cåreia sunt
înregistrate societå¡ile la care banca de¡ine direct ¿i indirect
controlul, se prezintå astfel:

La data de 31.12.2001, Banca Comercialå Românå de¡inea
participa¡ii la un numår de 29 societå¡i comerciale bancare,
financiare ¿i nefinanciare, în România ¿i stråinåtate.
Participa¡iile interne reprezentau aportul båncii la capitalul
social a 22 societå¡i comerciale, din care 18 societå¡i financiare ¿i 4
societå¡i comerciale nefinanciare.

Portofoliul participa¡iilor externe ale B.C.R. cuprinde 6
participa¡ii la bånci cu sediul în stråinåtate: Anglo-Romanian Bank
Ltd Londra, Banque Franco-Roumaine SA Paris, Frankfurt Bukarest
Bank AG Frankfurt am Maine, B.C.R. Sucursala Chi¿inåu, MISR
Romanian Bank, SAE Cairo ¿i Banca Italo-Romena SpA Milano.
Activitatea de administrare de participa¡ii a cunoscut o
importantå dezvoltare începând cu anul 2000, având ca motiva¡ie
finalizarea constituirii Grupului financiar bancar B.C.R. în scopul
accesårii tuturor pie¡elor financiare conexe activitå¡ii bancare,
acoperirii întregii game de servicii financiare, astfel încât oferta
båncii så cuprindå servicii financiare integrate ¿i så se asigure
fructificarea cotei de¡inute de bancå pe pia¡a financiar-bancarå din
România.
Totodatå, în paralel cu întårirea structurii de grup, s-a urmårit
consolidarea
participa¡iilor
profitabile,
cu
precådere
financiar-bancare, în condi¡iile în care cele nefinanciare nu
constituie o prioritate pentru B.C.R.
În aceea¿i perioadå, societå¡ile bancare cu sediul în stråinåtate
la care banca de¡ine participa¡ii au înregistrat o evolu¡ie pozitivå.
În aceste condi¡ii, activitatea de investi¡ii directe de capital pe
termen lung a anului 2001 este expresia directå a modului în care
banca se adapteazå mediului economic ¿i pie¡ei, reflectându-se în
procesul de întårire a structurii Grupului B.C.R., care opereazå acum
atât pe segmentul bancar, cât ¿i în sfera pie¡ei de capital, a
asigurårilor ¿i a leasingului, participa¡ii care nu ac¡ioneazå pe
aceea¿i pia¡å cu B.C.R. dar care favorizeazå dezvoltarea activitå¡ilor
de bazå ¿i accesarea pie¡elor conexe.
În vederea dezvoltårii structurii de grup, în cursul anului 2001
s-au luat urmåtoarele måsuri:
i înfiin¡area SC B.C.R. Leasing SA, societate care a devenit
opera¡ionalå în martie 2001 ¿i a cunoscut o dezvoltare
importantå chiar în primul an de func¡ionare;
i înfiin¡area SC B.C.R. Asiguråri SA, înregistratå la Registrul
Comer¡ului Bucure¿ti în luna decembrie 2001;
i reorganizarea, restructurarea ¿i majorarea capitalului social
al SC B.C.R. Securities SA, realizându-se în acest mod atât
adaptarea societå¡ii la condi¡iile pie¡ei de capital din
România cât ¿i consolidarea cotei de¡inute de B.C.R.;
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i ini¡ierea demersurilor pentru intrarea pe pia¡a activitå¡ii de
management al activelor pentru fondurile/ familiile de
fonduri sau societå¡ile de investi¡ii, prin înfiin¡area SC B.C.R.
Asset Management SA, societate care se afla, la data de
31.12.2001, în curs de finalizare a procedurii de constituire;
i ini¡ierea demersurilor pentru capitalizarea ¿i consolidarea
societå¡ilor din cadrul Grupului B.C.R. (majorarea
capitalului social al B.C.R. Asiguråri, Financiara, B.C.R.
Leasing).

Grupul Banca Comercialã Românã

Activitatea pe pia¡a de capital
¥n sfera serviciilor specifice pie¡ei de capital, Banca Comercialå
Românå este autorizatå de Banca Na¡ionalå a României, ca bancå
de decontare a tranzac¡iilor cu valori mobiliare compensate de
Societatea Na¡ionalå de Compensare, Depozitare ¿i Decontare din
anul 1996 ¿i de Bursa de Valori Bucure¿ti din anul 1997. Prin re¡eaua
de unitå¡i se deconteazå zilnic tranzac¡iile unui numår important de
societå¡i de valori mobiliare din întreaga ¡arå. Cota de pia¡å a båncii,
determinatå pe baza volumului de tranzac¡ii de decontare a fost, în
anul 2001, de 13,6%. Din punct de vedere al numårului de societå¡i
de valori mobiliare care au contracte de decontare încheiate cu
B.C.R., atât pentru Bursa de Valori Bucure¿ti cât ¿i pentru
Societatea Na¡ionalå de Compensare, Decontare ¿i Depozitare, cota
de pia¡å a fost de aproximativ 34,5%.
Banca Comercialå Românå, autorizatå de Comisia Na¡ionalå a
Valorilor Mobiliare încå din anul 1998 ca agent custode ¿i bancå
depozitarå pentru fonduri deschise de investi¡ii ¿i societå¡i de
investi¡ii financiare, a depozitat pentru anul 2001 active în valoare
medie lunarå de 2.998 miliarde lei.
¥n anul 2001, banca a prestat în continuare servicii de distribuire
a titlurilor de participare ale unor fonduri deschise de investi¡ii (altele
decât cele pentru care presteazå servicii de depozitare).
Banca Comercialå Românå a ac¡ionat în anul 2001 în calitate
de grup de vânzare pentru distribuirea regionalå sau na¡ionalå, prin
unitå¡ile sale teritoriale, a ac¡iunilor ¿i obliga¡iunilor emise în cadrul
ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare. Astfel, Banca
Comercialå Românå a prestat servicii de ghi¿eu prin 29 de sucursale
din jude¡ul Constan¡a ¿i Municipiul Bucure¿ti, în cadrul primei oferte
publice de vânzare de obliga¡iuni municipale ale Primåriei
Municipiului Mangalia. Emisiunea, în valoare de 10 miliarde lei, a
fost intermediatå de B.C.R. Securities.

PARTICIPAºII ªI ACTIVITATEA PE PIAºA DE
CAPITAL
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De asemenea, Banca Comercialå Românå a participat, în
calitate de grup de vânzare constituit din 62 sucursale din jude¡e ¿i
Municipiul Bucure¿ti, la oferta publicå de vânzare de ac¡iuni emise
de Fondul de Dezvoltare Turisticå Sighi¿oara. Oferta intermediatå de
Active Interna¡ional SA a fost lansatå pentru 15,5 milioane de ac¡iuni
în valoare de 155 miliarde lei.
În sfera tranzac¡iilor cu valori mobiliare pe pia¡a de capital,
Banca Comercialå Românå s-a implicat atât pe pia¡a internå de
capital, cât ¿i pe pia¡a interna¡ionalå de capital astfel:
Pia¡a internå de capital

Raport anual 2001

i B.C.R. gestioneazå portofoliul de obliga¡iuni municipale
emise de Primåria Mangalia, listate la Bursa de Valori
Bucure¿ti, obliga¡iuni care au fost achizi¡ionate în cadrul
derulårii ofertei publice primare de punere în vânzare,
intermediate de consor¡iul format din B.C.R. Securities,
B.C.R. ¿i VMB Partners, valoarea nominalå a portofoliului
B.C.R. fiind de 530 milioane lei.
i B.C.R. gestioneazå portofoliul de titluri de tranzac¡ii care
include ac¡iuni listate la Bursa de Valori Bucure¿ti, emise de
cele cinci societå¡i de investi¡ii financiare (SIF
Banat-Cri¿ana, SIF Moldova, SIF Muntenia, SIF Oltenia, SIF
Transilvania) care, la 31.12.2001, însumau 4 miliarde lei.
Datoritå lichiditå¡ii ridicate a acestor ac¡iuni, precum ¿i a
rezultatelor bune ale acestor societå¡i, pentru a înregistra o
rentabilitate ridicatå a portofoliului, strategia B.C.R. vizeazå
achizi¡ionarea pânå la limita a 0,1% din capitalul social al
fiecåreia din cele 5 societå¡i de investi¡ii financiare.
Implicarea B.C.R. pe pia¡a internå de capital s-a realizat prin
societatea de valori mobiliare B.C.R. Securities, membrå a Grupului
B.C.R., aceasta asigurând servicii de intermediere ¿i de consultan¡å
privind ac¡iunile de¡inute de B.C.R. în portofoliu.
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Pia¡a interna¡ionalå de capital
i Obliga¡iuni ¿i bilete la ordin
Pe pia¡a interna¡ionalå de capital, B.C.R. î¿i desfå¿oarå
activitatea prin subsidiara sa, Anglo-Romanian Bank, aceasta
ac¡ionând în calitate de intermediar ¿i custode al titlurilor
achizi¡ionate de B.C.R. Strategia B.C.R. pe pia¡a interna¡ionalå de
capital vizeazå identificarea ¿i valorificarea oportunitå¡ilor de
investire în obliga¡iuni ¿i bilete la ordin emise de entitå¡i române¿ti
cu garan¡ia Ministerului Finan¡elor Publice. Ca urmare atât a
rezultatelor macroeconomice pozitive înregistrate de România cât ¿i
a cre¿terii calitative a indicatorilor de rating, în prezent valoarea
portofoliului de titluri al B.C.R. pe pia¡a interna¡ionalå de capital s-a
apreciat semnificativ, pre¡ul de tranzac¡ionare a titlurilor de¡inute
aflându-se pe un trend crescåtor.
La 31.12.2001, Banca Comercialå Românå administra un
portofoliu de bilete Ia ordin ¿i obliga¡iuni în valoare nominalå de
35.824.753,34 USD, structurat astfel:
i bilete la ordin 15.529.693,68 USD
i obliga¡iuni
20.295.059,66 USD
i Credite sindicalizate
O altå activitate importantå a båncii vizeazå participarea în
cadrul sindicatelor bancare, alåturi de bånci interna¡ionale de
renume pentru acoperirea necesitå¡ilor financiare ale solicitan¡ilor.
Ca urmare a randamentelor ridicate asigurate de un astfel de
plasament, aceastå activitate a cunoscut o evolu¡ie ascendentå în
ultimii ani.
i Activitatea de consultan¡å
Pe lângå activitatea de investi¡ii în titluri cotate pe pia¡a internå
¿i externå de capital, B.C.R. a participat în consor¡ii alåturi de bånci
¿i companii de renume, astfel:
i B.C.R. a participat, alåturi de JP Morgan în cadrul unui
consor¡iu, în scopul ob¡inerii mandatului privind
acordarea de consultan¡å în vederea privatizårii
Romtelecom;
i B.C.R. a participat, alåturi de GED Group, la selec¡ia de
ofertå organizatå de Ministerul Finan¡elor Publice pentru
desemnarea consor¡iului ce va administra Fondul
Român pentru Eficien¡a Energiei.
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ACTIVITATEA
INTERNAºIONALÅ

În anul 2001 activitatea interna¡ionalå a båncii a avut ca
obiectiv‚ îmbunåtå¡irea cadrului de rela¡ii cu båncile corespondente,
care så se materializeze în noi facilitå¡i comerciale ¿i de trezorerie
pentru a oferi clien¡ilor posibilitatea derulårii tranzac¡iilor în condi¡ii
cât mai favorabile.
Îmbunåtå¡irea condi¡iilor de cont, a facilitå¡ilor existente sau
ob¡inerea de noi facilitå¡i, au fost posibile ca urmare a rezultatelor
ob¡inute de BCR în anul financiar 2001.
În cei 11 ani de activitate, ca urmare a evolu¡iilor parcurse, BCR
a devenit un grup bancar puternic, un partener acceptat ¿i
recunoscut, o bancå de referin¡å în sistemul bancar românesc.
În anul 2001 a continuat procesul de consolidare calitativå a
rela¡iilor externe ale BCR, atât cu båncile corespondente cât ¿i cu
organismele financiare interna¡ionale, agen¡iile de rating ¿i agen¡iile
de garantare a creditelor de export.
În pofida fuziunilor, achizi¡iilor ¿i falimentelor care au avut loc
pe pia¡a bancarå interna¡ionalå, BCR a reu¿it så men¡inå numårul
båncilor corespondente cu documente schimbate la 836, situate în
marile centre economico-financiare ale lumii, ceea ce permite
derularea tranzac¡iilor la nivelul standardelor interna¡ionale; în
acela¿i timp, numårul båncilor cu cheie SWIFT schimbatå a crescut
la 1.500.
Banca Comercialå Românå de¡ine 64 de conturi LORO, având
totodatå deschise 41 de conturi NOSTRO care permit transferurile
de fonduri în cele mai îndepårtate col¡uri ale lumii.
În privin¡a liniilor de finan¡are cu acoperire furnizatå de cåtre
agen¡iile de garantare a creditelor pentru export, numårul lor este de
17, din care 6 linii de finan¡are fårå limitå de sumå. Perioadele de
acordare sunt între 1 ¿i 5 ani, finan¡årile fiind garantate de
organiza¡iile guvernamentale specializate din ¡årile respective, BCR
fiind acceptatå ca bancå garantå sau împrumutatå.
În ceea ce prive¿te opera¡iunile de trezorerie (tranzac¡ii FOREX),
numårul liniilor primite de la båncile stråine corespondente s-a
ridicat la peste 50. Pe lângå opera¡iuni FOREX, aceste bånci au oferit
BCR condi¡ii deosebit de avantajoase de plasare a depozitelor, având
în vedere lichiditatea care permite BCR så fie plasator net pe pia¡a
interbancarå, în special la båncile de prim rang.

ACTIVITATEA INTERNAºIONALÅ
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¥n cadrul facilitå¡ilor acordate Båncii Comerciale Române
pentru opera¡iunile comerciale (acreditive ¿i garan¡ii), ponderea cea
mai mare o de¡in cele puse la dispozi¡ie de båncile germane, urmate
de båncile italiene, olandeze, franceze, americane, belgiene,
elve¡iene. În cele mai multe cazuri, acreditivele sunt confirmate de
cåtre majoritatea båncilor pentru perioada de valabilitate între 6-12
luni, în prezent existând mai multe bånci de prim rang care sunt
dispuse så accepte riscul BCR pentru perioade de pânå la 2 sau 3
ani (CITIBANK, American Express, Deutsche Bank - BT etc).
Banca Comercialå Românå a fost desemnatå ca reprezentant
autorizat al Ministerului Finan¡elor pentru derularea urmåtoarelor
proiecte:
a) Împrumuturi guvernamentale externe sau împrumuturi
externe garantate de stat, din care:
Banca Mondialå:
i Proiectul pentru Reabilitarea Sectorului Petrolier
Românesc
i Proiectul de Dezvoltare Industrialå
i Proiectul de închidere a minelor ¿i de atenuare a impactului
social
i Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar
Banca Europeanå de Investi¡ii:
i Proiectul de modernizare a cåilor ferate
i Proiectul de Reconstruc¡ie pentru eliminarea efectelor
inunda¡iilor
i Proiectul RENEL de reabilitare a sectorului termoenergetic
i Proiectul RATB de reabilitare a transporturilor
i Proiectul RADET de reabilitare a sistemului de termoficare
Banca Europeanå pentru Reconstruc¡ie ¿i Dezvoltare:

Japonia:
i Proiectul de Dezvoltare a Portului Constan¡a - Sud
i Proiectul de Reabilitare a Drumurilor
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i Programul de Dezvoltare Utilitå¡i Municipale
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PHARE – Schema de creditare a IMM – fondul MARR + program
RICOP
Alte împrumuturi:

Grupul Banca Comercialã Românã

i Programul pentru alimentarea cu apå la sate ¿i construirea
de locuin¡e sociale
b) Împrumuturi externe angajate de BCR în nume propriu, din
care:
i Facilitatea de finan¡are a IMM
Banca Comercialå Românå ¿i-a intensificat prezen¡a directå pe
pie¡ele financiare interna¡ionale prin cele 6 subsidiare (Londra,
Frankfurt, Milano, Paris, Cairo, Chi¿inåu), ¿i cele 2 reprezentan¡e
(New York ¿i Moscova).
Toate acestea au constituit o bazå solidå desfå¿urårii de cåtre
Grupul B.C.R. a unor activitå¡i complexe pentru clien¡i, persoane
fizice sau juridice ¿i în domeniul decontårilor comerciale ¿i
necomerciale.
În anul 2001, volumul opera¡iunilor de export decontate a
însumat 2,8 miliarde USD, iar a celor de import 2,6 miliarde USD,
ceea ce ridicå nivelul încasårilor ¿i plå¡ilor în valutå la 5,4 miliarde
USD.
¥n cadrul decontårilor externe necomerciale efectuate în
rela¡iile cu persoane fizice, juridice, bugetare, organiza¡ii ob¿te¿ti
sau non-profit, numårul ordinelor de platå primite ¿i emise a ajuns la
244.803, iar al cecurilor procesate la 208.108, valoarea totalå a
acestor decontåri fiind de 533,2 milioane USD.
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Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea ¿i administrarea
aplica¡iilor informatice, precum ¿i achizi¡ionarea unor module de
soft bancar adaptate la standardele interna¡ionale a fost o cerin¡å
permanentå, pe care Banca Comercialå Românå a avut-o în vedere
la dezvoltarea ¿i implementarea produselor bancare pe care le oferå
clien¡ilor såi.
Bazându-se pe o puternicå infrastructurå tehnicå (peste 8.500
PC-uri) ¿i de comunica¡ii (care cuprinde o componentå terestrå,
utilizând protocolul IP ¿i una prin satelit pentru back-up), a fost
dezvoltatå re¡eaua WAN a båncii, folosind tehnologia Windows
2000, care constituie suportul pentru implementarea produselor soft
ce permit oferirea de servicii on-line, decontare rapidå, operativitate
în servirea clien¡ilor la ghi¿ee, furnizarea de date necesare direc¡iilor
din centralå ¿i conducerii båncii.
Activitatea de trezorerie a fost complet informatizatå prin
trecerea în exploatare a modulelor soft achizi¡ionate de la firma
Reuters (Kondor+, Diagram, Tib Mercury). Toate opera¡iunile de
dealing executate în front-office sunt validate on-line de cåtre
back-office, care genereazå automat înregistrarea acestora în
contabilitate, a mesajelor swift, precum ¿i a raportårilor ¿i situa¡iilor
operative. Fluxul de prelucrare permite securizarea tranzac¡iilor ¿i
controlul permanent al finalizårii acestora. Toate unitå¡ile B.C.R.
utilizeazå componenta Tib Mercury prin care se ob¡in în timp real
cota¡iile pentru clien¡i (licita¡ii, depozite atrase), utilizeazå chat-ul
pentru ob¡inerea cota¡iilor pentru tranzac¡ii de mare valoare de la
dealerii din Direc¡ia Trezorerie din Centrala båncii. Prin sistemul de
management al riscurilor, modulul Kondor+ urmåre¿te on-line
încadrarea în limitele pe dealer, bancå, ¡arå, precum ¿i
managementul total al riscurilor (de lichiditate, pozi¡ie de schimb,
analizå GAP etc.).
Prin produsul soft Banktrade, produs aliniat la normele
interna¡ionale care reglementeazå acest sector, se asigurå
automatizarea opera¡iilor de afaceri documentare ¿i a plå¡ilor
externe (acreditive, incasso-uri, garan¡ii, ordine de platå). Se
realizeazå în mod automat gestionarea tuturor opera¡iilor externe,
pornind de la emitere, eviden¡iere în contabilitate ¿i terminând cu
mesaje swift, care se genereazå ¿i se transmit automat. Aplica¡ia
permite, de asemenea, importul automat în bazele de date proprii a
tuturor mesajelor swift recep¡ionate de la extern.

Produsele achizi¡ionate sunt integrate în sistemul informatic al
båncii prin utilizarea produselor soft de middleware, care au permis
realizarea unor interfe¡e on-line pentru transferul de date.
¥n luna decembrie 2001 a fost dat în exploatare Centrul de
continuare a activitå¡ii în caz de dezastru, unde au fost instalate
aplica¡iile critice pentru bancå (Decontåri externe, Carduri, Swift,
Trezorerie etc.), asigurându-se astfel continuarea activitå¡ii båncii ¿i
în cazul unui dezastru la nivelul echipamentelor instalate în sediul
central.
Sistemul informatic permite, pe lângå derularea opera¡iunilor
bancare la nivelul båncii, ¿i asigurarea canalelor de comunica¡ii cu
clientul, prin care i se oferå acestuia posibilitatea de a face
opera¡iuni fårå a fi necesarå prezen¡a la bancå.
ºinând seama de caracterul såu de bancå universalå, Banca
Comercialå Românå ¿i-a dezvoltat canale de distribu¡ie a produselor
¿i serviciilor în conformitate cu cerin¡ele pie¡ei.
Clien¡ii Båncii Comerciale Române care au optat pentru calea
electronicå de lucru cu banca ¿i-au manifestat dorin¡a de extindere a
facilitå¡ilor electronice, ajungându-se, în cazul corpora¡iilor mari (cu
subunitå¡i în teritoriu), la produse sofisticate dedicate unui
cash-management eficient. Acest lucru este posibil datoritå gamei
de produse oferite de bancå, ce permite optimizarea fluxurilor
financiare ale clien¡ilor, începând cu plata salariilor prin carduri
continuând cu efectuarea pe cale electronicå a transferurilor de
fonduri interne ¿i interna¡ionale, ob¡inerea în timp real a cota¡iilor de
pe pia¡a valutarå, utilizarea unor produse de trezorerie performante,
gestionarea informa¡iei financiare ob¡inute pe cale electronicå etc.
MultiCash-B.C.R., un produs din gama serviciilor de Electronic
Banking, creeazå clien¡ilor din ¡arå posibilitatea de a-¿i face plå¡ile
pe cale electronicå, prin calculator, având permanent informa¡ii
despre situa¡ia conturilor. Acest produs permite, de asemenea,
realizarea, de la sediul clientului, de licita¡ii, depozite,
managementul cash-ului la nivelul corpora¡iilor mari care au
subsidiare, clien¡i la alte sucursale/agen¡ii B.C.R., prin furnizarea
extraselor de cont, virarea zilnicå a disponibilului de la subsidiare Ia
sediul corpora¡iei.
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“e-BCR”, lansat cu succes în aprilie 2001, este o dezvoltare a
aplica¡iei MultiCash-B.C.R., cu acces prin Internet. Este destinat, în
special, întreprinderilor mici ¿i mijlocii cu activitate bancarå
permanentå.
Mobile Banking, lansat în septembrie 2001, permite
de¡inåtorilor de carduri B.C.R., clien¡i ai re¡elei CONNEX, så ob¡inå,
prin intermediul unui telefon mobil, oricând ¿i oriunde, informa¡ii
referitoare la conturile proprii de card ¿i så facå viramente între
conturile de card.
Modulul Clientrade al aplica¡iei Banktrade permite clien¡ilor
persoane juridice så transmitå electronic, båncii, datele pentru
deschiderea ¿i derularea opera¡iunilor cu acreditive, incasso-uri,
ordine de platå la extern.
Site-ul Båncii Comerciale Române (www.bcr.ro) permite
furnizarea de informa¡ii pentru clientelå, privind produse/servicii
bancare oferite de bancå. De asemenea, se realizeazå studii,
cercetåri de pia¡å, se oferå cursurile ¿i dobânzile practicate de
bancå, este gestionatå coresponden¡a prin po¿ta electronicå, sunt
publicate buletine informative.
Confiden¡ialitatea opera¡iunilor prin canalele de distribu¡ie
electronicå se asigurå prin utilizarea codurilor personale de
identificare, folosirea unei re¡ele dedicate, metode de criptare etc.
care, pânå în prezent, au oferit o securitate totalå, fårå a se înregistra
nici un fel de incident în acest sens.
În afara acestor produse ¿i servicii care faciliteazå o rela¡ie
electronicå bancå-client, Banca Comercialå Românå, ca bancå
universalå, oferå clien¡ilor såi ¿i produse tradi¡ionale, având ca
suport aplica¡ii informatice, prin re¡eaua de unitå¡i bancare existentå
pe întreg teritoriul României (depozite, credite, transferuri interne
intra ¿i interbancare, plata utilitå¡ilor etc.)
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Banca Comercialå Românå acordå o aten¡ie deosebitå
gestionårii prudente a riscurilor asociate activitå¡ilor sale, în efortul
de a asigura cre¿terea stabilå a profitului. În vederea eficientizårii
acestui proces a fost necesarå promovarea unor måsuri uniforme de
monitorizare a riscurilor, în paralel cu elaborarea de proceduri
interne de lucru, puse de acord cu prevederile legislative ¿i strategia
båncii în domeniu.
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Riscul de credit
Unul din obiectivele strategice ale båncii îl constituie evaluarea,
monitorizarea ¿i diminuarea riscului de credit, care derivå atât din
activitatea de creditare propriu-ziså cât ¿i din alte categorii de
tranzac¡ii, cum sunt: acordarea de scrisori de garan¡ie,
deschiderea/confirmarea de acreditive, scontarea efectelor de
comer¡ etc.
Pentru evaluarea riscului de credit, banca utilizeazå un sistem
intern de rating de credite ¿i o metodå de analizå
economico-financiarå computerizatå, similare cu cele utilizate de
båncile stråine.
Sistemul de rating de credite al B.C.R. este de tip
bidimensional, care coroboreazå rezultatele analizei caracteristicilor
clientului (aspectele generale, cele financiare, pozi¡ia în
ramurå/subramurå, managementul ¿i strategia acestuia) cu cele ale
creditului (istoricul rela¡iei de credit, îndeplinirea condi¡iilor de
eligibilitate, serviciul datoriei, sursa de rambursare ¿i natura
colateralelor). Pentru evaluarea riscului de credit al persoanelor
fizice, banca utilizeazå un sistem scoring de analizå.
În ceea ce prive¿te monitorizarea riscului de credit fa¡å de
principalii clien¡i care înregistreazå expuneri semnificative, banca a
stabilit limite de expunere la risc (nivelul maxim poten¡ial la care se
poate expune banca fa¡å de clientul respectiv) ¿i urmåre¿te
încadrarea în permanen¡å a angajamentelor acestora în limitele de
risc stabilite.
Totodatå, banca urmåre¿te lunar angajamentele primilor 100
de clien¡i ai båncii ¿i ale clien¡ilor care au calitatea de “debitor unic”,
expunerile mari ¿i angajamentele persoanelor aflate în rela¡ii
speciale cu banca în vederea realizårii unei dispersii
corespunzåtoare (pe categorii de clien¡i, pe unitå¡i teritoriale) a
riscului din activitatea de creditare.
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De asemenea, se monitorizeazå ¿i se raporteazå lunar la
Centrala Riscurilor Bancare (CRB) din cadrul Båncii Na¡ionale a
României, angajamentele clien¡ilor B.C.R. mai mari de 200 milioane
lei. Prin consultarea bazei de date la nivel na¡ional a CRB, se ob¡in
permanent informa¡ii cu privire la expunerea clien¡ilor fa¡å de
sistemul bancar românesc ¿i modul de respectare a obliga¡iilor
acestora fa¡å de celelalte bånci din sistem.
Riscul de lichiditate
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Banca Comercialå Românå ¿i-a men¡inut în permanen¡å un
nivel foarte bun de lichiditate, monitorizând ¿i cuantificând atent
acest indicator.
În urma intrårii în vigoare a Normelor BNR nr. 1/2001 privind
lichiditatea båncilor, B.C.R. ¿i-a aliniat obiectivele sale strategice în
ceea ce prive¿te lichiditatea la reglementårile impuse de banca
centralå.
În gestionarea riscului de lichiditate se utilizeazå deopotrivå
managementul prin obiective ¿i managementul prin excep¡ii.
Banca a elaborat norme ¿i proceduri de lucru în legåturå cu
liniile orientative pentru plasamente, limitele valorice pentru
supravegherea riscului de lichiditate fa¡å de o singurå persoanå,
sistemul de indicatori prin care este monitorizat riscul de lichiditate.
Pe parcursul anului 2001, B.C.R. a ac¡ionat în calitate de
plasator net în lei ¿i valutå pe pia¡a interbancarå. Plasamentele pe
pia¡a interbancarå în lei s-au efectuat în principal la Banca Na¡ionalå
a României dar ¿i la båncile comerciale române¿ti cu situa¡ii
financiare solide, în cadrul limitelor de expunere la risc stabilite. ¥n
ceea ce prive¿te plasamentele pe pia¡a interbancarå în valutå,
acestea s-au efectuat în special la båncile interna¡ionale de prim
rang, parteneri tradi¡ionali de afaceri ai båncii noastre.
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Pe fondul cre¿terii progresive a încrederii clientelei în sistemul
bancar românesc, B.C.R. a adoptat ¿i în anul 2001 o serie de måsuri
menite så måreascå independen¡a financiarå a båncii, prin
reducerea ponderii resurselor atrase de la båncile comerciale
partenere în total resurse, în paralel cu cre¿terea maturitå¡ii
resurselor atrase.
Banca elaboreazå prognoze privind evolu¡ia pe termen mediu a
resurselor ¿i plasamentelor ¿i utilizeazå pârghiile monetare ¿i de
credit pentru a asigura un management al lichiditå¡ii eficient, care
så permitå depå¿irea fårå eforturi majore a unor situa¡ii
conjuncturale nefavorabile.
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Riscul ratei dobânzii
Riscul aferent ratei dobânzii este analizat prin prisma activelor
¿i pasivelor purtåtoare de dobânzi, cu anticiparea influen¡elor
asupra profitului båncii în contextul evolu¡iei pe pia¡å a ratelor
dobânzilor.
În ceea ce prive¿te riscul de ratå a dobânzii în lei, B.C.R.
practicå dobânzi variabile pentru majoritatea resurselor atrase de la
clientela nebancarå, iar pe partea de activ, creditele acordate
clientelei au prevåzute clauze conform cårora nivelele de dobândå
sunt de asemenea revizuibile.
În aceste condi¡ii eforturile båncii s-au concentrat pe
echilibrarea în volum ¿i pe termene de maturitate rezidualå, a
posturilor bilan¡iere în lei care sunt purtåtoare de dobânzi fixe. Astfel,
banca acordå o aten¡ie deosebitå evolu¡iei, structurii ¿i maturitå¡ii
reziduale a pasivelor cu dobândå fixå de tipul certificatelor de depozit
nenominative ¿i certificatelor de depozit cu discount, care sunt
contrabalansate prin portofoliul de titluri de stat în lei. B.C.R.
urmåre¿te încadrarea permanentå în limitele stabilite pentru
raportul dintre diferen¡a între activele ¿i pasivele cu grad ridicat de
senzitivitate a ratei dobânzii ¿i total active. Simulårile efectuate
periodic au ca scop eviden¡ierea pierderii poten¡iale, pe care ar
înregistra-o banca în urma modificårilor adverse a ratelor de
dobândå raportatå la mårimea capitalului propriu.
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Influen¡a riscului ratei dobânzii în ceea ce prive¿te activele ¿i
pasivele båncii exprimate în devize este mult mai reduså decât în
cazul posturilor bilan¡iere exprimate în lei. Banca acordå o aten¡ie
deosebitå rela¡iei cost de oportunitate-risc de ratå a dobânzii,
urmårind men¡inerea permanentå a unui raport optim prestabilit
între resursele ¿i plasamentele cu dobândå fixå.
Riscurile opera¡ionale
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Diversificarea continuå a activitå¡ii båncii ¿i a condi¡iilor în care
aceasta î¿i desfå¿oarå activitatea determinå necesitatea
monitorizårii atente a riscurilor opera¡ionale.
Astfel, procesul de gestiune a acestor riscuri se circumscrie
unei viziuni sistemice, care presupune descifrarea profilului de risc
al gamei de produse ¿i servicii bancare oferite clientelei, mergând
pânå la configurarea riscului fiecårei entitå¡i componente a re¡elei
båncii.
Un rol important în cadrul riscurilor opera¡ionale îl constituie
efectuarea decontårilor cu/fårå numerar, iar pentru diminuarea
acestor riscuri banca efectueazå o analizå atentå a bonitå¡ii clien¡ilor
care solicitå ¿i utilizeazå astfel de instrumente.
În scopul diminuårii riscului opera¡ional ¿i a riscului de credit,
se consultå baza de date de la BNR – Centrala Incidentelor de Plå¡i
(CIP), cu ocazia deschiderii de conturi pentru clien¡ii noi, când se
analizeazå solicitårile de credite ¿i ori de câte ori se considerå
necesar.
În cazul înregistrårii incidentelor de plå¡i majore cu cec,
titularilor de cont care sunt notifica¡i de bancå la CIP li se impune
regimul interdic¡iei bancare, iar reprezentan¡ii CIP, în vederea evitårii
riscului ca ace¿ti clien¡i så producå noi incidente de plå¡i, transmit
informa¡ia, în aceea¿i zi bancarå, tuturor centralelor båncilor din
sistem.
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Riscul de mediu economic
Pornind de la multitudinea factorilor de mediu, endogeni sau
exogeni båncii, care pot influen¡a activitatea generalå a båncii, s-a
creat o structurå internå care urmåre¿te permanent principalele
evolu¡ii ale economiei na¡ionale, în scopul determinårii efectelor
posibile asupra rezultatelor financiare ale båncii.
Pe baza evolu¡iei principalilor indicatori macroeconomici cât ¿i
a celor înregistra¡i la nivelul principalelor activitå¡i ale economiei,
Banca Comercialå Românå analizeazå ¿i ajusteazå periodic,
folosind un sistem de analizå de tip scoring, limitele de expunere fa¡å
de principalele sectoare economice, urmårind orientarea
plasamentelor sale cåtre sectoarele viabile ¿i performante.
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Riscul de insolvabilitate
În scopul realizårii obiectivului de optimizare a rela¡iei dintre
riscurile asumate ¿i rentabilitatea ob¡inutå din activitatea bancarå,
se analizeazå periodic evolu¡ia gradelor medii de risc ale
principalelor categorii de active bilan¡iere ¿i elemente din afara
bilan¡ului contabil, în corela¡ie cu eficien¡a acestora, în vederea
identificårii plasamentelor care corespund cel mai bine cerin¡elor de
limitare a riscului ¿i de maximizare a profitului båncii.
Fiecare element de activ bilan¡ier ¿i din afara bilan¡ului contabil
din portofoliul båncii este clasificat lunar pe grade de risc în func¡ie
de tipul acestuia, de entitatea de risc ¿i de eventualele contragaran¡ii
primite de bancå, în vederea calculårii expunerii totale de risc ¿i a
determinårii indicatorilor de solvabilitate, care exprimå gradul în
care fondurile proprii ¿i respectiv capitalurile proprii acoperå riscul
portofoliului båncii.
Banca Comercialå Românå monitorizeazå permanent
încadrarea indicatorilor de solvabilitate în limitele minime prevåzute
de normele pruden¡iale ale BNR, respectiv 8% pentru rata de
adecvare a capitalului calculatå ca raport între capitalurile proprii ¿i
expunerea netå din activele bilan¡iere ¿i extrabilan¡iere ¿i 12% pentru
indicatorul de solvabilitate calculat ca raport între fondurile proprii
ale båncii ¿i expunerea netå din activele bilan¡iere ¿i extrabilan¡iere.
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Riscul valutar
Riscul valutar al båncii este gestionat în cadrul unor
reglementåri interne care impun anumite restric¡ii. Banca î¿i
gestioneazå expunerea fa¡å de fluctua¡iile cursurilor de schimb prin
modificarea mixului de active ¿i pasive ¿i prin participarea la
opera¡iuni de schimburi valutare interbancare sau swap pentru a
ajusta intrårile sau ie¿irile lei/valutå.
Conform reglementårilor BNR, echivalentul în lei al activelor ¿i
pasivelor în valutå este calculat zilnic.
Riscul de ¡arå, de bancå ¿i societå¡i de
asigurare-reasigurare
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Banca dispune de un sistem propriu de evaluare a riscului în
cazul båncilor partenere cu care intrå în rela¡ii de afaceri ¿i a
societå¡ilor de asigurare-reasigurare.
La baza analizei activitå¡ii båncilor fa¡å de care B.C.R. î¿i asumå
riscul derulårii tranzac¡iei stå un sistem de analizå a indicatorilor de
performan¡å ¿i a informa¡iilor nonfinanciare, care conduc la
clasificarea båncilor pe categorii de risc, iar ca principiu general,
expunerea B.C.R. fa¡å de acestea se stabile¿te diferen¡iat, în func¡ie
de riscul aplicabil fiecårei categorii de tranzac¡ii.
Tranzac¡iile de trezorerie sunt urmårite prin intermediul
aplica¡iei KONDOR + (produs REUTERS) care permite vizualizarea
acestora ¿i a gradului de utilizare în timp real, ceea ce permite
evaluarea în orice moment a riscurilor plasamentelor la alte bånci
din ¡arå ¿i stråinåtate.

44

MANAGEMENTUL RISCULUI

Grupul Banca Comercialã Românã

Principalele categorii de risc sunt analizate în comitetele
interdepartamentale, constituite în baza legii bancare ¿i coordonate
de membrii conducerii båncii.
i Comitetul de credite: analizeazå ¿i aprobå cererile, înso¡ite
de documenta¡iile corespunzåtoare, pentru creditele
solicitate, emiteri de scrisori de garan¡ie, precum ¿i
modalitå¡ile de recuperare a crean¡elor decurgând din
credite neperformante care implicå utilizarea provizioanelor
de risc constituite.
i Comitetul de risc este organ de sintezå consultativ ¿i
colaboreazå cu toate direc¡iile din centrala båncii care
administreazå riscuri bancare. Comitetul de risc analizeazå
condi¡iile de producere a riscului bancar ¿i propune
politicile båncii pentru protec¡ia împotriva riscurilor
generate de activitatea de creditare, tranzac¡ii comerciale ¿i
alte activitå¡i desfå¿urate de bancå în interesul clien¡ilor din
¡arå ¿i stråinåtate.
i Comitetul de administrare a activelor ¿i pasivelor este organ
de sintezå cu caracter consultativ, care urmåre¿te
protejarea ac¡ionarilor ¿i deponen¡ilor, men¡inerea unei
lichiditå¡i suficiente pentru acoperirea cerin¡elor de
cash-flow, investirea profitabilå a surplusului de lichiditå¡i,
managementul gapului ratei dobânzii pentru a maximiza
profitul în cadrul limitelor de risc, stabilirea pre¡ului
produselor pentru a sprijini managementul activelor ¿i
pasivelor ¿i maximizarea veniturilor båncii.
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OBIECTIVE
GENERALE ALE
STRATEGIEI PENTRU
PERIOADA
2001-2004

Având în vedere estimårile noastre cu privire la evolu¡ia
mediului de afaceri intern, obiectivul strategic fundamental pe care
îl urmårim în perioada urmåtoare constå în consolidarea pozi¡iei pe
pia¡å a Grupului B.C.R. ca furnizor de servicii financiare integrate.
Dorim så ne men¡inem statutul de lider în cadrul sectorului
bancar românesc ¿i så câ¿tigåm, prin intermediul subsidiarelor
financiare, cote de pia¡å comparabile cu cele ale båncii mamå ¿i în
domeniul intermedierii de valori mobiliare, a leasing-ului,
asigurårilor, managementului de active ¿i fondurilor de investi¡ii.
Strategia noastrå de dezvoltare este construitå pe 3 piloni de
bazå:
i cre¿terea valorii adåugate pentru ac¡ionari ¿i clien¡i, pe
seama cre¿terii sustenabi!e a profiturilor ¿i a calitå¡ii
presta¡iilor Grupului;
i îmbunåtå¡irea productivitå¡ii‚ reflectatå de reducerea
raportului cost/venituri, în condi¡iile consolidårii platformei
informatice ¿i implementårii sistemului TQM;
i angajarea prudentå a resurselor financiare, prin
gestionarea adecvatå a riscurilor specifice.
În perioada urmåtoare vom continua så dezvoltåm activitatea
de corporate banking ca activitate nucleu a Grupului, punând
accent pe finan¡årile complexe structurate pe proiecte ¿i serviciile de
investment banking. Finan¡area comer¡ului exterior va råmâne, de
asemenea, o zonå de interes pentru opera¡iunile båncii mamå ¿i ale
subsidiarelor din stråinåtate, urmårindu-se o mai bunå promovare a
serviciilor de factoring ¿i forfetare, precum ¿i a instrumentelor de
hedging al riscului valutar.
Grupul Banca Comercialå Românå se adreseazå tuturor
categoriilor de agen¡i economici, printr-o ofertå diferen¡iatå în
func¡ie de nevoile specifice ale acestora. Clien¡ii no¿tri sunt atât
companii mari, cu re¡ele na¡ionale, cât ¿i numeroase întreprinderi
mici ¿i mijlocii.
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O altå direc¡ie importantå a strategiei de dezvoltare o reprezintå
extinderea activitå¡ii de retail banking, domeniu cu un poten¡ial de
afaceri în cre¿tere, pe care îl vom aborda pe mai multe dimensiuni:
creditul de consum, produsele de asiguråri, instrumentele de
economisire ¿i investi¡ii, serviciile de decontare. De asemenea, se va
ac¡iona pentru cre¿terea numårului de carduri emise si extinderea
utilizårii acestora ca instrument de platå ¿i de creditare. Faptul cå în
cadrul sistemului dispunem de cea mai largå bazå de clien¡i
persoane fizice ¿i cå ne bucuråm de cea mai mare cotå de încredere
în rândul opiniei publice ne obligå Ia continuarea eforturilor de
diversificare a ofertei noastre de produse ¿i servicii retail ¿i a
canalelor de distribu¡ie utilizate, pentru a råspunde de o manierå
adecvatå cerin¡elor acestui segment de clien¡i din ce în ce mai activi
¿i mai sofistica¡i.
Prin cre¿terea portofoliului såu de afaceri, alocarea cât mai
eficientå a resurselor, controlul strict al riscurilor ¿i mai buna
valorificare a sinergiilor interne ¿i avantajelor competitive, Grupul
Banca Comercialå Românå inten¡ioneazå så men¡inå ritmurile
dinamice de cre¿tere a profitului net pe care le-a înregistrat în ultimii
ani, astfel încât, la orizontul anului 2004, valoarea realå a acestuia så
se dubleze comparativ cu realizårile din 2000.
Concomitent, ne vom preocupa de asigurarea unei capitalizåri
corespunzåtoare a tuturor societå¡ilor care constituie Grupul, potrivit
marjelor de risc asumate în activitatea acestora ¿i ¡intelor de
rentabilitate stabilite pentru protejarea interesului ac¡ionarilor
no¿tri.
Cre¿terea consecventå a performan¡elor noastre financiare ¿i a
gradului de confiden¡å a clien¡ilor în soliditatea parteneriatului pe
care îl oferim confirmå succesul orientårilor strategice pe care le-am
adoptat ¿i ne dau convingerea cå suntem pregåti¡i så ac¡ionåm în
mod competitiv ca factor activ pentru integrarea României în
structurile euro-atlantice.

