
<b>Decembrie - ultima luna in care romanii mai pot lua credite ieftine si fara giranti</b>
Cetatenii care vor sa ia credite pentru cumpararea de bunuri de folosinta indelungata sau credite
imobiliare mai au la dispozitie doar luna decembrie pentru a se imprumuta in conditii mai putin
restrictive. Aceasta pentru ca, in urma discutiilor autoritatilor romane cu expertii Fondului Monetar
International, s-a convenit ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa adopte noi masuri de franare a
vitezei de creditare, deoarece se estimeaza o deteriorare grava a deficitului de cont curent pana la sfarsitul
acestui an. In consecinta, conform unor reglementari ale BNR, incepand de anul viitor, creditele
mentionate vor putea fi contractate doar cu indeplinirea unor conditii suplimentare, unele greu de
indeplinit pentru majoritatea solicitantilor. Concret, avansul - care in prezent este de 0-25% din imprumut
- va fi de 30-35%, rata va reprezenta 20-30% din venitul lunar al imprumutatului (fata de circa 50% in
prezent) si se va prelungi durata de rambursare, scumpind creditul, iar in cazul achizitionarii de bunuri de
folosinta indelungata, bancile vor fi obligate de BNR sa solicite cetatenilor sa se prezinte cu 2-3 giranti,
conditie inexistenta in prezent. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat recent ca normele minime
pentru creditarea persoanelor fizice - care vor fi aplicate din ianuarie-februarie 2004 - vor asigura un ritm
prudent de crestere a finantarilor pe acest segment si vor feri populatia de o indatorare prea mare. El a
precizat ca BNR va emite, la sfarsitul acestui an, o serie de norme minime de creditare a persoanelor
fizice, pentru temperarea cresterii exponentiale din ultimul an, cand imprumuturile pentru consum au
consemnat un avans de 300%. Cea mai mare parte a banilor luati de populatie de la banci a fost utilizata
pentru cumpararea bunurilor de folosinta indelungata, provenite cu preponderenta din import. Potrivit
guvernatorului BNR, in Consiliul de Administratie al Bancii Centrale au fost analizate opt propuneri
privind temperarea creditelor de consum, fiind respinse varianta de crestere a rezervelor minime
obligatorii constituite de banci si cea privind o noua majorare a dobanzii de referinta. Pe de alta parte,
guvernatorul BNR considera ca este normal ca bancile sa ceara un avans la acordarea unui credit, iar
maximul ratelor lunare nu ar trebui sa depaseasca o treime din venitul lunar al unui imprumutat, cerinta
care s-ar putea aplica si in cazul creditelor ipotecare. Guvernatorul a precizat ca nu este impotriva
sistemului de vanzare in rate, dar costurile sunt inca ridicate. Astfel, bancile practica o dobanda reala de
aproape 20%, iar in conditiile reducerii ratei inflatiei, aceste costuri vor fi si mai mari.
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