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2 lei

pariþia în presã a prin-
cipalelor mãsuri
dintr-un document al
BNR, referitoare la li-
mitarea gradului de
îndatorare al popula-
þiei, s-a suprapus, apro-
ape perfect, cu publi-
carea ultimului raport

de evaluare a situaþiei sistemului fi-
nanciar din România de cãtre Fondul
Monetar Internaþional.

Coincidenþã? Se poate, însã aceastã
“coincidenþã” îi oferã Bãncii Naþiona-
le justificarea necesarã pentru a trece
la acþiune. Din pãcate este prea târziu,
deoarece au fost ignorate principii ele-
mentare ale prudenþei, care spun, prin-
tre altele, cã nu este bine sã pui semnul
de echivalenþã între creºterea econo-

micã sãnãtoasã ºi evoluþia unei econo-
mii “dopate” cu bani ieftini, la fel cum
nu poþi sã opreºti fãrã consecinþe o
maºinã care goneºte cãtre un zid,
printr-o frânã la câþiva metri de
impact.

Raportul de evaluare a situa-
þiei sistemului financiar este
însoþit de cinci anexe, unde sunt
analizate bilanþurile bancare,
cadrul de politicã macropruden-
þialã, riscul sistemic însoþit de
teste de stres, precum ºi gradul
de pregãtire în faþa unei crize.

Dupã ce scriu cã “BNR are o
lungã experienþã de implementare a
mãsurilor de politicã macroprudenþia-
lã”, autorii raportului subliniazã cã
“transparenþa, responsabilitatea ºi co-
ordonarea la nivelul Comitetului Na-

þional pentru Supraveghere Macropru-
denþialã trebuie îmbunãtãþite pentru a
contracara înclinarea cãtre inacþiune”.

Aceastã “înclinarea cãtre inacþiune”
reprezintã o “provocare” pentru politi-

ca macroprudenþialã, dupã
cum mai aratã FMI, deoarece
costurile acþiunii sunt cele care
apar primele ºi “sunt mai uºor
de observat decât beneficiile
potenþiale”.

În condiþiile în care “BNR
se poate afla în minoritate în
cazul unui vot cu privire la ris-
curi, iar decizia nu trebuie fã-

cutã publicã”, FMI considerã cã este
necesarã o mai mare transparenþã cu
privire la “deciziile de politicã macro-
prudenþialã ºi distribuirea voturilor”,
astfel încât sã creascã gradul de

asumare a responsabilitãþii.
Pânã se va ajunge acolo, dacã se va

ajunge vreodatã, deoarece lipsa tran-
sparenþei este esenþialã pentru autori-
tãþile care nu doresc sã-ºi asume niciun
fel de responsabilitate, este suficient sã
privim doar evoluþia creditelor pentru
locuinþe în lei din ultimii cinci ani pen-
tru a constata cã prudenþa nu este decât
o vorbã goalã pentru Banca Naþionalã
a României.

De la acordarea creditelor “Prima
Casã” exclusiv în lei, din august 2013,
soldul creditelor pentru locuinþe în lei
a crescut cu 1748% pânã în aprilie
2018 ºi a ajuns la aproape 42 de miliar-
de de lei (vezi graficul 1).

Ponderea acestor credite în valoarea
totalã a creditelor acordate populaþiei a
crescut, în acelaºi interval, de la 2,2%

pânã la 33,4% (vezi graficul 2).
Schimbarea dramaticã a structurii

creditului a creat condiþiile pentru con-
secinþe deosebit de negative ale creºte-
rii dobânzilor la nivelul întregii
economii naþionale.

În ceea ce priveºte situaþia sistemu-
lui financiar, FMI aratã cã “mãsurile
eficiente de supraveghere au condus la
reducerea creditelor neperformante,
de la un vârf de 21,9% din total credit
în 2013, la 6,4% în decembrie 2017".

Organizaþia financiarã internaþiona-
lã nu subliniazã, însã, cã reducerea nu
a avut ca efect ºi diminuarea poverii
datoriilor pentru debitori, în special
pentru persoanele fizice.

Creditele acestora au fost vândute
firmelor de recuperare la valori cu
mult sub valoarea lor nominalã, dar

debitorul trebuie sã plãteascã suma in-
tegralã, de multe ori majoratã cu tot
felul de penalitãþi.

Una dintre anexele principale ale
raportului FMI include un test de stres
aplicat sistemului bancar pentru inter-
valul 2018 – 2020. Scenariul pesimist
include o evoluþie a Produsului Intern
Brut asemãnãtoare crizei de la sfârºitul
deceniului trecut ºi creºterea puternicã
a costurilor de finanþare pe termen
lung pentru datoria publicã (vezi
tabel).

În aceste condiþii, transformarea în
realitate a scenariului advers evaluat
de FMI poate conduce nu doar la o re-
cesiune temporarã, ci la o depresiune
economicã ale cãrei consecinþe pot fi
catastrofale.

(continuare în pagina 7)
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Prudenþa, doar o vorbã goalã
pentru BNR

Transparen-
þa, responsa-
bilitatea ºi
coordonarea
la nivelul Co-

mitetului Naþional pen-
tru Supraveghere Ma-
croprudenþialã trebuie
îmbunãtãþite pentru a
contracara înclinarea
cãtre inacþiune”.

FMI, Raportul de evaluare
a sectorului financiar

din România

Expunerea
bãncilor faþã
de obligaþiu-
nile guverna-
mentale este

foarte mare, iar aceasta
le expune unor pierderi
majore în cazul creºte-
rii dobânzilor”.

FMI, Raportul de evaluare
a sectorului financiar

din România

Eficienþa in-
strumentelor
macropru-
denþiale este
subminatã de

programul Prima Casã,
care permite acordarea
unor credite cu avans
de numai 5%”.

FMI, Raportul de evaluare
a sectorului financiar

din România
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