editorial
LIVIU SAV, ACCA

MASURILE BNR
NECESARE, DAR NU SUFTCIENTE

www.BR0KERdeBANl.ro

Cu putin timp in urma, BNR a anuntat una din masurile
,,miraculoase", ce se asteapta sa duca la relansarea procesului de creditare pentru persoanele fizice. Aceasta masura
a fost adoptata prin Regulameniul nr. 2 din 2O ranuarie
2009 pentru modificarea Regulamentului BNR w. 3/2AO7
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. publicat in Monitorul Oficial nr. 40 din 22
ianuarie 20O9. Multe banci comerciale, si nu numai, isi pun
mari sperante in aceste masuri, cel putin la nivel declarativ.
In general, Regulamentele BNR cu privire la creditele pentru
persoane fizice din 2OO7 si 2OO8 au fost gresit interpretate
de publicul larg cu ajutorul unor ,,specialisti", care nu le-au
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citit niciodata in texte originale, ci doar in tot felul de prelucrari, analize sau norme interne ale unor banci comerciale.
La fel cum tinde sa se intample si cu acest nou Regulament
al BNR care, desi este foarte scurt si de fapt modifica doar
trei clauze ale Regulamentului nr. 3/2OA7, a dat tonul la diverse speculatii, inca dinainte de a fi publicat. Astfel, se vehiculeaza prin presa si in diverse discutii tot felul de procente .,foarte exacte si certe" ale noului grad de indatorare
pentru creditele cu garantii imobiliare. In schimb, modificarile adoptate de BNR fac referire la faptul ca bancile comerciale stabilesc prin normele interne de creditare ,,nivelunle
maxime admise pentru gradul total de lndatorare, inclusiv
fundamentarea acestora, diferenliate pe categoriile de
clienteli, pe destinalia creditului (de exemplu, credit de
consum, credit ipoteca0, pe tipul creditului (defalcat in
funclie de moneda de exprimare sau, dupd caz, de indexare, de tipul dob6nzii, respectiv fixi sau variabilS, de ter-
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menul de acordare a creditului gi de comportamentul clientului ln legituri cu onorarea serviciului datoriei determinat
de calitatea garanliei)..." (articolul 4 alineatul (1), litera f)
partial din Regulamentul BNR nr. 2/2AA9). De asemenea,
se vorbeste despre eliminarea testelor de stres, cu toate ca
acestea nu au fost niciodata folosite, fiind in trecut simple
propuneri ale BNR care nu s-au aplicat pana la urma. Si
acestea nu sunt decat o mica parte din ,,basmele" pe
aceasta tema. Deci, BNR-ul impune factorii care trebuie
luati in considerare la stabilirea reglementarilor interne de
creditare, iar bancile comerciale, in functie de ,,profilul si
strategia lor de risc", stabilesc reglementarile lor interne.
Mai mult, aceasta masura luata de BNR nu poate fi analizata de una singura. Ceea ce se uita in multe discutii legate
de relansarea creditarii este exact principiul de baza al oricarei economii de piata: principiul cererii si ofertei. Astfel,
multe analize sunt din start ratate pentru ca pleaca de la
premisa, de altfel falsa, ca exista o cerere masiva de credite
cu garantii imobrliare si care nu este sustlnuta de oferta de
credite de acest tip.
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OFERTA de credite cu garantii imobiliare ar trebui, fara indoiala, sa fie influentata in mod pozitiv de catre noul Regu-

lament BNR prin libertatea suplimentara acordata bancilor
comerciale cu privire la aceste produse, dar BNR nu poate

impune bancilor comerciale sa si acorde efectiv aceste
tipuri de credite. Situatia interna a fiecarei banci poate f
foarte diferita, unele banci s-ar putea sa nu dispuna de
resursele cu care sa sprijlne aceasta masura, iar alte
banci, chiar daca au resursele necesare, s-ar putea se
decida folosirea lor in alte directii decat pentru acest tip de

credite- Titlurile de stat pot fi o optlune de plasament cu
randament bun si risc aproape zera,in conditiile in care ir
portofoliile de credite existente ale multor banci apar dir
ce in ce mai multe intarzieri la plata ratelorsau chiar ble

caje ale rambursarii creditelor contractate. Componenta
de management al riscurilor a devenit foarte importanta ir
procesul decizional al bancilor cu privire la acordarea de
credite si multe banci nu mai sunt dispuse sa isr asume
riscuri pe care in urma cu 6 luni si le-ar fi asumat fara sa
stea pe ganduri. Aceasta abordare este incurajata si de
BNR.

CEREREA de credite cu garantii imobiliare, in special.
pare sa tinda spre zero. Bancile sunt pustii, clientii persoane fizice nici macar nu mai intra sa intrebe de credite.
astfel ca dosarele de credit sunt o raritate. ln cazul credite.
lor pentru echizitia de imobile, unii potentiali clienti asteapta noi reduceri subtantiale la preturile imobilelor, luanduse dupa predictiile pentru 2009. Altii, chiar daca sunt dornici sa cumpere si in conditiile actuale, nu sunt eligibili dir:

cauza altor credite deja contractate. In plus, perceptia
negativa a persoanelor fizjce cu privire la cursul de schimb

si dobanda este o piedica suplimentara in calea cresterii
cererii de credite. Nu trebuie uitata nici incertitudinea dimensiunii veniturilor viitoare, daca nu chiar a postului
ocupat in prezentAceasta ar fi o imagine de ansamblu asupra cererii si
ofertei de credite, in general, si de credite garantate cu
imobile, in special. Deloc incurajatoare, iar rolul BNR-ului
in acest ansamblu este unul mult mai redus ca importanta
decat incearca diversi ,,specialisti" sa ne demonstreze
intruna. Probabilvor mai trece cateva luni pana cand creditarea se va relansa, chiar daca multa lume se asteapta la
un efect imediat. Prin aceste masuri, BNR isi doreste, cu
certitudine, ca de acum incolo motorul de crestere a creditarii sa fie creditele cu garantii imobiliare si nu ,,creditele
cu buletinul" si creditele de nevoi personale negarantate.
cum a fost pana in prezent.

