EVENIMENT
Criza economica readuce in actualitate CAR-urile

Duminica 23.11.2008

Rolul Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) a crescut in
contextul crizei financiare actuale, intrucat reprezinta un
vehicul de finantare, la costuri rezonabile, a nevoilor unei
anumite categorii de cetateni, a declarat, miercuri, primviceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. "In contextul
crizei financiare internationale care reduce volumul si
creste costul resurselor, Casele de Ajutor Reciproc
reprezinta un vehicul foarte important de finantare a unei
categorii de cetateni din Romania, la costuri rezonabile", a
spus Georgescu.
CAR-urile sunt institutii destinate salariatilor din
Romania si reprezinta peste patru milioane de persoane.
Oficialul BNR a precizat ca aceste CAR-uri sunt incluse
din punct de vedere legislativ in segmentul institutiilor
financiare nebancare, alaturi de societati de leasing
financiar, credit ipotecar, consum, scontare si case de
amanet.
Georgescu a mentionat ca ponderea IFN-urilor in
Produsul Intern Brut a crescut la 6,5% la finele anului
2007, de la 2,2% din PIB in anul 2003, iar ponderea
activelor acestor institutii era 10% din totalul activelor
sectorului bancar la sfarsitul anului trecut, fata de 7% in
2003. "Creditul acordat de IFN-uri a crescut cu 45% in primul semestru al acestui an, reprezentand 16%
din totalul crediturilor acordate, comparativ cu 13% la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut", a adaugat
Georgescu.
Acesta a precizat ca 70% din totalul imprumuturilor acordate reprezinta leasing financiar, iar 21% sunt
credite destinate pentru consum.
Conform legislatiei, IFN-urile se impart in trei registre, respectiv special, general si registru de evidenta.
In primul registru se inscriu 48 de IFN-uri sau 92 % din total, care sunt supuse unor conditii de
prudentialitate ridicata.
Registrul general include IFN-urile cu o cifra de afaceri mica, iar registrul de evidenta nu suporta cerinte
prudentiale, dar trebuie aprobate de BNR.
Georgescu a precizat ca la data de 15 noiembrie erau inscrise in registrul BNR 2.990 de CAR-uri.
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