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Context și scop

Provident Financial România este parte a

grupului britanic International Personal 

Finance și cea mai mare IFN de credite de

consum din România care nu e parte dintr-un

grup bancar.

În 16 ani de activitate, am oferit împrumuturi în

valoare de peste 1,5 miliarde de euro către 1,2

milioane de români, am plătit salarii de peste

200 de milioane de euro și contribuţii la bugetul 

de stat de peste 114 milioane de euro. În tot

acest timp, misiunea noastră a rămas aceeași:

să susţinem incluziunea financiară prin crearea

unui istoric de creditare și să oferim cu

responsabilitate oamenilor din toate păturile

sociale acces la o formă

de finanţare flexibilă și transparentă.

Provident a comandat această cercetare de

piaţă privind categoriile vulnerabile și

invizibile din societatea românească cu

intenţia de a construi un tablou al

problemelor și a colecta idei privind

potenţiale soluţii de ameliorare a situaţiei

acestora.

85%
clienţi 
satisfăcuţi

1.209
de clienţi care și-au îmbunătăţit 
istoricul de creditare datorită nouă
și apoi au putut contracta un credit
bancar

Incluziune financiară

CREDITE
IFN-URI

75.145(45%)

dintre clienţi 
trăiesc în sate și
comune mici

30,62%
clienţi noi 
fără istoric de 
creditare

19.952
de scrisori de 
refinanţare emise 
către bănci

ISTORIC DE
CREDITARE

323.479
total interogări

la Biroul de Credite

48% dintre români cred că Provident susţine

incluziunea financiară prin crearea unui istoric
de creditare și pentru cei cu venituri mici

57,19%
(din total vânzări) 
credite cu valori mai 
mici decât maximul 
disponibil

94%
clienţi cu cel puţin o 
întârziere la plată cărora nu li
s-au aplicat penalităţi

Creditare responsabilă

0,5%
venituri din

penalităţi din
total venituri

11%
clienţi 
trecuţi pe 
pierdere



Metodologie

Studiul a utilizat o 
metodologie riguroasă, 
care a presupus mai 
multe etape:

Configurarea grupurilor ţintă prin desk 

research, aplicarea unui chestionar online

pe 800 de respondenţi în

care s-au evaluat gradul de influenţă faţă

de puterea politică și gradul de 

favorabilitate de care se bucură în faţa

societăţii.

Astfel, cercetarea a analizat 6 grupuri 

vulnerabile și invizibile: fermieri de 

subzistenţă, mici antreprenori, familii 

monoparentale, muncitori la negru, 

șomeri (55-64 de ani), pensionari.

Faza de desk research a presupus și 

cuantificarea costului de oportunitate, 

realizată în parteneriat cu INCSDMPS.
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Cercetare calitativă -24 de interviuri în

profunzime cu persoane din fiecare grup

ţintă analizat și cu reprezentanţi ai

ONG-urilor implicate în acţiuni dedicate

fiecărui grup ţintă.

Acest demers a servit la identificarea 

nevoilor, motivatiilor și atitudinilor 

acestora, precum și a solutiilor și 

modalitătilor de lucru viitoare.

Cercetarea cantitativă a presupus

1.000 de interviuri CAPI, eșantion 

reprezentativ la nivel naţional.

Marian Marcu
Cu o experienţă de 24 de ani în 

cercetarea pieţei și 15 ca managing 

partner la Novel Research, Marian a

fost implicat într-o gamă largă de

proiecte strategice, derulate la nivel 

naţional și internaţional de companii de

top din diverse domenii de activitate,

partide politice, organizaţii 

guvernamentale și ONG-uri.

Responsabilităţile au inclus integrarea 

metodelor analitice si a tehnologiilor de

ultima generaţie în identificarea 

tendinţelor pieţei, optimizării proceselor,

segmentării pieţei sau planificării

strategice și tactice pentru proiecte cu

randamente absolute de până la 99 

milioane de euro.

Parteneri

Cercetarea a fost realizată prin 
contribuţia următorilor specialiști:



Eva Militaru
Eva este cercetător știinţific gr. I în cadrul 

Institutului Naţional de Cercetare Știinţifică în

domeniul Muncii și Protecţiei Sociale 

(INCSMPS), doctor în economie, are 20 de ani

de experienţă în cercetarea academică din 

domeniul socio-economic.

Activitatea sa de cercetare este concentrată în

jurul următoarelor tematici: venituri

și inegalităţi socio-economice, sărăcia, participarea

pe piaţa muncii, incluziunea socială, indicatori

socio-economici, iar printre ariile de specializare

este și aceea de evaluare de programe și politici

publice din domeniile ocupării, protecţiei sociale,

veniturilor populaţiei, educaţiei și

cercetării-dezvoltării.

A participat la realizarea a peste 40 de

proiecte de cercetare, finanţate în

cadrul programelor naţionale, europene şi

internaţionale, dintre care a coordonat 13

proiecte ca director de proiect sau

responsabil de proiect din partea INCSMPS. 

Este autor a peste 50 de articole știinţifice sau

capitole de carte.

Este membru al Consiliului Știinţific al

INCSMPS din anul 2015.

Parteneri Alexandru Dincovici
Alexandru Dincovici lucrează de peste 15 ani în

cercetare academică, cercetare de piaţă și

consultanţă organizaţională.

Din 2014 este fondatorul buticului de consultanţă

antropologică IziBiz Consulting, unde lucrează cu

clienţi din multiple industrii, de la retail și

telecomunicaţii la industria farmaceutică și

instituţii financiare, pentru a-și ajuta să își 

cunoască mai bine pieţele in care activează,

concurenţii, clienţii și angajaţii, dar și pentru a-i

susţine în procese de transformare

organizaţională.

Este antropolog, doctor în sociologie și lector

asociat la SNSPA și Universitatea din București,

unde a predat și predă cursuri de Focus Grup,

Antropologie medicală,

Antropologie aplicată, Antropologia corpului sau

Teorii moderne în antropologie.

Din 2022 este bursier al Colegiului Noua 

Europă (NEC), unde urmează o cercetare 

postdoctorală despre tehnologie, algoritmi și

subiectivare prin intermediul wearables.

Vorbește în public pe teme legate de domeniile

sale de interes, cultură, corp și societate, și

publică de la articole academice sau capitole în

volume de specialitate la opinii și articole în

diferite publicaţii, de la Dilema Veche la Scena 9,

Wall-Street.ro, Smark sau Business Magazin.



63% dintre români se 

autoevaluează negativ din punct de

vedere al valorii personale pentru 

societate. Este un efect al

discriminării percepute, al lipsei

timpului și a stării necesare gândirii

analitice.

86% au declarat că li s-a 

respins pe nedrept un credit.

dintre români
s-ausimţit cel puţin o
dată în viaţă

discriminaţi

Frecvenţa discriminării
percepute de categoriile
invizibile este de până

la două ori mai mare
comparativ cu restul
populaţiei.

Starea emoţională
generală a populaţiei

%



50% din populaţia 

activă nu își permite să 

pună bani deoparte 

pentru pensionare.

56%din populaţia 

activă consideră că 

momentul pensionării 

este destul de departe 

pentru a-și face griji.

din populaţia activă
nu are încrederecă va 
avea un trai decent

dupăpensionare

Planificare financiară
pe termen lung și pensii

%



În ciuda faptului că fermierii de 

subzistenţă sunt percepuţi pozitiv

de societate și a faptului că produsele lor

sunt considerate mai bune și mai ieftine, ei

se consideră una dintre

cele mai precare categorii sociale.

O soluţie posibilă pentru 

îmbunătăţirea situaţiei lor o 

constituie crearea de reţele de

colectare de produse care să

realizeze legătura directă între

producători

și vânzători.

Dacă fermele de subzistenţă ar angrena în 

economie locuitorii din mediul rural în risc de

sărăcie și excluziune socială s-ar genera 

venituri totale la bugetul de stat de

3,4 milarde de lei lunar.

Dimensiunea 
grupului ţintă

548.000de
fermede 

subzistenţă

dintre consumatori
cred că produsele 
micilor fermieri sunt 
superioare celor din

supermarket

Costul de 
oportunitate

1,16- 1,89
miliardede 
lei lunar*

Raportat la salariul 
minim sau cel mediu

Fermierii de
subzistenţă

83 %



84% dintre români au o imagine foarte bună

despre antreprenori, procent care crește la

91% în rândul tinerilor.

Antreprenorii au cea mai mare stimă

de sine, dar se simt printre cei mai

discriminaţi dintre toate segmentele

sociale analizate, alături de

muncitorii la negru.

Dimensiunea 
grupului ţintă

1,06milioane 
depersoane

dintre români beneficiază
de servicii prestate de un

antreprenordin 
"gigeconomy"

Micii antreprenori în risc de
sărăcie și excluziune socială

Costul de
oportunitate

1,34miliarde 
delei lunar

36 %



Familia clasică, formată din doi

adulţi și doi copii este în 

continuare un model normativ în

raport cu care sunt jude- cate

familiile monoparentale

în majoritatea situaţiilor 

sociale și instituţionale în

care se află.

36% dintre părinţi nu 

primesc niciun ajutor 

pentru îngrijirea copiilor.

28% apelează la rude, 

prieteni, vecini pentru 

îngrijirea copiilor.

Principala nevoie a acestei 

categorii este o infrastructură 

mult mai bună de îngrijire a 

copiilor, începând cu creșele și

grădiniţele și terminând cu ciclul 

gimnazial.

dintre românii cu copii
consideră că sunt

părinţibuniși 
foartebuni

Familiile
monoparentale

Dimensiunea 
grupului ţintă

272.500
defamilii

Costul de 
oportunitate

501milioane 
delei lunar

78 %



19% din populaţie cunoaște

persoane care lucrează la

negru, iar 7% au recunoscut că

s-au aflat chiar ei în situaţia asta.

Pentru o schimbare de durată

este necesară creșterea

numărului întreprinderilor

sociale de inserţie, sprijinirea 

acestora și includerea lor în 

programele de sprijin pentru 

IMM-uri, precum și stimularea 

sectorului de “gig economy”.

din PIB este estimată
economia informală în
2022,

cu10%maimult 
decât în2017

Muncitorii la negru

Dimensiunea 
grupului ţintă

537.500de
persoane

Costul de 
oportunitate

737milioane 
delei lunar

29%

Peste



Șomerii de peste 55 de ani au dificultăţi

să își găsească un loc de muncă și

înţeleg cel mai puţin cum funcţionează

sistemul de pensii.

În lipsa unui proces personalizat, care să

implice consiliere vocaţională și orientare

profesională, recalificarea

în masă, mai ales ţinând cont de

lipsa competenţelor digitale, are

șanse foarte mici de reușită.

dintre românii din această
categorie de vârstă nu știu
ce cuantum va avea 
pensia lor, deși sunt

înpragde 
pensionare

Dimensiunea 
grupului ţintă

78.200de
persoane

Costul de 
oportunitate

200milioane 
delei lunar

Șomerii între
55 și 64 de ani

50 %



46% din populaţia activă 

preferă să aibă un standard bun

de viaţă în prezent, decât

să economisească pentru pensie.

57% din populaţia activă nu 

crede că pensia de stat le va 

asigura un trai decent.

Costul de
oportunitate

143milioane 
delei lunar

Dimensiunea 
grupului ţintă

1,46milioane 
depersoane

Pensionarii în risc de sărăcie
și excluziune socială

dintre români știu puţin
sau nimic despre

sistemul 
depensii

39 %


