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Sorin Grindeanu:  Bună dimineata! Domnule președinte al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor, domnule guvernator al Băncii Naționale a României, stimați reprezentanți ai
mediului bancar și financiar, doamnelor și domnilor invitați, în primul rând vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment important pentru întreaga industrie financiară
din România. În cei 26 de ani de activitate, Asociația Română a Băncilor a știut să devină cu adevărat vocea industriei fianciar‐bancare din România și una dintre cele mai importante
asociații profesionale românești. Vă propuneți astăzi o tematică ambițioasă, o viziune pentru 2020 în actualul context internațional. E ambițioasă pentru că lucrăm cu foarte multe
necunoscute, poate astăzi mai mult decât oricând, dar știu sigur că toți ne dorim același lucru: o Românie dinamică, prosperă, conectată fizic și virtual la infrastructura europeană și nu
numai, o Românie în care copiii noștri să‐și dorească să trăiască, iar oamenii de afaceri să vrea să investească. Ce avem de făcut ca să ajungem acolo? Îmi aduc aminte că la întâlnirea de
acum  o lună de la Palatul Victoria, am discutat și despre educația financiar‐bancară a populației. Acesta este un domeniu în care trebuie să facem mai mult ca să folosim avantajele, dar
să fim pregătiți și pentru provocările pe care tehnologia și inovația le au. Școala trebuie, într‐adevăr, să crească nivelul de alfabetizare financiară a românilor, dar aici cred că intervine și
rolul dumneavoastră de a explica mai bine instrumentele și avantajele, mai ales în zonele unde acoperirea bancară este redusă. România rurală este încă prea puțin atractivă financiar
pentru dumneavoastră și pot să înțeleg acest lucru, dar poate că a venit timpul ca pe lângă biserică, primărie, școală și locul de socializare, ca să zic așa, să existe și măcar un bancomat
în fiecare sat sau comună. Nu vă cer să faceți pionierat sau voluntariat, vă cer să vă gândiți la potențialul uriaș al zonei rurale, care adună în acest moment jumătate din populația
României și cred eu, și oportunități nelimitate. Plățile și tranzacțiile financiare prin intermediul tehnologiei digitale sunt tot mai frecvente și dacă urmărim dezvoltarea sau evoluția
celor mai dezvoltate țări, unde acestea se fac exclusiv, aproape exclusiv online, ne dăm seama că și țara noastră, cu pași repezi, se îndreaptă în această direcție. Nu mai surprind pe
nimeni avantajele acestor tehnologii: mult mai puțină birocrație, reducerea timpului alocat tranzacțiilor, produse și servicii financiar‐bancare mai ieftine pentru oameni, limitarea
economiei gri și creșterea activității noastre, atractivității economiei noastre pentru investitorii străini. În același timp, spuneam că trebuie să răspundem provocărilor cu care vin aceste
tehnologii. Numai în această lună au fost două atacuri cibernetice de amploare, au produs șocuri întregii lumi și au arătat că trebuie să ne pregătim mai bine și să fim mai eficienți.
Cunosc bine interesul comunității bancare pentru o mai bună valorificare la toate nivelurile a potențialului oferit de noile tehnologii și vă pot spune că avem aceleași obiective. E nevoie
să identificăm și să folosim cele mai bune soluții în beneficiul cetățenilor și a economiei românești. Știu că sunteți într‐o comunicare permanentă cu instituțiile statului și doresc să vă
asigur de toată deschiderea noastră. În acest sens, consider oportună propunerea ARB de a constituit un grup de lucru interministerial, din care să facă parte și reprezentanții
comunității bancare, și care să pregătească temeinic acest proces. Nu este un proces ușor, dar trebuie să‐l facem și mă bucură interesul acordat de ARB. Ar fi păcat să ratăm această
oportunitate, mai ales că România traversează o perioadă destul de bună din punct de vedere economic. Avem o economie în creștere, cea mai mare din Uniunea Europeană, exporturile
sunt la un nivel record, investițiile străine directe au crescut cu 22,9%, producția industrială s‐a majorat cu 7,3% și s‐au creat peste 100.000 de noi locuri de muncă stabile, cu normă
întreagă, în primele patru luni din 2017. Toate aceste lucruri se văd în creșterea nivelului de trai al oamenilor. Aștept cu deosebit interes concluziile evenimentului și vreau să vă asigur
din nou de întregul sprijin al Guvernului României. Vă mulțumesc!


