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FMI: Boomul creditarii a lasat tarile din Est mai
sarace decat daca acesta nu ar fi avut loc
Un document de lucru, realizat de doi experti si Fondului Monetar
International (FMI), releva ca noile state membre care au inregistrat o
expansiune a creditarii in perioada 2003-2008 nu numai ca s-au confruntat cu
o volatilitate mai mare a capitalurilor, ci au inregistrat ulterior si cele mai
mici rate medii de crestere economica. Cu alte cuvinte, boomul activitatii de
acordare a imprumuturilor a lasat tarile baltice si o parte dintre cele din
Europa Centrala si de Est mai sarace decat daca acesta nu ar fi avut loc.
Explozia creditarii in tarile baltice si in cele din regiunea Europei Centrale si de Est, inregistrata
dupa 2003, le-a lasat mai sarace decat ar fi ajuns daca acest boom nu ar fi avut loc, spun
economistii Fondului Monetar International. Acestia mai arata, in cadrul unei analize inti-tulate
„Explozia creditarii in statele nou intrate in Uniunea Europeana: Ghinion sau politici incorecte?”, ca
extinderea bancilor din Vest a „inundat” noile state membre ale UE cu bani si a ajutat la
construirea unor dezechilibre care le-au depasit cu mult pe cele inregistrate ina-inte de criza
financiara din Asia.
Pra-busirea care a urmat expansiunii pietei creditelor arata ca tarile baltice si cele din estul
regiunii au crescut mai putin pe parcursul perioadei 2003-2010, decat cele care au avut o
structura diferita a datoriei, cum sunt Polonia, Slovacia si Republica Ceha. „Tarile cu cea mai
mare crestere a creditarii nu s-au confruntat doar cu o volatilitate mai mare a capi-talurilor, ci au
inregistrat pana la urma si cele mai mici rate de crestere econo-mica medie”, mentioneaza autorii
do-cumentului, Bas Bakker, seful misiunii FMI pentru Bulgaria, si Anne-Marie Gulde, membra a
misiunii Fondului in Estonia.
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