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Cintez?, BNR: "Banca Na?ional? va interzice b?ncilor care nu ?i-au provizionat în propor?ie de
90% expunerile pe companiile în insolven?? s? mai atrag? depozite"
Cintez?, BNR: "Banca Na?ional? va interzice b?ncilor care nu ?i-au provizionat în propor?ie de
90% expunerile pe companiile în insolven?? s? mai atrag? depozite"
Unele b?nci din ?ara noastr? ar putea s? apeleze la banii ac?ionarilor pentru majorarea capitalurilor
proprii, ne-a spus analistul economic Ionel Bl?nculescu.
Afirma?ia domniei sale vine în contextul în care Nicolae Cintez?, ?eful Direc?iei de Supraveghere
de la BNR, a declarat, la finalul s?pt?mânii trecute, c? Banca Na?ional? va interzice b?ncilor care nu ?iau provizionat în propor?ie de 90% expunerile pe companiile în insolven?? s? mai atrag? depozite.
Potrivit domniei sale, pân? la data de 29 noiembrie doar patru b?nci din sistemul noastru bancar au
îndeplinit aceast? solicitare a BNR, restul riscând interzicerea atragerii de depozite: "Sunt b?nci care au
acoperit pân? la 86% (n.r. din expunerile pe societ??ile intrate în insolven??, cu provizioane), dar
altele - 33%. Nici nu îmi venea s? cred. Am crezut c? nu au în?eles mesajul. Primele patru b?nci nu au
nicio problem?, cu un plus pentru BCR ?i BRD, care au mers ?nur.
Cu celelalte au început discu?iile. U?urin?a cu care î?i prezentau nerealizarea m-a f?cut s? m?
gândesc c? unii nu realizeaz? ce problem? au. S? vii cu grad de acoperire cu provizioane la firme în
insolven?? de 33% e jignitor la adresa Autorit??ii de supraveghere. Au primit termen 30 noiembrie (n.r.
extins de la 30 septembrie). Dac? nu se rezolv? ?i nu ne confirm? pân? mar?i (n.r. ieri) c? ?i-au rezolvat
problema, de mar?i începând se va sista dreptul de a atrage depozite".
Ieri, domnul Cintez? ne-a spus c? se lucreaz? la ultimele centraliz?ri asupra num?rului de b?nci care
?i-au îndeplinit aceast? obliga?ie.
Potrivit domniei sale, aceast? situa?ie din rândul b?ncilor din ?ara noastr? "este un semnal prost
pentru pia??": "Cum s? aib? liber la depozite dac? ele (n.r. b?ncile) nu-?i recunosc aceste pierderi"?.
Ionel Bl?nculescu este de p?rere c? "dac? interzici b?ncilor s? atrag? depozite este ca ?i cum le-ai
închide".
Domnia sa ne-a declarat: "Din punctul meu de vedere, aceast? m?sur? face parte din managementul
riscului, în dorin?a s? reducem riscul care poate deveni sistemic. Aceasta este o m?sur? de for??, de
ultim? instan??, dar corect?, binevenit?, într-un cadru interna?ional plin de turbulen?e puternice
economice ?i financiare.
Într-o banc?, exist? un echilibru al activelor ?i pasivelor, printr-un management al activelor ?i
pasivelor. O institu?ie financiar? nu poate atrage o resurs? ?i s? plaseze o alt? resurs? ?i nu poate s?
atrag? pe o anumit? perioad? ?i s? plaseze pe o alt? perioad? de timp o resurs?. Dac? aceste dou? criterii
nu sunt respectate, apar dezechilibre între activele ?i pasivele b?ncii, urmând s? fie aplicate norme de
management al riscului. Acum, în rândul b?ncilor, avem o resurs? plasat?, atras? pe o anumit? perioad?

de timp, îns?, ca urmare a insolven?ei unor companii, termenul de recuperare s-a prelungit, iar banca se
refinan?eaz? din alte depozite, aflându-se într-o situa?ie de dezechilibru. Dac? nu va mai putea atrage
depozite, institu?ia va trebui s?-?i majoreze capitalul, iar pentru acest lucru va apela la banii
ac?ionarilor. M?sura va fi una temporar?, care s-ar putea finaliza cu destituiri, înlocuiri la nivelul
conducerilor b?ncilor, ceea ce este un proces pozitiv".
În opinia analistului Aurelian Dochia, administrator în cadrul BRD Societe Generale, m?sura la care
apeleaz? BNR nu ar trebui s? fie un impact foarte mare pe termen scurt. În schimb, dac? aceast?
situa?ie se prelunge?te, activitatea b?ncilor va fi afectat?, subliniaz? domnul Dochia, precizând: "Acum
este foarte greu s? g?sim resurse alternative de finan?are, având în vedere c? b?ncile mam? nu mai au
bani pentru acest lucru. Insolven?a este fenomenul în baza c?ruia a crescut atât de mult rata de
neperformante".
Recent, Nicolae Cintez? ne-a precizat, în cadrul unui interviu, c? doar câteva b?nci au avut grij? s?
implementeze recomandarea BNR, restul fiind obligate s? justifice cum pot recupera mai mult de 20%
din expunere de la o societate care a intrat în insolven??. Domnia sa ne-a precizat: "Mai trebuie lucrat
în perioada urm?toare la rata de acoperire cu provizioane a expunerilor fa?? de societ??ile în
insolven??. Normal, se recupereaz? maxim 10%, ulterior am acceptat 20%, dar la o recuperare de peste
20%, b?ncile trebuie s? justifice. S? demonstreze cu date istorice ?i cu acela?i tip de garan?ie c? în
situa?ii similare au reu?it s? recupereze mai mult de 20%. Pân? acum circa zece ani, num?rul firmelor
în insolven?? era de una la 30, acum este de una la ?apte, ceea ce înseamn? foarte mult, iar rata de
succes a procedurilor este de câteva procente. Am încercat s? facem un fel de cutie neagr? pentru cei
care ?i-au b?gat firmele în insolven??. Sunt oameni de afaceri care cer insolven?a acum ?i peste câteva
zile î?i deschid o nou? firm?. Vând activele de la prima societate c?tre cea de-a doua ?i banca iese în
pierdere. Din suma dat? mai recupereaz? circa 10-15%".
S?pt?mâna trecut?, Nicolae Cintez? a reiterat c? poate fi acceptat ?i un grad mai mic de provizionare
pentru expunerile pe firmele în insolven??, îns? doar în dou? situa?ii: dac? banca reu?e?te s? fac?
dovada, cu date istorice, pe o perioad? de trei ani în urm?, c?, în cazuri similare, a fost atât de bun? în
recuperare încât a recuperat mai mult de 10% (din creditul respectiv) sau dac? firma creditat? prezint?
un plan de reorganizare aprobat de judec?tor ?i însu?it de creditor cu precizarea c?, la primul pas gre?it,
toat? suma se provizioneaz?.
?eful Supravegherii de la BNR a precizat c? recomandarea de provizionare în propor?ie de 90% a
creditele acordate companiilor în insolven?? a venit dup? discu?ii repetate cu Asocia?ia Român? a
B?ncilor, în cadrul c?rora reprezentan?ii b?ncilor sus?ineau c? una din ?apte firme intr? în insolven?? ?i
c? doar 2% dintre acestea reu?esc s? se redreseze, restul intrând în faliment.
Nicolae Cintez? a mai spus c? înc? din luna aprilie a solicitat b?ncilor s? raporteze leg?turile pe care
le au cu firmele aflate în insolven??, constatatându-se c? 56,8% reprezint? expuneri neperformante:
"Curiozitatea ne-a împins pu?in mai departe ?i am vrut s? afl?m cât din neperforman?a respectiv? este
acoperit? cu provizioane. Ce am constatat a fost un dezastru, în sensul c? doar 68,01% a fost acoperit?
cu provizioane, cererea noastr? fiind de minim 90%".
Sistemul bancar din ?ara noastr? a intrat pe pierdere, la finalul lunii septembrie înregistrând un
minus de 1,6 miliarde lei, dup? cum ne-a spus Nicolae Cintez?, care a precizat c? b?ncile vor încheia
acest an cu pierderi de peste 2 miliarde lei, ca urmare a provizioanelor masive f?cute în acest an.
Domnia sa ne-a mai precizat: "Ac?iunea ini?iat? de noi, în cadrul c?reia am recomandat un anume
tratament contabil pentru creditele neperformante, respectiv scoaterea din bilan? a acestor împrumuturi
cu men?inerea dreptului de a le recupera, s-a finalizat la 30 septembrie. Unele b?nci au efectuat acest
proces, altele nu, motiva?ia acestora din urm? fiind acceptabil? pentru noi, întrucât trebuia f?cut? o
modificare de soft foarte scump?. În acest caz, am acceptat ?i ideea ca neper¬formantele s? r?mân? în
bilan?, dar s? fie foarte bine provizionate".
Potrivit domniei sale, din aprilie pân? în septembrie, rata creditelor neperformante a sc?zut de la
22,3% la 15,3%, dar înc? nu s-a ajuns la nivelul la care trebuia s? se ajung?, dac? s-ar fi operat corect
cele trei recomand?ri din aprilie rata de neperformante trebuind s? fie de 9,3% - 9,6%.
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