Cererile de împrumuturi la CAR ale populaţiei s-au dublat în unele cazuri, în septembrie 2008
Cererile de împrumut ale populaţiei s-au dublat în luna septembrie 2008 comparativ cu începutul anului,
pentru o parte din cele 15 Case de Ajutor Reciproc membre ale Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc
(FEDCAR), urmare a noilor norme de creditare impuse de Banca Naţională a României, a declarat vineri
(21 noiembrie 2008) directorul Federaţiei, Florin Simion.
Acesta a participat la Congresul European al Uniunilor de Credit.
"În contextul apariţiei noilor norme BNR pentru creditare, o parte dintre CAR-urile membre ale FEDCAR
au înregistrat dublări ale cererilor de acorduri de împrumuturi de la populaţie, în luna septembrie 2008,
comparativ cu nivelul de la începutul acestui an. Toate cele 15 CAR-uri membre au înregistrat creşteri,
însă în cazul unora, majorarea numărului cererilor a fost de 100%", a afirmat Florin Simion.
Directorul FEDCAR a adăugat că tendinţa populaţiei de a se orienta către CAR-uri pentru împrumuturi sa moderat în luna octombrie 2008.
"În urma numărului mare de cereri de împrumuturi adresate CAR-urilor, s-a neglijat lichiditatea acestora,
care a revenit pe un trend ascendent, însă, în luna octombrie a acestui an", a precizat Florin Simion.
Ratele dobânzilor pentru împrumuturi variază, în medie, la cele 15 CAR-uri FEDCAR între 18 şi 19% pe
an din valoarea împrumutului, iar pentru economii, între 10 şi 12% pe an, potrivit directorului Federaţiei.
"În prezent, principalele provocări cu care se confruntă FEDCAR sunt acordarea de împrumuturi
neperformante, creşterea delincvenţei şi scăderea lichidităţii", a declarat Florin Simion.
Cele 15 CAR-uri deţin 42 de sucursale, la nivel naţional, iar valoarea totală a activelor acestora s-a ridicat
la 47 milioane dolari, în primele nouă luni ale a anului 2008.
Lichiditatea acestora, la finalul lunii septembrie 2008 a fost de 13%, capitalul de peste 16%, solvabilitatea
de 122%, cheltuielile operaţionale de peste 8%.
Delincvenţa înregistrată în primele nouă luni ale acestui an de către cele 15 CAR-uri FEDCAR a fost, în
medie, de 2,31%, iar activele neproductive au reprezentat 4,7% din totalul activelor, a menţionat
directorul Federaţiei.
Federaţia Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR) şi World Council of Credit Unions (WOCCU) au
organizat, la Bucureşti, Congresul European al Uniunilor de Credit.
FEDCAR este afiliată WOCCU, iar în viitor va face parte dintr-o organizaţie similară ce va fi formată la
nivel european.
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