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„Cånd vom da credite f`r`
Programul «Prima Cas`»
s-a terminat criza”
Interviu cu Steven van Groningen,
pre[edintele Raiffeisen Bank
„Prima Cas`” a fost un program
foarte bun pe timp de criz`,
care a reu[it s` sus]in` pia]a
imobiliar`, activitatea de creditare,
consider` Steven van Groningen,
dar e de v`zut dac` putem
s` avem activitate de creditare
f`r` Programul „Prima Cas`”,
pentru c` atunci putem s` spunem
c` s-a terminat cu criza
Cum a reu[it Raiffeisen
s` urce \n patru luni de
pe locul [apte pe pozi]ia
a treia \n sistemul bancar
dup` cota de pia]`?
Cred c` situa]ia e relativ simpl`.
Am fost mereu pe locul trei p^n`
acum doi-trei ani, c^nd b`ncile au
devenit foarte agresive \n a-[i cre[te
cota de pia]`. Cum po]i s`-]i m`re[ti
cota de pia]` ca banc`? Sunt dou`
posibilit`]i: fie dai credit mai ieftin,
fie \]i asumi un risc mai mare. Noi
am p`strat pe c^t posibil standardele
noastre de creditare, ceea ce \nseamn` c` ast`zi avem mai pu]ine credite
neperformante, ne-am putut continua activitatea de creditare [i ne-am
reinstalat pe locul trei \n sistem f`r`
prea mult efort.
A[ vrea s` adaug c` e foarte u[or
s` te ui]i la activele bancare [i s` faci
un clasament, dar mai sunt [i alte
lucruri importante, cum ar fi o ierarhie dup` credite performante
sau profit.
Condi]iile macroeconomice
au influen]at structura de
credite \n sensul stimul`rii
unui tip de credite [i
inhib`rii altuia?
Dac` ne uit`m la portofoliu pe
ansamblu, trebuie s` remarc o majorare a creditului guvernamental
pentru c`, [ti]i, a existat o \n]elegere
prin care ne-am angajat s` p`str`m
expunerea pe Rom^nia [i am investit \n titluri de stat.

jum`tate din sistemul bancar a
raportat pierderi [i cealalt` jum`tate
profituri; \n ansamblu s-au \nregistrat pierderi de 300 de milioane de
lei, deci nu putem s` ne a[tept`m ca
anul acesta totul s` fie rezolvat.
Chiar dac` vom avea cre[tere economic`, experien]a ne-a ar`tat c` asta
nu \nseamn` c` pierderile cu provizioanele r`m^n doar cele din trecut.
De regul`, provizioanele cresc dup`
ce o economie revine pe cre[tere. {i
dup` cum cred c` \n 2011 provizioanele din sistemul bancar vor r`m^ne
o problem`, nu sunt ferm convins c`
nu vom mai vedea [i ini]iative politice cu efect nea[teptat.
Drept urmare, suntem \nc` \n
a[teptare [i facem pa[i mici. De
exemplu, acum vrem s` test`m un
produs, Prima Ta Locuin]`, pentru a
vedea dac` exist` pia]` pentru un
produs tip „Prima Cas`” pentru care
clien]ii au totu[i posibilitatea s` pl`teasc` un avans. „Prima Cas`” a fost
un program foarte bun pe timp de
criz`, care a reu[it s` sus]in` pia]a
imobiliar`, activitatea de creditare,
dar e de v`zut dac` putem s` avem
activitatea de creditare f`r` Programul „Prima Cas`”, pentru c` atunci
putem s` spunem c` s-a terminat cu
criza.
Crede]i c` noul Cod al Muncii
va avea vreun impact asupra
disponibilit`]ii creditelor
oferite de b`nci angaja]ilor
care lucreaz` pe baz` de contracte de munc` pe perioad`
determinat`?
Nu. Cred c` este important c`
cineva are de lucru. {i oricum s-a
dovedit c` po]i s` ai un contract pe
termen lung care \ns` nu-]i garanteaz` c` salariul t`u nu se va reduce.
Dup` cum po]i s` ai un contract pe
termen scurt care se prelunge[te pe
o perioad` lung`.

Doar \n titluri de stat?
Cel mai mult. Au fost [i c^teva
proiecte de municipalit`]i.

Cu alte cuvinte, cuiva care are
un contract de munc` pe trei
ani i se poate da un credit
ipotecar pe 20 de ani?
|n principiu se poate, da.

Anul 2010 a fost unul
cu pierderi pentru b`nci.
A fost o perioad` marcat`
de reduceri salariale,
acumulare de arierate,
majorarea TVA [i adoptarea
OUG 50. C^nd crede]i c` se
vor stinge efectele acestor
factori [i cum vede]i 2011
pentru sistemul bancar?
Cred c` 2011 va r`m^ne un an
complicat pentru sistemul bancar.
Dac` ne uit`m la 2010, observ`m c`

{i \n practic`?
{i \n practic`. Ideea este s` te
convingi, ca banc`, c` ai pe cineva
care poate genera venituri pe a c`ror
baz` s`-[i pl`teasc` ratele la credit.
Dac` cineva are un contract pe trei
ani sau pe 20 de ani ori pe o perioad` nedeterminat`, asta nu-mi spune
prea mult despre capacitatea de rambursare a debitorului. Firma unde
lucreaz` poate da faliment. Din acest
motiv e important s` existe \ntotdeauna un fel de tampon c^nd vor-

Nu putem vorbi de capital autohton dac` nu avem o
pia]` de capital bine dezvoltat`. Listarea \ntreprinderilor
de stat ar fi ideal`; e mult mai transparent s` le list`m
dec^t s` le privatiz`m pe baza unor negocieri bilaterale

bim despre credite ipotecare; fiindc`
vorbim de credite pe 20 de ani. {i \n
20 de ani e greu de imaginat c` cineva nu-[i va schimba locul de munc`,
nu va fi o cre[tere de salariu sau
poate o perioad` \n care r`m^ne f`r`
job. Sunt lucruri care s-au v`zut [i-n
criz`. O restructurare e mult mai
u[or de f`cut c^nd cineva nu este la
limit` cu rata \n venit sau cu valoarea colateralului, de aceea e bine s`
nu te \ntinzi p^n` la maximum.
Dac` Guvernul cre[te taxele
nu e firesc ca [i BNR s`
majoreze dob^nzile, pentru a
pre\nt^mpina decapitalizarea
economiei pe baza stimul`rii
economisirii?
Da, acesta e un trade-off, s` spunem. Dar cred c` cel mai important
este s` ar`t`m spre infla]ie [i s` spunem c` va influen]a cel mai mult politica de dob^nzi a BNR. Dac` exist`
presiune infla]ionist`, atunci va fi
greu pentru banca central` s` mic[oreze rata dob^nzii de referin]`.
Sunt [i pe plan interna]ional destule
voci care sus]in c` nu e bine s` continu`m cu creditarea \n valut`, [i atunci, cu c^t ajungem cu dob^nda la
finan]`rile \n lei mai aproape de dob^nda la euro, cu at^t va fi mai u[or
s` d`m [i credite \n moned` local`.
Adic` explica]i c` nu
dob^nda e mare \n Rom^nia,
ci infla]ia.
Da, \ntr-un fel cred c` acesta este
punctul de plecare. Oricum, presiune infla]ionist` exist` [i \n Vest, ceea
ce va duce probabil la o cre[tere a dob^nzilor la euro.
Majoritatea b`ncilor din sistem pl`tesc dob^nzi mai mari
dec^t dob^nda de politic`
monetar` de 6,25% la cea mai
mare parte a produselor de
economisire. Cum explica]i
aceast` situa]ie?
Sunt mai multe motive. Unul
este acela c` dac` vrei s` men]ii o
rela]ie cu un client [i o alt` banc` \i
ofer` o dob^nd` mai mare [i nu vrei
s`-l la[i s` plece, fiindc` ai de obicei
cu acesta [i alte tranzac]ii, \i oferi o
dob^nd` mai bun`. Dar o banc` are
un anumit mix de instrumente pentru economisiri, nu se limiteaz` la
astfel de depozite. Poate ob]ine credite de la banca-mam`, ori s` apeleze la instrumente cum ar fi swapurile, finan]`rile pe termen lung sau
alte facilit`]i, [i pe baza lor calculeaz` un fel de dob^nd` intern` de referin]`. Noi, de exemplu, nu pot s`
spun c` avem cea mai mare dob^nd` pentru depozite din pia]`, dar
v`d c` totu[i am reu[it s` cre[tem
cota de pia]` semnificativ anul trecut. |nseamn` c` sunt [i alte lucruri
importante \ntr-o rela]ie cu un
client, nu doar dob^nda. Dob^nda
de referin]` de obicei face leg`tura
cu ce se \nt^mpl` pe pia]a monetar`

E destul de greu s`-]i dai seama \n timp de criz` care
este valoarea real` a imobilelor fiindc` nu sunt multe
tranzac]ii care au loc [i nici nu exist` un sistem
transparent, foarte bine pus la punct, prin care s` vedem
ce se \nt^mpl` pe pia]a tranzac]iilor
[i acolo vorbim de o situa]ie temporar`, \n care pentru o perioad`
scurt` - o zi, c^teva zile, o s`pt`m^n`,
o lun` maximum - b`ncile \[i plaseaz` depozitele. {i acesta e punctul
de referin]` luat pentru depozite \n
multe cazuri.
Cum vede]i \n acest an
evolu]ia dob^nzilor
la depozite?
Important este s` r`m^n` realpozitive, s` se plaseze peste rata infla]iei. Sunt b`nci care au mare nevoie de lichiditate, ceea ce le determin` s` pl`teasc` destul de mult
pentru depozite. Pentru alte b`nci
asta ridic` foarte mult pre]ul pl`tit la
economiile atrase, pentru c` nu trebuie s` existe foarte multe b`nci care
ofer` dob^nzi mari la depozite pentru a m`ri costul [i pentru celelalte.
Ceea ce nu este un lucru bun \n contextul \n care vrei s` stimulezi [i s`
ieftine[ti creditarea.
Ce p`rere ave]i despre
deprecierea valorii garan]iilor
imobiliare [i despre impactul
acesteia asupra calit`]ii
portofoliilor de credite?
E destul de greu s`-]i dai seama
\n timp de criz` care este valoarea
real` a imobilelor fiindc` nu sunt
multe tranzac]ii care au loc [i nici nu
exist` un sistem transparent, foarte
bine pus la punct, prin care s` vedem ce se \nt^mpl` pe pia]a tranzac]iilor. Proiecte mari, pre]uri mari - e
foarte greu de stabilit nivelul real
pentru c` nu prea sunt tranzac]ii [i
pe destule segmente valoarea a sc`zut. Tocmai de aceea, c^nd dai un
credit, e destul de important s` ai un
avans, care e un fel de tampon.
Pe de o parte, majorarea
taxelor accentueaz`
deprecierea valorii
imobilelor, iar pe de alt`
parte Programul „Prima
Cas`” \ncearc` s` conserve
pre]ul activelor imobiliare.
Nu crede]i c` sunt dou`
m`suri guvernamentale
care se bat cap \n cap?
Da, \ntr-un fel. Cred c` e important ce vrem de fapt prin „Prima

Cas`”. Eu m-am uitat ca la o m`sur`
care s` ]in` pia]a pe linia de plutire
[i mai ales s`-i sprijine pe cei care nu
au bani pentru avans s` ob]in` un
credit la un pre] mic de la o banc`.
Oricum, acesta este un program care
e spre sf^r[it. {i s` nu uit`m c` „Prima Cas`” este doar pentru apartamente p^n` \n 60.000 de euro, mult
mai important` va fi \ncrederea consumatorului sau sentimentul de
pia]`. Dac` cineva are \ncredere \n
viitorul lui - c` are de lucru, salariul
lui va fi pl`tit la timp, firma pentru
care lucreaz` merge bine [i pia]a se
va dezvolta -, atunci probabil va face
pasul s` ob]in` un credit, s` cumpere o cas` sau un apartament mai mare. Cred c` taxele sau dob^nzile devin mai pu]in importante dec^t situa]ia de acum, c^nd cineva trebuie
stimulat, \mpins din spate ca s` tranzac]ioneze.
De ce b`ncile autohtone
nu folosesc pe scar` larg`
Bursa pentru a-[i majora
capitalul, a[a cum o fac
b`ncile austriece?
Bursa este \nc` mic`. |n afar` de
asta, nu e eficient` din punctul de
vedere al costurilor. Cred c` recent a
fost o banc` mare care a anun]at un
program de medium term notes. {i
noi o s` facem acela[i lucru, tranzac]ion^nd prin pia]a din Luxemburg,
care e mult mai eficient`, mai ieftin`, mai permisiv`. Nu putem vorbi
de capital autohton dac` nu avem o
pia]` de capital bine dezvoltat`.
Listarea \ntreprinderilor de stat ar fi
ideal`; e mult mai transparent s` le
list`m dec^t s` le privatiz`m pe baza
unor negocieri bilaterale. Pia]a de
capital rom^neasc` va deveni o alternativ` de finan]are numai dup`
cre[terea volumului tranzac]iilor.
A]i paria un cent pe
adoptarea de c`tre Rom^nia
a monedei euro \n 2015?
E greu de spus… Cred c` e destul
de ambi]ios [i destul de complicat [i
problema nu este dac` vrem noi, ci
dac`…
Deci n-a]i paria…
Un cent, probabil da.

