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Provocări în creditarea agriculturii

COSTURI MARI

RISCURI RIDICATE



Agribusiness în ING Bank România
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Domeniu relativ nou pentru ING România – începând din 2015 – ca parte esențială a strategiei băncii

Creștere organică Orientare spre client Automatizare & digitalizare

>EUR 165 mio

4,7% cotă de piață finanțări agri



Agregare 
fermă

Achiziție 
echipamente

Construcție 
silozuri

Achiziție 
teren

Business 
integrat

Profilul clientului – perspectiva de business

Digitalizarea și informatizarea fermei 
inclusiv agricultura de precizie



Fluxuri separate de analiză în funcție de 

-valoarea creditului 

-dimensiunea afacerii

Decizie rapidă pentru credite până la RON 2 mio 

Produse de creditare: Flexibilitate vs. Automatizare

Număr 
Clienți

Valoare 
credite



Diferențiere prin Experiența Clientului
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Banking 
Tradițional

Noile 
tehnologii

Preferințe noi 
ale clienților Competiția 

din zona non-
bancară

Banking-as-
commodity

Reglementări

Banking 
Digital

Personalizare

Predictibilitate

Transparență

Utilizare facilă

Interacțiune 
instantanee

Abordare 
țintită

Transformarea Digitală
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Ce vom semăna? – tendințe în creditare

Credite cu sprijinul lanțului de furnizare

Fermier

Integrator

Banca

Fermier

▪ Credit rapid și ușor de accesat la un cost decent (comparat cu

IFN-urile sau alți creditori)

▪ Construiește relația cu banca: îl va ajuta pentru finanțări viitoare

▪ Nu vinde la recoltă: maximizarea profitului

Integrator

▪ Siguranța încasării: plată furnizori în timp + discount suplimentar

▪ Limite de credit gestionate împreună cu banca

▪ Satisfacția clienților/ fermierilor

Banca

▪ Expuneri dispersate și monitorizate împreună cu integrator

▪ Înțelegere mai bună a performanțelor portofoliului de fermieri

▪ Oportunitatea de a finanța și alte proiecte
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Ce vom semăna? – tendințe în creditare

▪ Valorificare mai bună a condițiilor de mediu și sol 

creștere randamament/ha în mod sustenabil

▪ Scăderea cantității și valorii inputurilor

▪ Creează baza de date cu informații financiar-

economice

▪ Facilitează luarea deciziei în fermă pe date statistice

▪ Trasabilitatea produselor

Ușurința în finanțare datorită prelucrării mai rapide

și mai clare a datelor de la fermieri.

Fermă mai performantă.

Digitalizare & automatizare:
împreună spre agricultura digitală



Supply Chain Finance – platforma ING de tranzacționare

1. Plasare comandă

2. Livrare marfă

BENEFICII CUMPĂRĂTOR

✓ Îmbunătățirea termenilor comerciali

✓ Automatizare plăți pentru furnizori

✓ Reducerea costurilor operaționale

BENEFICII FURNIZOR

✓ Diversificarea finanțării

✓ 100% lichiditate pentru valoarea acceptată

✓ Finanțare competitivă bazată pe soliditatea financiară
a cumpărătorului 

Toate tranzacțiile sunt electronice și 
sunt operate prin platforma web de SCF a ING



ING Business – pasul ING către digitalizare
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Ai de la ING o mulțime de motive 

să faci următorul pas în banking. 

Am mutat tot ce era mai bun în 

ING Business

www.ing.ro/ingbusiness



Mulțumesc!


