<b>Dobanzile la credite, in scadere</b>

Dobanzile la credite acordate de catre banci clientilor, pe tot parcursul anului precedent, au fost in
scadere, se arata intr-un studiu realizat in randul celor mai puternice banci din Romania. Astfel, in
perioada ianuarie-decembrie 2002, in cazul clientilor nebancari, dobanzile la credite au inregistrat o
scadere de 11,55 puncte procentuale, in vreme ce diminuarea dobanzilor medii platite pentru
disponibilitatile clientilor nebancari au fost de 10,57 puncte procentuale. In aceeasi perioada, la
imprumuturile in dolari si euro, scaderile au fost mult mai reduse, de aproximativ 3-4 puncte procentuale.
De asemenea, in vreme ce la inceputul anului 2002, bancile practicau dobanzi de peste 40% pentru
imprumuturile acordate atat clientilor nebancari cat si celor guvernamentali, iar in piata interbancara,
plasamentele se realizau la o dobanda medie de 26,42%, la finele lunii decembrie dobanda medie anuala
practicata de bancile comerciale la creditele in lei acordate clientilor nebancari s-a situat la 28,9%. Mai
mult, dobanda medie activa se situa in luna ianuarie a anului precedent, potrivit datelor BNR, la un nivel
de 34,37%. Pentru depozitele agentilor economici, ale populatiei si in relatia cu agentii guvernamentali,
bancile practicau dobanzi de 23,31%. Marja fata de dobanda medie platita de banci pentru atragerea de
depozite era aproximativ de 11%. Avand in vedere si operatiunile interbancare, dobanda medie activa a
fost in luna decembrie 2002 de 23,1%, iar dobanda platita pentru resursele atrase s-a ridicat la 12,98%,
ceea cea facut ca profitul obtinut de institutiile bancare din diferenta de dobanda sa se situeze la 10,12%.
In ceea ce priveste imprumuturile neguvernamentale, in valori nominale, s-a inregistrat comparativ cu
finele lui 2001, un spor de 51,9%, pe acest sector atingandu-se un nivel de 179. 626 de miliarde de lei. Pe
acelasi trend ascendent s-au situat si imprumuturile in valuta, cresterea raportata la 2001, fiind estimata
pentru intreg anul 2002 la 35,6%, iar imprumuturile in lei si-au majorat soldul cu aproximativ 19,15% in
termeni reali. Potrivit datelor Centralei Riscurilor Bancare, imprumuturile in dolari reprezentau, in
decembrie 2002, peste 412% din totalul creditelor acordate. Moneda nationala a fost preferata de catre
clienti in mai putin de 28% din finantarile realizate de banci, in timp ce creditele in euro au semnificat
31% din total.
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