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De curAnd, BNR a publicat datele statistice pentru
sfArgitul lunii noiembrie 2008
cu privire la ,,Comportamentul financiar al pofulaliei gi
al agen[ilor economici".
Aceste date statistice

prezintd informa{iile in RON
cu privire la creditele acordate de bdnci gi disponi-

bilitdlile plasate in bdnci.
Informaliile despre credite
sunt ?mpIr[ite pe credite in
lei gi credite ?n valutS, pentru
fiecare categorie fiind
prezentate creditele totale,
curente gi restante. Existd gi

impdrlirea dupi imprumutan{i (populafie sau agenli
economici), creditele cdtre
popula{ie fiind defalcate pe
credite de consum, credite
pentru locuinle gi credite
pentru alte scopuri.

\J

priml concluzie, care
se poate trage din datele
publicate de"BNR, este cd
populatia din Bihor s-a

imprumutat aproape in totalitate pentru consum. Aproape
2 mi'liarde RON s-au <ius ih
consum. adica 77,6"h din
totalul creditelor acordate
popula{iei in Bihor indiferent
de valutS, iar acum acest
consum trebuie plStit. Medla
pe tari este de 74,9"h, ceva
mai mica decdt in Bihor.
Informaliile prezentate de
BNR. despre restanle cuprind
datele cdmulate reieritoare la
agen[i economici gi
populatie. ln Bihor, restanfele
inregistrate de agenlii eco-nomici gi populalie la
sfArsitul lunii noiembrie 2008

totaiizau 99.241 .708,1 6
RON, adicd 1,67"h din
totalul creditelor de aproape
6 miliarde RON. Media pe
tard este din nou ceva mai
redusd, gi anume 1,42o/o din
totalul creditelor. La creditele
in lei ponderea restanlelor
este mai mare decAt la creditefe in valutS, 2,77"h la lei
fa{5 de 1,09o/o la valutd.

La o prima vedere,
lucrurile nu stau foarte rXu in
ceea ce privegte restaniele,
procentul de 1 ,67"h nefiind
unul foarte ridicat. Dar dacd
se,

analizeazd

dinamica

:

evoluliei restan[elor fa!5 de
luna decembrie 2O07, se
observ5 o inrautStire a
situaliei de Ia lunl la lun5.
La sfArgitul lui decembrie
2007, agentii economici gi
populalia din Bihor aveau
restanle de aproape
42.000.000 RON, adicd
0,93"/o din totalul creditelor
de atunci de 4,5 miliarde
RON. Prin urmare, in nici un
an, restan{ele au crescut cu
57.342.899,40 RON pAni la
aproape '100 milioane RON,
adicd cu 137o/", in timp ce
valoarea totalS a crediielor a
crescut doar cu 31,37o. Acest
lucru aratd o deteriorare
clard a portofoliilor de credite.pe care bdncile le delin in
Bihor.
Cregterea restan{elor la

creditele ?n valuti este si mai
alarmantS, fiind de 2166/o,

adicd de peste 3 ori fald de
luna decembrie 2002. Si nu
trebuie uitat cd se analizeazd
datele de la sfArgitul lunii
noiembrie 2008, adicl
inainte de cAteva evenimente
nefavorabi le majore: devalorizarea leului fil5 de EUR gi
CHF cu peste 107o, cregterea
dobAnzilor, concedieri sau
reduceri de salarii.
Astfel, deteriorarea in
peri6ada urmitoare a portofoliului de credite ?n limitele
tendinlelor descrise mai sus
nu ar fi deloc suprinzdtoare,

gi nici neapdrat negativS,
fiind imposibilS o "

imbundtSlire a procentului
restantelor in totalul creditelor in viitorul apropiat.
Scenariul pesimisi ar'fi deteriorarea foarte puternici a
calit;lii portofoliilor de credi-

te, in special la bdncile cu

portofolii semnificative ?n
CHF 9i EUR.
RdmAne de vizut care vor
fi acliunile luate de blnci
pentru a contracara aceste
tendinte, gi, de asemenea,
cum va evolua comportamentul financiar al iopula{iei

gi al agenlilor economici in

lunile urmdtoare.

