COD PORTOCALIU pentru

restantele
in valuti
5
Lvru Slv, ACCA
liviu.sav@BROKERdeBAI{l.ro; www.BROKERdeBAil Lro

in ,me

cu cAteva siptdmAni semna-

Iam cregterea alarmanti a restan{elor pe
care bihbrenii Ie au Ia creditele iir valut5. Era vorba despre o analizi a datelor de la sfArsitul Iunii noiembrie 2008 si
arlta o cre$tere de peste trei ori fali de
luna decembrie 20O7.
De asemenea, aduceam ?n discu{ie riscul major ca aceasti tendinli si se
accentueze datoritd deorecierii leului fald de EUR 9i CHF care a avut loc
?n perioada noiembrie 2008 - ianuarie

2009.
I

latd c5, dupd ce datele publicate de
BNR orivind restantele Ia luna decembrie 2008 au ardtat'o stagnare fald de
luna noiembrie 2008, situalia a luat-o
raznala sfdrgitul lunii ianuarie 2009.
Bihorenii au acumulat, intr-o singurd
lun5, restanle suplimentare la cr6ditele
in valutd de 14,8 milioane RON, fa!5 de
soldul lunii decembrie 2008, care era de
43,6 milioane RON. Astfel, s-a ajuns la
sfArgitul lunii ianuarie 2009 la uri sold al
restanfelor la creditele in valutd de 58,5
milioane RON, in cregtere cu 34oh fall
de luna decembrie 2008. ESTE MULT
PREA MULT $I MULT PREA REPEDE!!!

r'l
Kestantele la creditele in valutd de la
sfArgitul luhii ianuarie 2009 au crescut
de peste patru ori fald de restanlele acumulate pAnd in decembrie 2007, ceea ce
arati o situatie cu adevdrat ingrijoritoare. PAni la siArgitul lunii luniiiletembrie
2OO7 se acumulaserd restanle de 13,5

milioane RON, iar de atunci, in doar 13
luni, populalia gi agenlii economici au
mai acumulat restante in valuti de 45.1

milioane RON, din care 14,8 milioane
RON ?n luna ianuarie 2009.
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restantele bihorenilor la creditele
sd creascd, dar creqterea este mai Iin5. Astfel, restanfele la
creditele in lei la sfdrgitul lunii ianuarie 2009 erau ,,doar" duble fa15 de cele
acumulate pAni in decembrie 2007.
De asemenea, cregterea fa15 de luna
decembrie 2008 a fost de doar Boh, fald
de 34"h, cAt a fost cre$terea restanfelor
la creditele in valuti.

in lei au continuat
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Ia nivel nafional situalia restannu
este
cu nimic mai rozd. Mai
lelor
mult, tendinla de creqtere este chiar
mai accentuati decAt la nivelul judelului Bihor, ceea ce este intr-un fel de
inleles, avdnd in vedere cI Bihorul este
?ntre jude[ele fruntage in ceea ce privegte mdrimea restan[elor, iar acum gi
alte judele ,,se gribesc sI ne prindd din
urmd".

C" n" rezervi viitorul din punct de
vedere al restanlelor este o incertitudine,
chiar daci putem intui ce urmeazi daci
nu se iau misuri rapide gi eficiente de
restructurare a portofoliilor de credite, in
special pentru creditele in valutS. Chiar
daci ?nci specialigtii suslin ci restantele la creditele in valuti se glsesc in limite rezonabile, fiind sub 1,56/o din totalul
creditelor acordate, certitudinea este ci
bdncile sunt Ia un oas de a decreta COD
RO$U pentru restdnlele la creditele in
valuti, daci nu apar schimbdri favorabile semnificative care sd domoleasci
cregterea lor.

