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SUMAR EXECUTIV
Scopul analizei este de a oferi o perspectivă comprehensivă asupra dimensiunilor de-a
lungul cărora Provident își aduce contribuţia în economia României, prin intermediul
activităţilor financiare curente și al impactului social generat în comunitate în perioada
2006-2016. Metodologia de lucru aleasă pentru realizarea analizei utilizează instrumente
economice recunoscute la scară largă, permiţând surprinderea impactului economic din
perspectivă multi-dimensională. Aceasta folosește laolaltă informaţii interne, disponibile
la nivelul companiei, pentru evidenţierea diverselor activităţi realizate, precum
cheltuielile cu furnizorii sau sumele alocate plăţilor salariale și taxelor, dar și date
referitoare la activităţile din economia naţională, prin intermediul tabelelor Intrări-Ieșiri
(Input-Ouput), ce ilustrează interdependeţele dintre sectoarele economiei.
Pe scurt, metodologia folosită poziţionează activitatea economică a companiei în
sistemul economic naţional, prin intermediul cheltuielilor și veniturilor sale, determinând
calcularea multiplicatorilor indirecţi și induși, și conducând, astfel, la crearea unei imagini
de ansamblu a impactului economic total.
Luând în considerare exclusiv activităţile desfășurate de către Provident se calculează
impactul direct, prin intermediul locurilor de muncă create, al taxelor plătite la bugetul de
stat și al reinvestirii profitului. Valoarea adăugată generată de Provident totalizează 270
de milioane de Euro de-a lungul a 11 ani de existenţă pe piaţa din România, din care
cheltuielile salariale reprezintă 128 de milioane de Euro. Contribuţia la bugetul de stat
prin taxe plătite direct însumează 87 de milioane de Euro. În total, valoarea adăugată
directă este echivalentul plăţii a 1 milion de alocaţii pentru copii anual, poate susţine plata
a peste 200.000 de pensii anual sau cheltuielile de școlarizare a mai mult de 400.000 de
studenţi pe an.
Impactul indirect surprinde relaţiile pe care Provident le are cu diverși actori din
economie, mai precis cu furnizorii și cu clienţii săi. Acest tip de impact este rezultatul unei
noi runde de cheltuire a sumei încasate de la Provident de către furnizori, pe de o parte, și
de către cheltuielile realizate de clienţii finanţaţi de Provident, pe de altă parte.
Prin aplicarea multiplicatorilor indirecţi se obţine o valoare adăugată indirectă de 661
milioane de Euro. Impactul indus cuprinde cheltuielile gospodăriilor, susţinute de
veniturile generate prin intermediul efectelor indirect și indus. Între 2006 și 2016,
Provident a generat o valoare adăugată indusă de 3,8 miliarde de Euro.
În final, impactul total generat de Provident atinge 4,7 miliarde de Euro.
IMPACTUL DIRECT

Impact Indirect

Impact Indus
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4,7 mld Euro

Impact
Direct

IMPACT TOTAL 2006-2016

270 milioane Euro

IMPACTUL INDIRECT

661 milioane Euro
IMPACTUL INDUS

3,8 miliarde Euro

1. INTRODUCERE
Instituţiile financiare discută adesea despre rolul pe care îl joacă activitatea lor atât în
dezvoltarea economică, cât și în bunăstărea comunităţilor. Totuși, nu sunt multe
instituţiile care au la îndemână mijloacele necesare pentru măsurarea, în mod precis, a
impactului pe care îl au în ţările în care își desfășoară activitatea. Provident își dorește să
utilizeze date și informaţii concrete, cu ajutorul unei metodologii obiective și reputabile,
pentru a sublinia impactul major pe care compania îl are în economia românească și de a
susţine contribuţia sa multi-dimensională și continuă. După cunoștinţele noastre, tipul
acesta de analiză este unul dintre puţinele de acest fel realizate pentru o companie din
România, și cu atât mai puţin pentru o instituţie financiară.
Surprinderea impactului pe care o companie individuală îl are într-un ansamblu economic
naţional motivează o abordare cu spectru larg și multi-dimensională, deoarece ia în
considerare atât impactul direct, cât și impactul indirect și pe cel indus.
Mai precis, companiile angajează personal, plătesc taxe și își reinvestesc profitul, în mod
direct, iar furnizorii acestora recirculă sumele încasate în economie, angajând la rândul lor
personal, plătind taxe și reinvestind profitul, ducând la crearea unui efect indirect. În plus,
și clienţii finanţaţi de Provident cheltuie sumele primite ca împrumut în economie, fiind o
sursă importantă de impact indirect. În final, pe lângă fluxurile de cheltuieli și încasări
determinate de companii, și gospodăriile contribuie la crearea de valoare adăugată în
economie, determinând un impact indus. Iar o instituţie financiară precum Provident nu
face excepţie de la circuitul descris mai sus.
Însumând efectele directe, indirecte și induse se obţine o imagine amplă a activităţii
economice a companiei și rezultatul aferent la nivelul economiei. Dacă impactul direct
oferă o mai bună înţelegere a modului în care compania își deservește clienţii și joacă un
rol nemijlocit în economie, impactul indirect și cel indus formează imaginea întregului
sistem susţinut de către companie, prin clienţi și furnizori. Măsurarea rolului mai amplu și
de-a lungul mai multor direcţii pe care compania îl are în economie este crucial pentru
înţelegerea importanţei actuale și potenţiale pe care o instituţie financiară o poate avea
într-o societate.

Figura 1. Impactul total creat de Provident

IMPACTUL DIRECT
· Cheltuieli directe efectuate de Provident cu
salarii, taxe și reinvestirea profitului

Impactul
Direct
IMPACTUL INDIRECT

Impactul Indirect

· Furnizorii Provident reintroduc banii încasaţi
prin impactul direct în circuitul economic

· Clienţii Provident cheltuie sumele primite ca
împrumuturi în economie

IMPACTUL INDUS

Impactul Indus

· Cheltuielile gospodăriilor determinate de
veniturile generate prin impactul direct și
indirect
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1.1. Scop
Provident își dorește să utilizeze date și informaţii concrete, cu ajutorul unei metodologii
obiective și reputabile, pentru a sublinia impactul major pe care compania îl are în
economia românească și a susţine contribuţia sa multi-dimensională și continuă.

1.2. Metodologie
Metodologia utilizează un mix de date disponibile din surse publice, referitoare la
interacţiunile dintre sectoarele economiei naţionale, precum și informaţii puse la
dispoziţie de către Provident. În analiză, pentru a corespunde standardelor metodologiei
acceptate la nivel internaţional, au fost calculaţi o serie de indicatori macroeconomici,
pentru a obţine o imagine extinsă a impactului Provident în economie. Acești indicatori
macroeconomici includ: valoarea adăugată brută, taxele totale nete, contribuţia la PIB sau
nivelul ocupării forţei de muncă.
Un element-cheie al analizei sunt tabelele Input-Output (Intrări-Ieșiri) ale economiei
românești, un instrument de modelare economică acceptat pe scară largă și utilizat de
către guverne și instituţii private deopotrivă în scopul elaborării unor analize de impact la
nivel de companie sau chiar la nivelul unei economii. Deși instrumentul este puternic
folosit la nivel global, tabelele sunt adaptate fiecărei economii în parte, pentru a reflecta
interdependeţele existente între sectoarele economice specifice. În România, cadrul
economiei naţionale este definit de conturile naţionale folosind clasificarea CAEN Rev. 2.
Metodologia Input-Output (Intrări-Ieșiri) asigură metoda de obţinere a multiplicatorilor
pentru fiecare industrie, pentru a reflecta efectele determinate de către un sector
economic (sau o singură entitate, cum e cazul de faţă) în întreaga economie, datorită
interconectării. Acest cadru este întregit de informaţiile furnizate de Provident, referitor la
furnizori, clienţi, salariaţi, sau contribuţia la bugetul de stat. Astfel, datele referitoare la o
entitate sunt alocate sectorului economic corespunzător (în acest caz, CAEN 2 Intermediere financiară) și, pe baza coeficienţilor de multiplicare determinaţi prin tabelele
Input-Output, se calculează impactul indirect și indus.
Provident, ca parte a sectorului Intermedierilor Financiare, își demonstrează contribuţia la
economia naţională prin serviciile de creditare, simple, rapide și personalizate. Totuși,
pentru a surprinde fidel caracteristicile acestei industrii și activităţile desfășurate de
Provident, modelul a fost adaptat astfel încât să corespundă și standardelor
metodologice. Prin urmare, impactul direct a fost determinat utilizând metoda aditivă, ce
însumează cheltuielile directe efectuate de Provident angajând personal, plătind taxe și
reinvestind profitul. Impactul indirect ia în considerare cheltuielile cu furnizorii, care
reintroduc banii încasaţi în circuitul economic, precum și cheltuielile efectuate de către
clienţii împrumutaţi de Provident. În final, efectul indus include cheltuielile gospodăriilor,
determinate de veniturile generate prin impactul indirect și indus.
Prin intermediul activităţilor sale, Provident contribuie direct la ocuparea forţei de muncă,
plătește taxe la bugetul de stat și reinvestește profitul. Angajaţii Provident cheltuie la
rândul lor veniturile din salarii în economia locală și plătesc taxe la bugetul de stat.
Provident face plăţi către furnizorii săi, locali sau străini, care angajează personal și plătesc
taxe, determinând efecte indirecte și induse. Mai mult, Provident face parte dintr-un grup
financiar internaţional, la nivelul căruia desfășoară activităţi de tranzacţionare intra-grup,
precum achiziţii interne sau alte tipuri de activităţi de intermediere financiară.
Cu toate acestea, o notă metodologică importantă trebuie subliniată aici. Ţinând cont de
scopul analizei, și anume calcularea impactului socio-economic creat de Provident în mod
direct, indirect și indus în economia naţională, a fost păstrată și folosită exclusiv informaţia
ce reflectă activităţile care au loc la nivelul economiei românești. De aceea, informaţiile
referitoare la furnizorii străini sau tranzacţiile intra-grup nu au fost utilizate.
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Dacă impactul direct a fost determinat folosind metoda aditivă, calculul impactului
indirect urmează o abordare mai elaborată, efectuată pas cu pas:

1. Calcularea cheltuielilor asociate furnizorilor și a volumului total de
credite emise
Rezultatul unei industrii poate fi produsul altei industrii. Mai precis, industriile folosesc
rezultatele altor industrii pentru producţia proprie. Presupunând aceste lucruri,
elementele antrenate în model sunt: valoarea totală a cheltuielilor cu furnizorii, valoarea
creditelor emise clienţilor și salariile plătite de Provident și de către furnizorii săi.

2. Dezagregarea cheltuielilor și veniturilor pe industrii
Acest pas intermediar ilustrează relaţia dintre sectoarele economice și industriile
componente și include toate sectoarele economice. În economia României există 88 de
industrii care pot fi agregate în 14 sectoare economice pe baza activităţii Provident și a
relaţiilor cu furnizorii săi. Aceste sectoare nu arată altceva decât agregarea diferitelor
industrii ce produc bunuri sau servicii similare. Sectoarele ce reprezintă impactul creat
prin intermediul furnizorilor și clienţilor au fost identificate și folosite în analiză.

3. Aplicarea multiplicatorilor indirecţi
În această etapă se folosește o reprezentare matriceală a economiei României și
calcularea coeficienţilor tehnici și inverși, pentru a surprinde efectele pe care le au
modificările dintr-o industrie în celelalte. Din moment ce industria analizată are tendinţa
de a influenţa și interacţiona mai mult cu unele industrii decât cu altele, pentru
surprinderea efectului indirect cel mai relevant, matricea poate fi ajustată diferitelor
scenarii și sectoare economice de interes.

4. Sumarizarea efectelor pe industrii
Prin aplicarea multiplicatorilor indirecţi obţinuţi folosind structura matriceală a
economiei la nivelul părţilor componente (furnizori și clienţi), se obţine impactul indirect
la nivelul fiecărei industrii sau fiecărui sector economic. În final, prin însumarea efectelor
indirecte obţinute pe fiecare sector, se determină impactul indirect total generat de
Provident în economia românească. Astfel, Provident creează impact indirect în două
moduri: pe de o parte, creditele acordate clienţilor permit acestora să cheltuie banii în
economie, contribuind la valoarea adăugată; pe de altă parte, Provident cumpără diverse
bunuri și servicii de la furnizori, determinând efecte la nivelul economiei.
Calcularea impactului indus urmează o abordare similară metodei pentru calcularea
impactului indirect. Diferenţa constă în faptul că multiplicatorul indus este aplicat
veniturilor totale din salarii, în plus faţă de aplicarea lui sumelor aferente clienţilor și
furnizorilor, ca în cazul impactului indirect. Elementul salarial inclus în determinarea
impactului indus reprezintă consumul total al gospodăriilor. Acesta include salariile
plătite de Provident angajaţilor săi și salariile plătite de furnizorii Provident salariaţilor
lor.
Pentru a adăuga și o componentă calitativă, în încheierea analizei se regăsește o
componentă referitoare la contribuţiile aduse de Provident în societate. Această analiză
trece în revistă iniţiativele referitoare la bunăstarea angajaţilor, asigurată prin facilităţi de
formare, la sprijinul oferit iniţiativelor sociale, educaţionale, din sfera educaţiei financiare
sau a inovării. Aceste acţiuni de responsabilitate socială nu pot fi măsurate cu ușurinţă,
însă efectele lor se reflectă în bunăstarea economiilor locale cărora le sunt adresate.
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1.3. Structura raportului
Pentru a ilustra rezultatele obţinute în urma analizei socio-economice a impactului
realizat de Provident asupra economiei din România, s-a propus următoarea structură:
Secţiunea 2 prezintă cadrul economic naţional și include o scurtă descriere a economiei
României. Cu scopul de a restrânge contextul analizei, a fost inclusă o prezentare a
domeniului de activitate al companiei, cu accent pe sectorul financiar nebancar, în care
Provident își desfășoară activitatea.
Secţiunea 3 continuă cu descrierea cadrului și intră în detaliu asupra rolului deţinut de
Provident de-a lungul celor 11 ani de activitate în industria intermedierii financiare în
România. Astfel, se obţine un profil al companiei axat pe înţelegerea serviciilor furnizate,
soluţiilor și abordării acesteia.
În secţiunile 4 și 5, amprenta socio-economică este analizată în detaliu pentru fiecare
componentă a impactului creat (direct, indirect, indus și calitativ) și la nivel general,
considerând indicatori macroeconomici. O descriere mai detaliată asupra metodologiei
se regăsește la începutul fiecărei secţiuni. Anexele includ reprezentările grafice ale
metodei Input-Output (Intrări-Ieșiri) și detalii adiţionale.
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2.CONTEXTUL ROMÂNESC
2.1. Profilul economic al României
Ca urmare a crizei financiare din 2008-2009, România a trecut prin multe provocări, dar a
fost ajutată să depășească impasul printr-un pachet urgent de ajutor primit de la FMI și
alte instituţii internaţionale. După anul 2013 a fost înregistrată din nou creștere
economică, datorită exporturilor de produse agricole și industriale. În anul 2016, nivelul
performanţei industriei s-a ridicat peste cel al altor sectoare ale economiei. Cum a fost
precizat mai sus, exporturile au reprezentat motorul creșterii, în principal cele realizate cu
state membre ale Uniunii Europene, în proporţie de aproximativ 70% din totalul
comerţului întreprins de România. Cererea internă, ajutată de măsurile politice cum ar fi
scăderea TVA-ului pentru alimente de la 24% la 9%, a fost un alt factor important al
creșterii. De asemenea, deficitul bugetar a scăzut, iar România a reușit să își
îndeplinească obiectivul anual. În ciuda acestei creșteri, există o serie de alte probleme ce
pun la încercare economia ţării, iar eliminarea acestor obstacole structurale ar conduce la
scăderea gradului de sărăcie, care într-un raport al Băncii Mondiale s-a arătat a fi unul din
cele mai mari din UE (25,4% în 2015).
În clasamentul competitivităţii globale publicat anual, România a fost pe locul 62 în 2016
din cele mai competitive 128 de economii. În timp ce creșterea economică pare a fi
puternică, România încă se confruntă cu numeroase probleme de eficienţă și
productivitate, în contextul creșterii salariilor, în general și al salariului minim, în special.
Tabelul 1 – Indicatori economici cheie ai economiei românești
Indicator economic cheie

Valoare

Populaţie

19.760. 314 locuitori

Total Populaţie activă

8.340.600 persoane

PIB nominal

166 .037, 2 mln Euro

PIB real

162.524, 8 mln Euro

PIB per cap de locuitor

8400 Euro/cap de locuitor

Comerţ
Exporturi (FOB)

40,9%

Importu ri (CIF)

-42,5%

Compoziţia PIB-ului – după sectoare:
Agricultură

3,3%

Industrie

35,4%

Servicii

61, 3%

Defalcarea sectorului forţei de muncă
Agricultură

24%

Industrie

21%

Servicii

56%

Defalcarea consumului din PIB
Gospodării

69,4%

Guvern

6,7%

Investiţii

25,2%

Taxe (ca % din PIB)

30,5%

Investiţii străine directe

64,71 mld Euro

Sursa:CIA World Factbook 2016 și Institutul Naţional de Statistică
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2.2. Sectorul financiar nebancar din România
Raportul anual al Băncii Naţionale a României (BNR) marchează tendinţa pozitivă a
indicatorilor de profitabilitate din sectorul bancar în general, după cum indică scăderea
cotei de piaţă a băncilor care au înregistrat pierdere. De asemenea, se observă o scădere
a ratei creditelor neperformante, de la 14,3% în anul 2015, la 7,7% în anul 2016.
Același raport atrage atenţia asupra creditării în moneda naţională, care a jucat un rol
important în stabilitatea sectorului. În timp ce creditele în RON au crescut cu 15%, cele
emise în valută au scăzut cu 12,5%.
În general, creditele populaţiei au crescut cu 1,8% în anul 2016, încurajate de veniturile tot
mai mari ale gospodăriilor. Rata internă a consumului, de 7,3%, a fost antrenată de
creșterea venitului real, precum majorarea salariului minim sau scăderea preţurilor
comparativ cu anul precedent. Au fost create mai multe locuri de muncă în timp ce
șomajul a scăzut, fapt care a avut un efect benefic asupra consumului.
Datorită schimbării condiţiilor asociate cererii, dinamica pieţei creditelor a fost
influenţată pozitiv. Astfel, rata de creștere medie anuală a creditelor populaţiei a revenit
la nivelul pozitiv de 3,5%, după patru ani de fluctuaţii negative. Creditele în lei și cele în
valută s-au înscris pe tendinţe divergente: 18,6% a fost rata medie anuală de creștere a
creditelor în lei, comparativ cu minus 12,6% în cazul celor în valută. Pe lângă alte măsuri
structurale, raportul BNR evidenţiază efectul conjugat avut de populaţie și societăţile
nonfinanciare.
O altă concluzie a raportului BNR se referă la faptul că, pentru prima oară din 2009,
creditele gospodăriilor au deţinut cea mai mare pondere în totalul creditelor emise,
tendinţa fiind mai accentuată în 2016. Cel mai important rol a fost atribuit creditelor noi
de consum, urmat de creditele pentru locuinţe, facilitate de programele naţionale de
sprijin. Valoarea totală a creditelor de consum (atât în lei cât și în valută) emise de bănci a
fost de 2 miliarde de Euro la începutul anului 2017, un record pentru ultimii nouă ani.
99% din credite au fost emise în moneda naţională, similar tendinţei și în anul 2016.
Piaţa pentru sectorul financiar nebancar (inclusiv leasing) s-a poziţionat pe un trend în
general ascendent, cu o ușoară scădere în 2015 și o revenire în 2016. Veniturile obţinute
de Provident au urmat aceeași tendinţă. Fără a lua în considerare leasingul, piaţa pentru
IFN-uri a fost în continuă creștere încă din 2012.
Figura 2. Veniturile încasate de Provident și cota de piaţă, Euro

Sursa: Analiza Civitta
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Provident își desfășoară activitatea într-un sector de piaţă în continuă evoluţie.
Piaţa pentru creditele populaţiei a fost influenţată de tendinţa consumului până în anul
2015, urmând o evoluţie crescătoare ulterior.

Figura 3. Cota de piaţă Provident după valoarea creditelor, % din totalul creditelor de
consum, piaţa IFN 2016

15%

Credite de
consum IFN-uri
Cota Provident,
credite de
consum

85%

Sursa: Analiza Civitta

În 2016, valoarea totală a creditelor de consum emise de IFN-uri a fost de aprope 1,2
miliarde Euro.
Provident a emis credite în valoare de 171 de milioane de Euro, reprezentând aprox. 15%
din piaţa creditelor de consum.
Figura 4. Valoarea totală a creditelor emise de IFN-uri, după tipul de client, mld Euro
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Sursa: Analiza Civitta

În ceea ce privește creditele de consum, piaţa IFN-urilor a fost în scădere până în 2015,
după care s-a redresat și a început să crească în 2016. Cu toate acestea, fluctuaţiile au fost
minore între 2011 și 2015. Creditele emise de Provident au urmat aceeași tendinţă.
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Figura 5. Totalul creditelor de consum emise de IFN-uri, după destinaţie, Euro
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Sursa: Analiza Civitta

După destinaţie, creditele de consum au suferit un declin începând cu anul 2008, însă
s-au redresat și au atins un record în 2013. După o ușoară scădere în 2014, piaţa s-a
stabilizat pe un trend crescător.

Miliaone

Figura 6. Principalii jucători din piaţa creditelor de consum emise de IFN-uri după
veniturile totale, mil Euro, 2016
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Sursa: Analiza Civitta

Mai mult, poziţionarea în piaţă după costul anualizat al creditelor evidenţiază o valoare de
134% în cazul Provident, mult în spatele competitorilor dar imediat după bănci.
Acest fapt susţine misiunea Provident de a oferi soluţii financiare simple, de încredere și
rezonabile clienţilor săi.
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Figura 7. DAE poziţionare în piaţă 2016

Sursa: Analiza Civitta

Graficul de mai sus reliefează faptul că Provident este unul dintre cei mai de încredere
parteneri de creditare situat între bănci și alte IFN-uri.
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3. PROVIDENT ÎN ROMÂNIA
3.1. Scurt istoric
Provident a intrat pe piaţa de intermediere financiară din România în 2006, când divizia
internaţională a International Personal Finance plc (IPF) a depășit piaţa internă a
frontierelor britanice. Grupul britanic este unul dintre cei mai importanţi furnizori de
credite de acest tip din Europa, care acordă credite în mod responsabil persoanelor care
doresc să împrumute sume mici și să ramburseze în rate controlabile și accesibile.
Ca parte a unui grup internaţional care oferă servicii financiare personalizate pe mai
multe continente, Provident a construit o companie de încredere în România din 2006 și a
reușit să obţină o poziţie de lider de piaţă pe parcursul acestei perioade. Anul 2007
marchează intrarea României în Uniunea Europeană, urmată de un an cu creștere
economică în 2008, după care în 2009 s-a intrat în criza economică, oferind un început
dificil.
Compania a devenit un brand cunoscut prin oferirea de produse și servicii financiare
rapide, convenabile și personalizate persoanelor fizice din România și își propune să
continue această misiune pentru a deveni una dintre cele mai respectate companii de pe
piaţa românească. Modelul de creditare a Grupului a funcţionat cu succes de peste 140 de
ani și rămâne o componentă relevantă și importantă a finanţării pieţei de consum.
Calitatea reprezintă cea mai bună distincţie faţă de competitorii Provident, punându-se
accent continuu pe îmbunătăţirea serviciilor și auto-perfecţionare.

3.2. Activitatea companiei: relaţia cu clienţii
Provident a crescut semnificativ în ultimul deceniu, datorită mixului perfect între confort,
simplitate și abordare personală în raport cu clienţii săi. În ultimii 11 ani de activitate în
România, aceste valori i-au permis să servească peste 1 milion de clienţi și să emită
împrumuturi de aproape 1 miliard de euro.
Unul dintre punctele forte ale companiei este rata creditelor emise, ce a înregistrat o
creștere constantă. În ultimii 11 ani, Provident a avut o Rată Anuală de Creștere Agregată
de 50%, dovada vie a evoluţiei sale.
Figura 8. Credite acordate de Provident, mil Euro, rata de creștere 11 ani
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Sursa: Analiza Civitta
Mai mult, Provident a reușit să atragă continuu noi clienţi, mai ales după anul 2009.
De atunci, evoluţia noilor clienţi a rămas constantă în timp, ajungând la un total de
aproximativ 1 milion de noi clienţi până în 2016. Mai mult de 300.000 dintre aceștia sunt
definiţi ca clienţi activi.
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În ciuda pieţei concurenţiale a creditelor de consum, majoritatea clienţilor Provident
revin pentru a avea acces la noi împrumuturi, dovedind succesul propunerii sale de
valoare într-o piaţă a consumatorilor în creștere, cu multiple alegeri. Majoritatea clienţilor
Provident se întorc pentru un al doilea credit sau mai multe. Mai mult de jumătate dintre
clienţi au solicitat mai mult de un credit, iar până la 10% dintre aceștia au luat șase
împrumuturi sau mai mult.
Figura 9. Clienţi noi ai Provident
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Majoritatea clienţilor sunt debitori de înaltă calitate. Analizând clientul tipic,
caracteristicile recurente includ: persoană tânără sau de vârstă mijlocie (cu vârsta
cuprinsă între 24-45 ani), care locuiește în mediul urban (73,5%) și care revine pentru
împrumuturi suplimentare. În afară de acestea, majoritatea debitorilor au un venit stabil,
ușor sub nivelul venitului mediu și utilizează împrumuturile obţinute de la Provident
pentru a echilibra bugetele familiei, pentru îmbunătăţiri gospodărești sau pentru
educaţia copiilor. Cu toate acestea, Provident deservește clienţi din toate segmentele de
vârstă, răspândiţi în întreaga ţară, oferindu-le împrumuturi necesare pentru cheltuielile
gospodăriilor.
Figura 12. Distribuţia după vârstă

Figura 11. Profilul tipic al clientului Provident
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În ceea ce privește distribuţia regională a clienţilor săi, Provident are un portofoliu
diversificat din punct de vedere geografic, ponderea creditelor din mediul rural crescând
constant în ultimii ani. Pe parcursul primilor cinci ani, între 2006 și 2010, Provident a
căutat să se extindă în special pe pieţele urbane, de aceea ponderea împrumuturilor
emise în zonele urbane a crescut puternic de la 11% la 58% și a rămas stabilă încă de atunci.
Deși tendinţa urbană a fost una de stabilizare sau o scădere foarte ușoară, ponderea
creditelor emise în București a scăzut constant în ultimii 11 ani, de la 83% în 2006 la 13% în
2016. Această proporţie a scăzut drastic în primii trei ani și apoi declinul s-a stabilizat.
Recent, Provident s-a orientat către zonele rurale. Ponderea creditelor rurale a crescut
constant, atingând un maxim de 31% în 2016.
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Figura 13. Evoluţia ponderii clienţilor Provident după mediul de trai, 2006-2016
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4. Amprenta socio-economică a Provident
Provident este o companie cu o lungă istorie în economia și societatea românească,
contribuind la bunăstare pe scară largă. Prin urmare, Provident creează un impact atât
prin operaţiunile sale în mod direct, cât și prin multiplicarea acestor efecte mai largi în
economie. Mai precis, prin operaţiunile întreprinse, Provident contribuie la ocuparea
forţei de muncă, pe de o parte, și la PIB (prin cumpărarea de bunuri și servicii din
economia românească), pe de altă parte. În plus, bugetul de stat beneficiază de
impozitele plătite de Provident ca urmare a acestor operaţiuni. Mai mult de atât, angajaţii
cheltuie o mare parte din salarii tot în economia românească, contribuind astfel la
consumul local și la economia locală în ansamblu. Pe de altă parte, împrumuturile
furnizate de Provident permit dezvoltarea economiei locale, deoarece clienţii cheltuiesc
aceste împrumuturi pentru a cumpăra bunuri și servicii. În sfârșit, furnizorii pe care
Provident îi plătește sunt, de asemenea, din piaţa locală; ei creează locuri de muncă,
contribuie la bugetul de stat și fac parte din lanţurile de valori care susţin cu totul
economia românească. În cele din urmă, impactul indus reflectă cererea gospodăriilor,
care reinvestesc salariile obţinute de la Provident și furnizorii acestora.

4.1. Impact direct
Impactul direct al companiei este măsurat utilizând valoarea adăugată creată în
economia românească, ca un ilustrator al performanţei sale economice.
Valoarea adăugată este un indicator care măsoară contribuţia unei entităţi economice la
economie și a avut o aplicaţie largă atât la nivel micro, cât și la nivel macro. Contribuţia la
PIB prin valoarea adăugată este cunoscută ca cea mai evidentă măsură a impactului
asupra economiei.
Literatura de specialitate recunoaște două metode de determinare a valorii adăugate
create de o companie, fiecare dintre ele incluzând diferite modele de afaceri și industrii.
În cazul Provident, a fost aleasă metoda aditivă (sau analitică), pentru a reflecta mai bine
contribuţia sa directă, divizată în patru elemente constitutive: angajaţi, bugetul de stat,
creditori și compania. Fiecare dintre aceste elemente ilustrează principalele surse de
valoare adăugată, după cum urmează:

ü Angajaţi- una dintre cele mai mari contribuţii pe care Provident le are în economie
este directă prin forţa de muncă angajată, prin salariile și alte beneficii care le revin.
Acest element include salariile personalului și alte comisioane, valoarea
voucherelor de masă, precum și alte costuri legate de angajaţi.

ü Contribuţia la bugetul de stat - o altă componentă importantă a contribuţiei
directe a Provident rezultă din taxele plătite către stat, în urma activităţii
desfășurate. Acestea includ, pe de o parte, taxele angajaţilor (precum contribuţiile
sociale, impozitul pe venit) și, pe de altă parte, TVA rezultat din achiziţia de bunuri
și servicii.

ü Creditori - parte din activitatea Provident o constituie relaţia cu băncile și alte
instituţii de finanţare. Provident îşi generează cheltuieli legate de dobânzi și alte
elemente de finanţare care reflectă, alături de alte elemente luate în considerare, o
intensă activitate economică și contribuţie economică.

ü Companie -

acest element are o importanţă egală în determinarea valorii
adăugate ca și rezultatul operaţiunilor sale și destinaţia sumelor câștigate. Aceasta
include profitul net reinvestit, dividendele plătite și amortizarea activelor sale.
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Figura 14. Valoarea Adăugată Directă creată de Provident între 2006 și 2016
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Sursa: Analiza Civitta
Luând în considerare cele patru elemente detaliate mai sus, în cei 11 ani de activitate în
economia românească Provident a generat valoare adăugată de 270 milioane de euro.
Valoarea adăugată generată de angajaţi, prezintă cea mai mare pondere în impactul
direct total, cu 128 milioane de euro, urmată de contribuţia la bugetul de stat de 87 de
milioane de euro, creditorii cu 28 de milioane de euro și profitul și dividendele companiei,
fiecare element contribuind cu o sumă de 27 de milioane de euro.
După cum s-a explicat în metodologia de mai sus, contribuţiile la bugetul de stat includ:
contribuţiile sociale legate de angajaţi și angajator, costurile de asigurare medicală,
precum și alte impozite aferente angajaţilor. Între 2008 și 2014, suma impozitelor plătite
în cadrul acestei categorii a rămas în general stabilă, în creștere bruscă din 2015, datorită
faptului că Provident a început procesul de angajare a reprezentanţilor de vânzări din
întreaga ţară. Pe lângă aceste categorii de impozite de la bugetul de stat, Provident
contribuie la bugetele locale din 80 de orașe, care sunt incluse în totalul taxelor plătite la
bugetul de stat.
Imaginea anului 2016 indică faptul că impactul direct are ca rezultat valoare adăugată
directă de 36 milioane de euro sau 13,4% din valoarea adăugată directă totală generată în
cei 11 ani de activitate în România. Din aceasta, valoarea adăugată pentru angajaţi este de
aproximativ 16 milioane de euro. Bugetul de stat primește direct 18 milioane de euro, fiind
cel de-al doilea cel mai mare beneficiar al contribuţiei directe a Provident.
Valoarea adăugată pentru creditori reprezintă 1,7 milioane de euro, în timp ce cea de-a
patra componentă, valoarea adăugată pentru companie este de 0,4 milioane de euro.
În plus, alte valori cheie pentru anul 2016 includ bonusurile plătite angajaţilor - 1,28
milioane euro, 2,9 milioane euro plătite ca impozit pe profit, 1,2 milioane euro pentru TVA
și 0,95 milioane euro taxe locale și altele.
Operaţiunile întreprinse de Provident în ultimul deceniu nu s-au limitat la emiterea de
credite pentru populaţie, ci s-au extins pe o gamă mai largă de activităţi care reflectă
angajamentul companiei de a influenţa pozitiv economia locală. În ciuda faptului că face
parte dintr-un grup englez, Provident a investit continuu în personalul său românesc,
a fost activ în societatea civilă prin multiple proiecte și a ajutat în mod continuu
economiile locale.

16

O imagine cuprinzătoare care surprinde un deceniu de activitate Provident se referă la:
contribuţii fiscale - 87 milioane euro în impozite, un motor al creșterii economice, prin
veniturile sale de 401 milioane de euro, precum și ajutorul acordat economiilor locale, pe
baza dobânzilor și comisioanelor plătite de clienţi până la un total de 118 milioane de euro.
În plus, Provident este un angajator important pe piaţa românească. După angajarea
reprezentanţilor de vânzări în 2015, compania a crescut la un număr de 4131 de angajaţi,
devenind cel mai mare angajator britanic din România1.
Figura 15. Numărul mediu de angajaţi/ reprezentanţi de vânzări
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În afară de numărul de locuri de muncă create, Provident a urmărit în permanenţă
îmbunătăţirea nivelului de trai al angajaţilor săi, plătind astfel aproape 128 de milioane
euro salarii nete pe parcursul întregului deceniu. Cheltuielile salariale pentru angajaţi și
reprezentanţii de vânzări, precum și taxele plătite în mod corespunzător, au urmat o
tendinţă ascendentă în ultimii 11 ani, atingând un maxim de 23,3 milioane de euro în 2015.

Figura 16. Cheltuielile cu salariile angajaţilor și reprezentanţilor de vânzări , mil Euro
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Primele plătite angajaţilor au avut o tendinţă de fluctuaţie pe parcursul perioadei; cu
toate acestea, în medie, acestea au totalizat aproximativ 1 milion de euro anual. Provident
recunoaște importanţa personalului său și dorește să le ofere facilităţi pentru creștere și
dezvoltare. Ca atare, compania a facilitat anual peste 3500 de ore de instruire a
personalului.

1

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/provident-sustine-ca-este-cel-mai-mare-angajatorbritanic-de-pe-piata-locala-15107409
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Prin cei 4131 de salariaţi pe care îi avea compania în 2016, ponderea Provident în număr
total angajaţi din industria financiară a fost de aproximativ 4,4%, care include toţi
angajaţii care lucrează în societăţi de servicii financiare și asigurări (Clasa CAEN 64).
În cele din urmă, un alt angajament puternic care se reflectă în acţiunile companiei până în
prezent este de a deveni un partener și promotor al iniţiativelor sociale de care
beneficiază o gamă largă de părţi interesate. Provident a investit peste un milion de euro
în proiecte de CSR, sponsorizări direcţionate și iniţiative sociale dezvoltate intern.
Din valoarea adăugată totală directă creată de Provident în sumă de 270 de milioane de
euro, s-ar putea susţine o gamă largă de sectoare economice, creând un impact direct
puternic:

Figura 17. Echivalentul celor 11 ani de activitate în cifre

4.2. Impact indirect
Calculul impactului indirect oferă o ilustrare a efectelor pe care o companie le are ca
urmare a interacţiunii sale imediate cu actorii din lanţul valoric: furnizorii și clienţii săi.
Pornind de aici, metoda ajută la urmărirea extinderii mai largi a ramificaţiilor rezultate din
activitatea companiei cu furnizorii direcţi și cu clienţii săi. Interdependenţele deja
studiate între industrii și sectoare economice, furnizate și prezentate în tabelele InputOutput sub formă de multiplicatori indirecţi, sunt cuplate cu sumele cheltuite de
companie pentru fiecare din aceste sectoare, pentru a determina întreaga gamă de
efecte generate în economie.
După cum s-a menţionat și în secţiunile anterioare, Provident a emis împrumuturi de
aproape 1 miliard de euro din 2006 și a suportat cheltuieli aferente furnizorilor de
aproape 10% din valoarea împrumuturilor sale (96 milioane euro). Toate aceste sume au
fost distribuite în economie, rezultând un model format din 14 sectoare economice
agregate, bazate pe furnizori și clienţi în scopul împrumuturilor. În ceea ce privește
furnizorii, primele trei sectoare în care Provident a cheltuit în mod constant și în cantităţi
semnificative sunt: servicii profesionale, comerţ cu amănuntul și comunicare, urmate
îndeaproape de serviciile de producţie și administrare.
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Pe de altă parte, în ceea ce privește clienţii sau împrumuturile emise în scopul
împrumuturilor, cele mai mari contribuţii directe s-au făcut în domeniul comerţului cu
amănuntul, construcţiilor, comunicării, serviciilor profesionale, dar și în domeniul
sănătăţii, educaţiei și transporturilor. Această scurtă prezentare a sectoarelor economice
vizate este în sine o dovadă că impactul pe care Provident îl generează este unul amplu și
divers, depășind graniţele obiectului său de activitate - servicii financiare.
Mai mult de atât, interdependenţele complexe dintre sectoarele economice determină
impactul indirect suplimentar pe care aceste cheltuieli mari l-au generat în economie.
Astfel, impactul indirect total al Provident creat între 2006 și 2016 a atins un total de 661
milioane de euro. Impactul indirect generat de clienţi și împrumuturi reprezintă cea mai
mare parte din total, însumând 594 milioane de euro, iar impactul rezultat din cheltuielile
furnizorilor se ridică la 67 milioane de euro.

Figura 18. Valoarea Adăugată Indirectă creată de Provident prin intermediul cheltuielilor
clienţilor, între 2006 și 2016, mil Euro
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Pe sectoare, cea mai mare valoare adăugată indirectă creată prin intermediul clienţilor se
regăsește în Alte servicii și restul economiei, ceea ce sugerează rolul important pe care
Provident îl are de exemplu, în sprijinul unor cheltuieli neașteptate, într-un mod rapid și
fiabil. Celelalte sectoare care urmează sunt, prin valoarea adăugată indirectă totală,
serviciile de retail, construcţii, comunicare și servicii profesionale. În primele 10 sectoare
regăsim de asemenea și Educaţia,Sănătatea și Transporturile. Această repartizare pe
sectoare economice, inclusiv sumele semnificative generate în unele industrii și sectoare
cheie, descrie impactul pozitiv pe care îl pot avea împrumuturile accesibile în economie.
În ceea ce privește valoarea adăugată indirectă generată de furnizori, topul sectoarelor
cele mai de impact sunt: Servicii Profesionale, Comunicare, urmate de Hoteluri, Comerţ
cu amănuntul, Producţie, Servicii Administrative și Construcţii. Provident se angajează să
își desfășoare operaţiunile într-un mod în care să se asigure că valoarea este creată
pentru clienţii săi. Aceasta necesită o colaborare excelentă cu furnizorii săi și o gamă
largă de bunuri și servicii achiziţionate.
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Figura 19. Valoarea Adăugată Indirectă creată de Provident prin intermediul furnizorilor,
între 2006 și 2016, mil Euro
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Impactul indirect generat de Provident în 2016 este de 104 milioane euro, sau 15,7% din
impactul indirect total. Această valoare este împărţită între clienţi, ce însumeaza 97
milioane euro și furnizori cu 7 milioane euro.

4.3. Impactul indus
Impactul indus reflectă efectul de multiplicare creat în economie de veniturile generate
de efectele directe și indirecte. Ca atare, metoda include furnizorii și clienţii, precum și
salariile plătite de Provident și furnizorii săi, fiecare ponderată de multiplicatorul indus
din tabelele Input-Output. Acest nivel suplimentar surprinde complexitatea impactului
pe care o companie îl poate avea de-a lungul tuturor ramificaţiilor economiei până la
consumul final al gospodăriilor.
În cei 11 ani de activitate, Provident a generat un impact indus de 3,8 miliarde de euro, de
trei ori valoarea totală a împrumuturilor emise în aceeași perioadă. Impactul realizat de
clienţii săi reprezintă 3,0 miliarde de euro, suma generată de furnizori este de 313 de
milioane de euro, iar cea provenită din salarii reprezintă 477 de milioane de euro.
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Figura 20. Valoarea Adăugată Indusă creată de Provident prin cheltuielile Clienţilor între
2006 si 2016, mil Euro
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Sursa: Analiza Civitta

Prin intermediul clienţilor săi, Provident a generat cea mai mare parte din impactul indus
total. În cadrul sectoarelor economice, restul economiei este cel mai important sector,
deoarece conţine toţi clienţii care nu menţionează în mod clar utilizarea împrumuturilor,
urmată îndeaproape de Serviciile de retail, Alte servicii, Construcţii și Servicii
profesionale. În plus, alte sectoare foarte importante includ Sănătatea, Transporturile și
Educaţia.

Revenind la furnizori, cea mai mare contribuţie la efectul indus total a fost realizată de
Serviciile profesionale, Comunicare și Hoteluri, care reprezintă mai mult de 63% din
impactul indus de furnizori.

Figura 21. Valoarea Adăugată Indusă creată de Provident prin intermediul Furnizorilor,
între 2006 și 2016, mil Euro
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În ceea ce privește salariile, cea de-a treia componentă a impactului indus, activitatea
Provident contribuie la plata salariilor furnizorilor, preponderent în serviciile de retail,
comunicare și servicii profesionale, urmate îndeaproape de producţie și serviciile
administrative. Cu toate acestea, salariile plătite de Provident propriilor angajaţi pe
parcursul acestei perioade au fost de trei ori mai mari decât cele plătite de furnizori, astfel
încât societatea însăși generează un impact semnificativ indus în economie.
Impactul indus generat în 2016 se ridică la 495 milioane de euro, reprezentând 13% din
impactul total indus. Efectul generat de clienţi reprezintă cea mai mare parte a impactului
indus total și însumeaza 419 milioane de euro. Celelalte două elemente componente,
furnizori și salarii, generează 28 de milioane de euro și, respectiv, 48 de milioane de euro.
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4.4. Impactul general 2006-2016
Figura 22. Impactul general determinat de Provident la nivelul economiei româneștivaloare adăugată

270 milioane euro
4.7 miliarde euro

IMPACT GENERAL 2006 2016-

IMPACT DIRECT

Impact direct

IMPACT INDIRECT

661 milioane euro

Impact indirect

IMPACT INDUS

3.8 miliarde euro

Impact indus

Impactul economic total creat de Provident în economia românească de la intrarea
companiei pe piaţa românească, în 2006, este de 4,7 miliarde de euro. Din impactul total,
270 milioane de euro sunt generate direct, 661 milioane de euro sunt generate indirect,
prin intermediul clienţilor și furnizorilor, iar cea mai mare parte este un efect indus de 3,8
miliarde de euro.

Figura 23. Impactul general determinat de Provident la nivelul economiei româneștilocuri de muncă 2006-2016

28462 locuri de muncă

LOCURI DE MUNCĂ EQ. 2006-2016

IMPACT DIRECT

3295 locuri de muncă

Impact direct

IMPACT INDIRECT

3692 locuri de muncă

Impact indirect

IMPACT INDUS

Impact indus

21462 locuri de muncă
În ceea ce privește numărul de locuri de muncă create și susţinute, Provident a contribuit
în economie cu 28462 de locuri de muncă, din care 3295 sunt angajaţii companiei, 3692
sunt create indirect de către furnizorii săi și 21475 în mod indus.
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5. IMPACT SOCIAL - Provident și comunitatea
În plus faţă de efectele socio-economice cuantificabile rezultate din operaţiunile
financiare derulate, Provident a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea societăţii
românești prin numeroase iniţiative sociale. În cei 11 ani de când funcţionează în România,
Provident a investit peste 1 milion de euro în numeroase proiecte sociale. Aceste proiecte,
vizând mai multe categorii de beneficiari prin alocare de burse sau sponsorizări, au vizat
cu predilecţie dimensiunea educaţională sau aspectele corelate societăţii civile.
Cele două programe de impact iniţiate de Provident în acest sens sunt:
Bursele stART - Provident cheltuie anual 35.000 de euro pentru bursele acordate unui
număr de 50 de elevi și studenţi din licee și colegii de artă din întreaga ţară. Aceste burse
sunt menite să sprijine acei tineri talentaţi plini de
pasiune și determinare care vor să se dedice
35.000 de euro
disciplinelor cultural-artistice. Prin intermediul
acestei iniţiative, Provident dorește să încurajeze
Valoarea anuală a burselor
talentul și perseverenţa, oferind burse de studiu
acordate tinerilor care studiază
tinerilor artiști pasionaţi de pictură, arte plastice
arte plastice din România.
și muzică. Astfel, li se oferă șansa tinerilor
talentaţi de a identifica și a valorifica noi
oportunităţi de dezvoltare, de a-și perfecţiona
abilităţile și de a-și îmbunătăţi rezultatele academice în ansamblu. Programul Bursele
stART este deja în al patrulea an de implementare, dovedind implicarea companiei
Provident în demersul de a investi în educarea generaţiilor viitoare.
Educaţie financiară - Vizând o audienţă cât mai largă, iniţiativa dedicată educaţiei
financiare reprezintă unul dintre primele proiecte sociale derulate de Provident, încă de la
intrarea companiei pe piaţa românească, în 2006. Iniţial, programul viza sprijinirea
educaţiei financiare, ceea ce a condus firesc la conturarea și dezvoltarea primului proiect
de acest fel din România: Bugetul Familiei (bugetulfamiliei.ro). Succesul uluitor de care sa bucurat încă de la început a fost un factor esenţial în demersul companiei Provident de
a-și perfecţiona programul, oferind informaţii tot mai complexe dintr-o paletă de
subiecte privind educaţia financiară din ce în ce mai largă. Astfel, a fost dezvoltat
website-ul sigurantafinanciara.ro, care oferă acele elemente esenţiale de informaţie atât
pentru un public care caută soluţii pentru administrarea corectă a resurselor financiare
disponibile, cât și pentru un public interesat să-și
3 site-uri
dezvolte o afacere proprie. Astfel, platforma a devenit
un centru de resurse esenţiale pentru educaţia
cu impact educativ
financiară
și antreprenorială. Este un instrument extrem
asupra
de
folositor
pentru a stabili cum să obţii cele mai bune
publicului larg:
rezultate pornind de la resursele existente, cum să
economisești și cum să investești cu succes. În cadrul
www.bugetulfamiliei.ro
acestui program, au fost organizate numeroase sesiuni
www.sigurantafinanciara.ro
de training privind educaţia financiară, în întreaga ţară.
www.totuldespredae.ro
O altă dovadă a implicării companiei Provident în
vederea sensibilizării publicului larg faţă de subiectul educaţiei financiare în societate în
ansamblu a fost lansarea, în 2010, a site-ului totuldespredae.ro, primul site dedicat în
totalitate explicării noţiunii de dobândă anuală efectivă.
Responsabilitate socială
Provident crede cu tărie că tot ce ţine de dezvoltarea unei afaceri, precum și
responsabilitatea faţă de clienţi sunt aspecte profund interconectate.
Tocmai de aceea, Provident își propune să facă o diferenţă atât în viaţa clienţilor, cât și în
comunităţile locale, în afară de activitatea formală de creditare. Până în prezent,
Provident a investit aproape 1 million de euro în proiecte dedicate responsabilităţii
sociale, pentru zeci de mii de beneficiari și a generat mii de ore de voluntariat pe diferite
proiecte.
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6. Concluzii
Datorită impactului general pe care îl are asupra economiei românești în ansamblu,
Provident se poziţionează printre cele mai importante instituţii financiare active pe piaţă,
ca urmare a valorii adăugate pe care o generează la diferite niveluri: rata de angajare,
taxe, contribuţia generală la achiziţionarea de bunuri și servicii din economia locală, sau
prin iniţiativele pe care le-a derulat la nivelul comunităţii. Pentru a evidenţia impactul pe
termen lung, dincolo de aspectele imediate și evidente ale activităţii de creditare,
Provident dorește să sublinieze angajamentul și dedicarea companiei faţă de aspectele
de zi cu zi care ţin de funcţionarea economiei locale în care operează în mod curent.
Ca efect imediat, avem o imagine mai bună a capacităţii companiei de a funcţiona și de a
genera valoare prin practicile de angajare, plata taxelor și a cheltuielile de funcţionare
specifice, așa cum reiese din măsurarea indicatorului de valoare adăugată.
Pentru Provident, această dimensiune și impactul direct adiacent înseamnă 270 de
milioane de euro.
Efectele indirecte și cele induse oferă o imagine cuprinzătoare a întregului sistem
dezvoltat de Provident, prin furnizori și clienţi, pe de o parte, și consumul gospodăriilor ca
rezultat al efectului indirect, pe de altă parte. Factorul de multiplicare aplicat la
cheltuielile directe în economie determină un efect indirect de 661 milioane de euro, de
trei ori mai mare decât contribuţia directă, și 3,8 miliarde de euro pentru efectul indus.
În concluzie, Provident generează o valoare totală în economia românească de 4,7
miliarde de euro de la intrarea pe piaţa din România.
Privit în ansamblu, Provident are o rată a impactului său la nivelul societăţii prin
intermediul clienţilor săi, de aproape 9:1 comparativ cu efectul generat de Furnizorii lor.
În general, sectoarele economice afectate în mod direct de Provident sunt: Serviciile
profesionale, Informaţiile și Comunicaţiile și Hotelurile, din perspectiva Furnizorilor, în
timp ce din perspectiva clienţilor la aceste sectoare se adaugă o cotă importantă
aparţinând categoriei Alte sectoare / restul economiei. Aceast lucru este important
pentru înţelegerea dinamicii create de Provident în beneficiul clienţilor săi.
Valorile esenţiale ale Provident au în vedere seriozitatea, simplitatea și abordarea
personalizată pe nevoile clienţilor, ceea ce ne face să remarcăm faptul că împrumuturile
Provident sunt accesibile în situaţii presante sau pentru cheltuieli de nevoi personale.
Elementul esenţial pe care dorim să-l subliniem aici este acela că Provident sprijină în
mod activ satisfacerea imediată a nevoilor financiare ale clienţilor săi, în mod convenabil
și prin înţelegerea directă a nevoilor fiecăruia, fapt care conduce de fapt la creșterea
consumului, deci a accesării de împrumuturi.
În cele din urmă, putem spune că Provident este un actor important la nivelul societăţii
românești, prin numeroasele programe pe care le dezvoltă și prin iniţiativele de educaţie
financiară pe care le coordonează atât pentru publicul larg, cât și pentru antreprenori.
Astfel, Provident a investit aproape 1 milion de euro în proiectele dedicate de CSR, sau în
acţiunile sale de pionierat, precum dezvoltarea portalului bugetulfamiliei.ro și alte centre
de resurse dedicate antreprenorilor. Beneficiarii direcţi și indirecţi ai sponsorizărilor
făcute și ai burselor acordate, precum și ai proiectelor pentru publicul larg sunt de ordinul
zecilor de mii, fapt că evidenţiază implicarea companiei de a aduce o schimbare în bine la
nivelul comunităţilor locale în care activează.
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7. ANEXĂ: Metodologie detaliată
Așa cum a fost prezentat în mod elaborat în capitolul dedicat Metodologiei de lucru de la
începutul acestui Raport, pentru actuala analiză a amprentei socio-economice s-au
folosit informaţii interne ale companiei, corelate cu operaţiunile sale financiare și tabelele
Input-Output (Intrări-Ieșiri) care ilustrează legăturile dintre diferitele industrii implicate.
Cadrul economic naţional de referinţă este definit prin codurile CAEN folosite.
Datorită diversităţii serviciilor financiare oferite, Provident cuprinde 64 de ramuri;
Activităţi corelate serviciilor financiare, cu excepţia asigurărilor și a fondurilor de pensii;
O imagine de ansamblu a principalilor contributori la economia naţională (la PIB) a fost
realizată folosind principalii indicatori macro din industriile cu care Provident a colaborat
de-a lungul timpului.
Pornind de la Conturile Naţionale, metodologia “analiza input-output și Tabelele I-O”
presupun extragerea datelor aferente industriei de Intermediere Financiară pe 20062016 din Tabelul Input-Output, care corespunde valorii adăugate brute.
În România, Tabele Input-Output sunt disponibile începând din 1989 și până în 2014,
așadar se constată o întârziere de doi ani în procesarea datelor statistice.
Modelul de business folosit de companie aduce laolaltă Furnizorii, Clienţii și Angajaţii, iar
rezultatul interacţiunii acestora duce la impactul direct, indirect și indus asociat activităţii
Provident. În ceea ce privește furnizorii, în cadrul acestui model au fost selectaţi doar cei
care aveau sediul în România și cărora li s-au plătit sume mai mari sau egale cu 50.000
RON. Deși industriile au fiecare specificul ei, acestea au fost grupate în 14 sectoare
economice. În ceea ce privește clienţii, s-a considerat că suma totală a împrumuturilor
acordate de Provident, de 1 miliard de euro, a fost alocată sectoarelor economice sub
formă de împrumut.
Analiza Input-Output permite indicarea fluxurilor inter-sectoriale pe structura agregată,
prin calcularea și identificarea coeficienţilor tehnici. Aceștia indică în contextul
macroeconomic al tabloului economic impactul direct între ramuri, coeficienţii
permiţând estimarea unui nivel de impact direct intersectorial. Tabelul ilustrează relaţiile
dintre diferite industrii și sectoare și impactul real al elementelor de input și output.
Multiplicatorii indirecţi și cei induși măsoară impactul creșterii cererii sau a ofertei.
Astfel, cu cât e mai mare multiplicatorul, cu atât e mai crescut impactul asupra economiei.
Capacitatea de a estima care sectoare vor prelua conducerea este esenţială în a decide
către care sectoare vor fi alocate resursele pentru creșterea sau menţinerea unei afaceri.
Principalii pași în determinarea industriilor care trebuie incluse în analiză pentru
calcularea impactului direct, indirect și indus al furnizorilor și clienţilor sunt următorii:

ü Identificarea codurile CAEN pentru furnizori;
ü Alocarea cheltuielilor aferente sectoarelor economice identificate;
ü Agregarea sectoarelor economice aferente furnizorilor și clienţilor Provident,
inclusiv cele privind segmentul Alte sectoare;

ü Aplicarea standardului aferent Analizei Input-Output în vederea determinării
factorilor de multiplicare aferenţi fiecărei industrii și ai economiei în ansamblu.

26

Folosirea Analizei I-O (Wassily Leontief, Premiul Nobel în 1973) ne-a oferit următoarele:

ü Imaginea reală a economiei;
ü Folosirea diferitelor criterii de agregare ale sectoarelor economice;
ü PIB calcule / prognoze și proiecţia impactului economic.

Total credite și costuri cu furnizorii, per industrii, mil EUR
No.

Industria

Credite clienţi
acordate20062016

1.

0.0

2.

Industria
prelucrătoare
Construcţii

3.

Costuri furnizori
2006-2016

Valorile multiplicatorilor în economia românească
per industrie
Multiplicatori medii
impact indirect
2006 - 2014

Multiplicatori medii
impact indus
2006 - 2014

11.1

0.59

2.43

163.1

7.8

0.67

3.70

Comerţ

187.4

9.2

0.78

3.63

4.

Transporturi

67.2

3.0

0.53

2.29

5.

12.7

12.8

0.66

2.80

6.

Hoteluri &
Restaurante
Comunicaţii

62.9

13.2

0.79

3.44

7.

Servicii financiare

0.1

1.4

1.13

4.72

8.

Imobiliare

0.0

2.1

0.53

2.46

9.

52.9

23.3

0.90

4.25

55.2

9.5

0.31

1.87

11.

Servicii
profesionale
Servicii de
administrare
Educaţie

24.8

0.2

0.32

1 .90

12.

Sănătate

130.8

1.0

0.21

1.62

13.

Cultură

8.9

0.9

0.87

3.68

14.

Alte sectoare

259.0

0.4

0.77

3.27

Economia per
2
total

1,024.8

96.0

0.65

3.00

10.

Sursa: În baza tabelelor naţionale I-O

2

Utilizat pentru calcularea impactului salariilor plătite
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Total credite și costuri cu furnizorii

Valorile multiplicatorilor în economia

per industrii 2016, m EUR
No.

1.
2.

Industrie

Industria
prelucrătoare
Construcţii

Credite clienţi
acordare 2016

românească per industrie
Costuri furnizori
2016

Multiplicatori medii
impact indirect
2014*

Multiplicatori mediui
impact indus
2014*

0,0

6.1

0.57

2.25

27,3

0.7

0.56

2.68

3.

Comerţ

31,3

8.4

0.68

2.77

4.

Transporturi

11,2

0.7

0.51

2.12

5.

2,1

1.8

0.64

2.53

6.

Hoteluri &
Restaurante
Comunicaţii

10,5

12.9

0.72

2.81

7.

Servicii financiare

0,01

0.3

1.09

3.78

8.

Imobiliare

0,0

0.9

0.48

2.18

9.

8,8

12.9

0.44

2.07

9,2

6.3

0.43

1.96

11.

Servicii
profesionale
Servicii de
administrare
Educaţie

4,1

0.0

0.30

1.66

12.

Sănătate

21,9

0.7

0.24

1.60

13.

Cultură

1,5

0.7

0.38

1.87

14.

Alte sectoare

43,3

0.2

0.76

2.84

Economia pe
r
total3

171,3

11.7

0.57

2.25

10.

* Ultimul an disponibil
Sursa: În baza tabelelor naţionale I-O

3
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Utilizat pentru calcularea impactul salariilor plătite

Salarii și PIB per industrie, 2014, EUR, mil
No.

Industria

PIB

Salarii

Rata salarii/PIB

1.

Industria prelucrătoare

12,922

5,401

0.42

2.

Construcţii

9,899

1,884

0.19

3.

Comerţ

11,270

6,951

0.62

4.

Transporturi

8,680

3,011

0.35

5.

Hoteluri & Restaurante

2,274

700

0.31

6.

Comunicaţii

8,130

2,582

0.32

7.

Servicii financiare

5,357

1,763

0.33

8.

Imobiliare

12,419

274

0.02

9.

Servicii profesionale

6,619

1,913

0.29

10.

Servicii de administrare

3,282

1,611

0.49

11.

Educaţie

5,129

3,046

0.59

12.

Sănătate

6,649

3,704

0.56

13.

Cultură

1,400

559

0.40

14.

Alte sectoare
Economia per total4

54,447
148,477

15,359
48,757

0.28
0.33

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

4

Utilizat pentru calcularea impactul salariilor plătite
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