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Creditele
neperformante
din Cipru – mult
mai mari decât
PIB-ul þãrii

Volumul creditelor neperforman-
te din bãncile cipriote se ridica, la fi-
nele lunii septembrie 2013, la 23 de
miliarde euro, reprezentând 42,3%
din totalul împrumuturilor din
sistem, anunþã banca centralã de la
Nicosia.

Cifra privind creditele neperfor-
mante depãºeºte cu mult Produsul
Intern Brut al Ciprului, de 17 miliar-
de euro.

“Gestionarea arieratelor ºi re-
structurarea creditelor sunt cea mai
mare provocare cu care se confruntã
sectorul bancar din Cipru”, a decla-
rat recent guvernatorul Bãncii Ci-
prului, Panicos Demetriades.

Conform bãncii centrale, institu-
þiile de credit din Cipru au suficiente
lichiditãþi ca sã absoarbã pânã la un
anumit punct creditele neperforman-
te. Instituþia avertizeazã, însã, cã se
impun acþiuni rapide, întrucât nive-
lul acestor împrumuturi cu probleme
va continua sã creascã, în condiþiile
în care, potrivit estimãrilor, econo-
mia cipriotã a scãzut cu 8,7% în
2013 ºi ar urma sã înregistreze un de-
clin de 3,9% în acest an.

Fiona Mullen, director la firma de
consultanþã “Sapienta Economics”
Ltd., estimeazã cã nivelul creditelor
neperformante din Cipru ar urma sã
ajungã în scurt timp la 50%, iar o sta-
bilizare va avea loc abia la finele
anului.

V.R.

Cadou guvernamental pentru
debitori? Nu, pentru bãnci!
D

e la începutul crizei fi-
nanciare, fiecare lunã
pare sã fie o lunã a cado-
urilor pentru instituþiile

financiare. Guvernele fac totul ca
bonusurile sã nu fie ºtirbite, chiar
dacã mai apar ºi pierderi, uneori ma-
sive, iar bilanþurile bancare stau sub

presiunea tot mai
mare a creditelor ne-
performante.

La noi, mãsurile de
susþinere ale sistemu-
lui bancar nu au fost
aºa de vizibile ca în
alte þãri, fapt ce a per-
mis Bãncii Naþionale

sã se laude, la orice ocazie, cu per-
formanþele sale în calitate de institu-
þie care supravegheazã ºi reglemen-
teazã circuitul banilor din economie.

În ciuda acestor “performanþe”,
nivelul creditelor neperformante a
crescut neîntrerupt în ultimii ani ºi
ne-a propulsat în primele locuri ale
topurilor europene.

Acestea este contextul în care, de
nicãieri, a apãrut proiectul de lege
pentru sprijinirea debitorilor. Dinco-
lo de caracterul sãu populist ºi elec-
toral, în spatele noii ordonanþe gu-
vernamentale se aflã, conform de-
claraþiilor oficiale, Banca Naþionalã
a României, iar motivele sunt evi-
dente, chiar dacã presa scrie despre
“propunerea venitã din partea guver-
nului” ºi caracterul ei opþional.

Opþional? Nici pe departe. Opor-
tunitate? Într-adevãr. Bãncile vor
face ore suplimentare pentru a-ºi

“ajuta” clienþii, deoarece au ocazia,
astfel, sã-ºi reducã cheltuielile gene-
rate de provizionarea creditelor cu
restanþe de peste 90 de zile. În plus,
vom asista ºi la o îmbunãtãþire “mi-
raculoasã” a indicatorilor de risc.

Efectele deciziilor iresponsabile
ale debitorilor ºi ale bãncilor vor fi
amânate doi ani, cu speranþa cã eco-
nomia se va încadra pe o traiectorie
sustenabilã de creºtere ºi veniturile
populaþiei o vor urma. Dar de unde
creºtere, când guvernul anunþã, pe
de altã parte, creºteri ale fiscalitãþii ºi
majorãri ale preþurilor energiei în
numele unei restructurãri ºi conver-
genþe europene iluzorii?

Creºterea preþurilor combustibili-

lor, fãrã altã justificare decât nevoia
unor venituri suplimentare la buge-
tul statului, va avea un efect negativ
semnificativ asupra bugetelor de fa-
milie. Acestuia i se va adãuga ºi
efectul negativ indirect, determinat
de creºterea costurilor firmelor ºi ne-
cesitatea transferãrii acestora cãtre
clienþi, în condiþiile în care presiuni-
le asupra marjelor de profit sunt deja
extraordinare.

Dacã lãsãm la o parte discrimina-
rea cetãþenilor generatã de noua
lege, aceºtia fiind împãrþiþi în douã
categorii, responsabili ºi iresponsa-
bili, cu “premii” acordate celor din
urmã, trebuie sã ne întrebãm cum îºi
permite România o astfel de mãrini-

mie. Cu câteva excepþii, decizia gu-
vernamentalã a fost prezentatã în
presã ca program de atenuare a po-
verii datoriilor pentru aproape un
milion de debitori.

Bineînþeles cã impactul bugetar
prezentat de autoritãþi nu este credi-
bil ºi tocmai acest lucru a determinat,
probabil, ºi obþinerea binecuvântãrii
din partea Fondului Monetar Inter-
naþional.

Oare cum se împacã ratarea þintei
de platã a arieratelor cu creditul fiscal
acordat debitorilor dupã cei doi ani
de reducere a ratelor?

(continuare în pagina 14)

FMI: “Guvernul nu ºi-a îndeplinit
þinta de reducere a arieratelor”
l Creditele neperformante din sistemul nostru bancar au continuat sã
creascã l Economia României va avea o expansiune de 2,2% anul acesta,
conform estimãrilor FMI

Guvernul de la Bucureºti nu
ºi-a îndeplinit þinta de redu-
cere a arieratelor asumatã

pentru ultimul trimestru din 2013,
conform afirmaþiilor fãcute ieri de
Andrea Schaechter, ºeful misiunii
Fondului Monetar Internaþional
(FMI) în România. Reprezentantul
FMI ºi-a exprimat însã speranþa cã
Executivul va recupera.

Andrea Schaechter a declarat,
într-o conferinþã de presã:

“ R e d u c e r e a
arieratelor asu-
matã pentru fina-
lul lunii septem-
brie - sfârºitul lu-
nii decembrie, de
un mi l i a rd de
euro, nu a fost realizatã. Sperãm
ca Guvernul sã revinã ºi sã recupe-
reze. Trebuie luate mãsuri de re-
structurare în aceste companii.
Avem þinte trimestriale, iar þinta

pentru urmãtoarea
perioadã este mai
micã de un miliard
de euro”.

Domnia sa nu a
nominalizat com-
paniile datoare, dar

a precizat cã sectorul transporturilor
este unul cu probleme în acest sens.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

SIMONA MILOª, PREªEDINTELE INPPI:

“Recomandãrile FMI ºi BM pe insolvenþã
nu au fost prinse în proiect”

Noul proiect de Lege în do-
meniul insolvenþei se aflã
în Senat, urmând sã fie

transmis Camerei Deputaþilor, care
este for decizional, ne-a spus Simo-
na Miloº, preºedintele Institutului
Naþional de Pregãtire a Practicieni-
lor în Insolvenþã (INPPI).

Domnia sa ne-a precizat cã pro-
iectul legislativ a fost trimis în Parla-
ment fãrã ca vreuna din recomandã-
rile fãcute de Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI) ºi de Banca Mondia-
lã (BM) sã fi fost prinse în textul de
lege.

“Proiectul întors în Parlament este
acelaºi cu cel promovat prin Ordo-
nanþa de Urgenþã, cu excepþia faptu-
lui cã au fost eliminate cele douã ar-
ticole declarate neconstituþionale.
Recomandãrile fãcute de FMI ºi BM
sunt în amendamentele Ministerului
de Justiþie, care a coordonat proiec-
tul, fiind transmise Parlamentului
sub aceastã formã. Ar fi fost bine ca
acestea sã fi fost prinse în textul de

lege. Nu ne rãmâne decât sã sperãm cã
Parlamentulvaopera înproiect atât re-
comandãrile fãcute de organismele in-
ternaþionale, cât ºi cele pe care le va
primi de la specialiºtii din domeniu, de
la oamenii de afaceri etc.”.

Guvernul a aprobat Codul Insol-
venþei în toamna anului trecut,
printr-o Ordonanþã de Urgenþã de-
claratã, ulterior, neconstituþionalã.

La sfârºitul lui 2013, Guvernul a
transmis Parlamentului noul Cod al
Insolvenþei, sub forma unui proiect

de lege care nu mai prevede cã pro-
cedura va fi aplicatã retroactiv ºi
care nici nu mai include un paragraf
distinct legat de insolvenþa în au-
dio-vizual.

Simona Miloº ne-a declarat, la
vremea respectivã: “Chiar dacã Gu-
vernul a eliminat aplicarea retroacti-
vã a Codului ºi articolul care vizeazã
audio-vizualul, adicã strict prevede-
rile pentru care ordonanþa de avizare
a Codului a fost declaratã neconsti-
tuþionalã, proiectul de act normativ
trebuie sã clarifice ºi alte aspecte. De
exemplu, ce lege se aplicã procedu-
rilor în derulare. De asemenea, tre-
buie clarificatã perioada de reorgani-
zare, care era scurtatã la un an”.

Domnia sa sperã ca parlamentarii
ºi Ministerul Justiþiei sã respecte re-
comandãrile FMI ºi ale Bãncii Mon-
diale, care nu au fost de acord cu
scurtarea perioadei de reorganizare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Surse: “FMI vrea
gazele tranzacþionate
obligatoriu pe bursã”

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Comisia Europeanã
(CE) sunt de acord cu intro-

ducerea, în legea energiei, a obliga-
tivitãþii tranzacþionãrii gazelor pe
platforma centralizatã a OPCOM ºi
în ringul Bursei Române de Mãrfuri
(BRM), ne-au spus surse apropiate
discuþiilor.

„Guvernul
vrea sã intro-
ducã progresiv
obligativitatea
tranzacþionãrii,
dar FMI ºi CE
susþin cã ideea
nu este fezabilã
ºi cã transparentizarea tranzacþiilor
trebuie implementatã pentru toþi
operatorii din piaþa gazelor ºi pentru
toate cantitãþile disponibile, pentru a
asigura un preþ corect de referinþã ºi
un acces nediscriminatoriu pentru
traderi ºi companii”, mai afirmã sur-
sele citate.

Discuþia ar fi survenit în contextul
în care din calculele ANRE a reieºit
cã amânarea cu un an a liberalizãrii
pieþei gazelor solicitatã de marii con-
sumatori nu-ºi mai are rostul din ca-
uza ieftinirii importurilor, pe fondul
scãderii dramatice a cererii. De altfel,
FMI a anunþat, ieri, cã liberalizarea
preþului gazelor pentru consumatorii
industriali se va finaliza la mijlocul
anului curent, nu la sfârºitul lui
2014.

Sursele citate ne-au spus cã, în
aceastã situaþie, instituþiile financia-
re internaþionale considerã utilã

pentru economie tranzacþionarea
transparentã a gazelor, încurajate
fiind ºi de analizele asupra pieþei de
energie administratã de OPCOM.

La jumãtatea anului 2012, Parla-
mentul a adoptat noua lege a energiei
prin care toþi operatorii, fie ei privaþi
sau de stat, sunt obligaþi sã tranzac-

þioneze electri-
citatea pe pie-
þele OPCOM.
Astfel, anul
trecut, 73% din
consumul þãrii
a fost tranzac-
þionat transpa-
rent pe bursa

noastrã de energie, iar preþurile au
coborât vertiginos, ajutate nu numai
de lichiditatea adusã pe OPCOM, ci
ºi de scãderea cererii ºi a unitãþilor
noi de energie regenerabilã, au subli-
niat sursele noastre.

Un grup de 23 de parlamentari
PSD ºi PNL au depus o iniþiativã de
modificare a Legii energiei prin care
vor sã instituie obligativitatea tran-
zacþionãrii gazelor pe bursele de pro-
fil, care asigurã un mediu transparent
ºi nediscriminatoriu. Sursele noastre
afirmã cã ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niþã sprijinã
iniþiativa legislativã, care intrã în
dezbaterea Parlamentului în februa-
rie-martie.

ALINA TOMA VEREHA

DIN CAUZA BAIL-IN-ULUI DE ANUL TRECUT,

Scrisorile de garanþie emise
de bãncile cipriote nu mai
sunt acceptate în strãinãtate

Decizia autoritãþilor cipriote
sã foloseascã o parte din
banii deponenþilor negaran-

taþi ai Bank of Cyprus pentru recapi-
talizarea bãncii, luatã în primãvara
anului trecut, produce în continuare
consecinþe negative pentru econo-
mia micuþului stat insular.

Companiile de
construcþii din Cipru
deplâng faptul cã
scrisorile de garanþie
emise de bãncile lo-
cale nu mai sunt ac-
ceptate în afara þãrii,
ceea le cauzeazã mari
probleme în încerca-
rea sã obþinã contracte în strãinãtate,
relateazã Cyprus Mail.

ªeful federaþiei patronale a
constructorilor ciprioþi (OSEOK),
Costas Roushias, s-a întâlnit sãp-
tãmâna trecutã cu preºedintele þãrii,
Nicos Anastasiades, ca sã exprime

“disperarea” organizaþiei faþã de de-
clinul sectorului în care activeazã ºi
ca sã propunã mijloace pentru rezol-
varea problemei, scrie sursa citatã.

“Companiile de construcþii se pot
autogaranta în Cipru, însã problema
este cã bãncile cipriote emit garanþii
care nu sunt acceptate în afara þãrii, din

cauza deciziilor din
luna martie (n.r. care au
dus la închiderea Laiki
Bank, a doua bancã a
Cipru, din punct de ve-
dere al valorii activelor,
ºi la taxarea cu 47,5% a
depozitelor negaranta-
te ale Bank of Cyprus,

cea mai mare instituþie de credit ci-
priotã, pentru salvarea acesteia de la
faliment)”, a declarat Costas Rou-
shias, citat de Cyprus Mail.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

Citiþi în pagina 2 articolul
„FMI: Liberalizarea pieþei gazelor,

acceleratã”.

CÃLIN

RECHEA

FMI: Amânarea introducerii ac-

cizei de 7 eurocenþi pentru car-

buranþi (n.r. - în aprilie) va fi

compensatã prin îngheþãri ale

cheltuielilor publice.

Citiþi reacþii în pagina 5.

“Bãncile nu ar avea motive prudenþiale sau de afaceri pentru a reeºalona creditele fãrã

restanþe, dar ar putea sã aleagã o uºurare a plãþilor pentru clienþii care «gâfâie» ºi sunt

aproape de neperformanþã”, a declarat, ieri, guvernatorul BNR Mugur Isãrescu.


