
ÎN HÃÞIªUL DE TERMENE ªI PROCEDURI,

“Debitorul
poate amâna

la nesfârºit
ieºirea

din insolvenþã”
(Interviu cu Radu Graþian Gheþea,

preºedintele Asociaþiei Române a Bãncilor)

Reporter: Cum a evoluat, anul
trecu t , p i aþ a i m obi l i ar ã , d i n
punctul de vedere al bãncilor?

Radu Graþian Gheþea: Se obser-
vã un reviriment în acest sector, în
sensul cã încep sã se miºte uºor
operaþiunile pe piaþa imobiliarã,
dupã o stagnare foarte lungã a
segmentului. La acest fapt a ajutat
foarte mult continuarea ºi diversi-
ficarea programului “Prima Casã”.

Piaþa locuinþelor este una care se

miºcã, însã pare cã mai mult se
miºcã piaþa spaþiilor de birouri,
ceea ce este un lucru bun, pentru
cã apar locuri de muncã.

Aº dori sã menþionez cã acest re-
viriment timid are ºi va avea cu si-
guranþã susþinerea bãncilor, chiar
dacã piaþa de real estate ne-a cre-
at destul de multe probleme în
perioada crizei. Segementul de
real-estate din România trebuie sã
se dezvolte, iar sistemul bancar

are fondurile necesare în acest
sens.

Reporter: Înseamnã cã bãncile
au apetit pentru creditare?

Radu Graþian Gheþea: Dupã
câteva miºcãri de politicã moneta-
rã fãcute de BNR în ultimele luni -
rezerva minimã obligatorie ºi
dobânda de politicã monetarã au
fost reduse -, în piaþã existã lichi-
ditate destul de multã, care trebu-
ie folositã în cel mai eficient mod.
Acest lucru presupune sã dai cre-
dite. Bãncile sunt interesate sã fo-
loseascã aceastã lichiditate în cre-
ditare ºi aºteptãm sã vinã atât per-
soanele fizice, cât ºi cele juridice,
întrucât este un moment favorabil
- dobânzile sunt jos, iar bani existã.

Reporter: Bãncile sunt dispuse

sã crediteze ºi investiþii imobiliare
mari, þinând cont cã mulþi dezvol-
tatori de acest gen au intrat în in-
solvenþã?

Radu Graþian Gheþea: Atunci
când vor fi afaceri creditabile ºi va
fi nevoie de bani, bãncile care au
adus lichiditate când a trebuit ºi
dupã aceea au luat-o înapoi o vor
readuce în þarã, pentru cã România
are oportunitãþi deosebit de mari.

Reporter: Sunt investitorii inte-
resaþi sã contracteze credite?

Radu Graþian Gheþea: Investito-
rii vin la bãnci, în special cei pre-
zenþi pe piaþa birourilor ºi pe seg-
mentul spaþiilor comerciale. Nu
vin încã cei care doresc sã constru-
iascã blocuri sau ansambluri rezi-
denþiale, pentru cã, mai întâi, tre-
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Finanþare

În hãþiºul de termene ºi proceduri, debitorul poate amâna la nesfârºit
ieºirea din insolvenþã, subliniazã Radu Graþian Gheþea, preºedintele
Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB) ºi preºedinte CEC Bank.
Domnia sa ne-a precizat, în cadrul unui interviu: “Întrucât procedura de
insolvenþã dureazã foarte mult, ºi pãstrarea integritãþii acestor imobile
este destul de dificilã, atât din cauza intemperiilor, dar ºi din cauzã cã
de multe ori dispar unele componente”.
Radu Gheþea a precizat cã, dupã o stagnare foarte lungã a sectorului
imobiliar, se observã un reviriment în aceastã piaþã.
În acest context, bãncile sunt gata sã dea credite, mai ales având în ve-
dere lichiditatea crescutã din sistemul bancar, ne-a mai spus domnia sa,
apreciind cã ºi dobânzile reduse la creditele în lei ar trebui sã constituie
un punct de creºtere pentru acest tip de împrumuturi.
“Prima ofertã a þãrii noastre, ºi pentru investitorii strãini ºi pentru cei români,
este cã dobânda la creditele în lei este deja comparabilã, dacã nu, în unele
cazuri, mai scãzutã decât dobânda la împrumuturile în valutã, dupã ce ani ºi
ani de zile ne gândeam cã nu se va ajunge niciodatã aici”, apreciazã
bancherul.



buie lichidate cele aflate în insol-
venþã.

Reporter: Cum decurge recupe-
rarea creanþelor de la companiile
în insolvenþã?

Radu Graþian Gheþea: Procedu-
ra de insolvenþã este foarte greoa-
i e . C u m a r e f r e c v e n þ ã s e
întâmplã ca planurile de re-
organizare sã nu fie viabi-
le. În acelaºi timp, eva-
luarea blocurilor ºi a
cartierelor reziden-
þiale este destul de
dificil de realizat. De
multe ori, noi sun-
tem obligaþi sã asi-
gurãm paza acestor
ansambluri ºi, cu toatã
paza pe care o punem,
sunt cazuri în care dispar
pãrþi din imobile, ceea ce
îngreuneazã procesul de vânzare.
Aºadar, întrucât procedura de in-
solvenþã dureazã foarte mult, ºi
pãstrarea integritãþii acestor imo-
bile este destul de dificilã, atât din
cauza intemperiilor, dar ºi din cau-
zã cã de multe ori dispar unele
componente.

ARB a fãcut nenumãrate inter-
venþii, solicitând ca procedura in-
solvenþei persoanelor juridice sã
fie simplificatã. Nu am avut suc-
ces, ci dimpotrivã, dacã înainte
specialiºtii în domeniu erau exe-
cutorii bancari, care puteau sã
continue mai uºor munca de con-
ciliere cu debitorul ºi, în multe ca-
zuri, chiar sã îl aducã în situaþia sã
revinã în activitate, acum avem
executori judecãtoreºti, practicieni
în insolvenþã etc., iar în tot acest
hãþiº de termene ºi proceduri, de-
bitorul poate amâna la nesfârºit
ieºirea din insolvenþã.

Reporter: Cât de afectat este
sistemul bancar de insolvenþa de-
bitorilor din domeniul imobiliar?

Radu Graþian Gheþea: Fiecare
bancã a fost expusã mai mult sau
m a i p u þ i n a c e s t u i f e n o m e n ,
întrucât instituþiile financiare au
avut un apetit diferit pentru acest
tip de credite.

Bãncile, prin natura lor, sunt en-
titãþi care-ºi asumã riscuri, pentru
cã noi nu lucrãm cu banii noºtri, ci
cu banii clienþilor. Au fost ºi mo-
mente faste, când sistemul bancar
a mers foarte bine, economia mer-
gea foarte bine, dupã care a venit
criza ºi lucrurile au luat o turnurã
total difer itã . Acest lucru nu

înseamnã cã rãmânem blocaþi în
ideea cã, þinând cont de ceea ce
s-a întâmplat, nu vom mai da cre-
dite, întrucât, în acest caz, ne de-
sfiinþãm ca industrie.

Reporter: Instituþiile financiare
au condiþii mai dure pentru credi-

tare?
Radu Graþian Gheþea: Asuma-

rea riscului trebuie sã fie fãcutã în
acest moment nu neapãrat cu
aceleaºi restricþii sau reþineri pe
care le-am avut în timpul crizei, în
c a r e n u m a i v e d e a m c e s e

întâmplã. Trebuie sã fim flexibili ºi
sã ne adaptãm contextului actual
din piaþã, iar acest lucru nu înseamnã
sã înãsprim condiþiile de credita-
re, ci, dimpotrivã, sã le relaxãm, ca
sã ne putem face meseria.

Reporter: În acest caz, cu ce
oferte vin bãncile, pentru atrage-
rea clienþilor?

Radu Graþian Gheþea: Prima
ofertã a þãrii noastre, ºi pentru
investitorii strãini, ºi pentru cei rom-
âni, este cã dobânda la creditele în
lei este deja comparabilã, dacã nu,
în unele cazuri, mai scãzutã decât
dobânda la împrumuturile în valu-
tã, dupã ce ani ºi ani de zile ne
gândeam cã nu se va ajunge nicio-
datã aici.

Reporter: Care este profilul
clientului bancar, în acest mo-
ment?

Radu Graþian Gheþea: Aº spune
cã profilul clientului nu mai este
similar nici cu cel de dinainte de
crizã, nici cu cel din timpul crizei.
Am remarcat cã se întâmplã ceea
ce era de aºteptat - cei mai cura-
joºi deja fac pasul sã meargã la
bancã pentru un credit, pentru cã
vor sã-ºi îndeplineascã un vis,
respectiv sã-ºi ia o casã. Lecþiile
din ultimii ani îi fac sã fie mult mai
atenþi la ceea ce solicitã ºi la ceea
ce semneazã. Trebuie sã fim atenþi
la ce ne angajãm.

Sunt solicitãri de împrumut ºi
pentru achiziþionarea unei vile sau
a unei case de lux, mai ales cã pre-
þurile acestora au scãzut, la care se
adaugã cererile de locuinþã prin
programul “Prima Casã”.

Reporter: Credeþi cã programul
“Prima Casã” va fi în continuare
motorul creºterii creditãrii?

Radu Graþian Gheþea: Eu sunt
foarte bucuros cã acest program a
fost prelungit, având un plafon de
2,5 miliarde lei, care înseamnã
foarte mult pentru revigorarea
pieþei imobilare ºi segmentului
construcþiilor, dar ºi pentru asigu-
rarea de locuri de muncã. Toate
acestea mã duc cu gândul cã vom
avea mai multe solicitãri de credi-
te decât în anii trecuþi.

Reporter: Mulþumesc!
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"Eu sunt
foarte bucuros cã

acest program a fost
prelungit, având un plafon de
2,5 miliarde lei, care înseamnã
foarte mult pentru revigorarea
pieþei imobilare ºi segmentului

construcþiilor, dar ºi pentru
asigurarea de locuri de

muncã".


