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Cu o experienŃă vastă în serviciul public, Alexandre Maymat a îndeplinit între 1991 şi 2011 o 
serie de demnităŃi în calitate de înalt funcŃionar al Statului Francez. 
 
Din 1992 şi până în 1996 a fost administrator al INSEE (Institutul NaŃional de Statistică şi Studii 
Economice) şi responsabil de studii în cadrul DirecŃiei de Prognoză a Ministerului Economiei şi 
FinanŃelor. Începând cu 1996, a fost ataşat financiar la ReprezentanŃa FranŃei pe lângă Uniunea 
Europeană, calitate în care a avut responsabilitatea aspectelor tehnice ale implementării monedei 
Euro.  
 
Din luna septembrie a anului 1999, ocupă funcŃia de Secretar adjunct al Comitetului Economic şi 
Financiar al Uniunii Europene, DirecŃia Afaceri Economice şi Financiare a Comisiei Europene.  
În această funcŃie a fost însărcinat cu coordonarea politicilor economice în zona Euro (Programul 
de Stabilitate şi de ConvergenŃă, marile orientări ale politicilor economice ale Uniunii Europene), 
precum şi cu redactarea poziŃiei Uniunii Europene la forumurile economice internaŃionale (G7, 
FMI, Banca Mondială). 
 
În aprilie 2001 se alătură Grupului Societe Generale în calitate de Inspector Principal pentru a 
prelua, în anul 2004, conducerea Centrului de Afaceri Companii din Paris – Centru, cu un 
portofoliu cuprinzând 350 de companii cu cifre de afaceri cuprinse între 1,5 şi 800 de milioane de 
euro, mari colectivităŃi (printre care Primăria din Paris) şi asociaŃii. 
 
Din luna iunie a anului 2006 preia, pentru 3 ani, funcŃia de Director Regional în zona Franche-
Comté. În această perioadă a fost responsabil cu implementarea a numeroase proiecte referitoare 
la îmbunătăŃirea eficienŃei operaŃionale, la dezvoltarea de noi agenŃii şi la ameliorarea condiŃiilor 
de recrutare şi de urmărire a carierei angajaŃilor. 
 
Prima sa misiune internaŃională începe în octombrie 2009, când preia, până în ianuarie 2012, 
funcŃia de Administrator Director General al Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC), 
bancă universală care acoperă toate pieŃele (mari companii, IMM-uri, persoane fizice), cu 600 de 
salariaŃi şi 21 de agenŃii, prima în topul rentabilităŃii şi cel mai mare creditor din republica 
africană.    
 
Alexandre Maymat este absolvent al Ecole Polytechnique şi al Ecole Nationale de Statistique et 
d’Administration Economique. 
 


