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NEVOIE De când a început criza, casele de ajutor reciproc au acordat cu 30% mai multe
împrumuturi

Bancherul capitalist te obligă să iei bani
de la CAR
de Simona SIMIONESCU | 30 NOIEMBRIE 2009
În ultimul an, tot mai mulţi români s-au orientat către casele de ajutor reciproc,
după ce băncile au pus stop creditelor de consum
Românii împrumută sume mari pentru a pleca în vacanţă sau a cumpăra o maşină n Foto:
Gândul/Octav Ganea
Refuzaţi de bănci, românii s-au întors către casele de ajutor reciproc (CAR) în ultimul an,
pe fondul crizei economice. Astfel, în timp ce soldul creditelor în lei acordate de bănci
populaţiei a scăzut cu 5,3% în perioada octombrie 2008-octombrie 2009, conform datelor
băncii centrale, CAR-urile se laudă cu creşteri medii de 30%.
"A fost o creştere semnificativă mai ales la sfârşitul anului trecut, când băncile au pus
frână la creditare, după care cererile solicitanţilor au continuat tot anul 2009. De când a
început criza până acum, avem cu 8% mai mulţi membri cotizanţi", a declarat pentru
Gândul Florin Simion, directorul Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc din România
(FEDCAR), care reuneşte 17 CAR-uri şi în jur de 72.000 de membri cotizanţi. Fără
îndoială, CAR-urile se bucură de mai mult interes în ochii românilor descurajaţi de
băncile care au spus stop creditelor de consum.
Bani pentru şcoală şi reparaţii
În general, oamenii nu solicită sume mari, împrumuturile medii fiind de aproximativ 900
de euro (3.780 lei) la nivelul FEDCAR, faţă de 800 de euro, cât era un împrumut mediu,
în urmă cu un an. Necesităţile financiare imediate îi determină pe cei mai mulţi membri
să se îndatoreze la CAR, pe locul următor fiind achiziţionarea unor bunuri, taxele şcolare
şi realizarea unor reparaţii în apartament, spune Margareta Toth Wessely, directorul
economic al CAR Municipiul Cluj-Napoca.
Sunt şi persoane care fac împrumuturi mai mari pentru a pleca în vacanţă ori pentru a
completa avansul necesar cumpărării unei locuinţe sau pentru un autoturism. La sfârşitul
lunii octombrie, casa de ajutor reciproc din Cluj-Napoca acordase cu 50-60% mai multe
împrumuturi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut unui număr cu 40% mai mare de

solicitanţi. Sumele maxime nu pot depăşi pragul de 40.000 de lei la Cluj-Napoca, la un
grad de îndatorare de maximum 40%, dar sunt şi case care nu acordă mai mult de 15.000
de lei, aşa cum procedează CAR Faur din Bucureşti, dobânzile variind între 18 şi 23%.
Puţine împrumuturi restante
Din octombrie anul trecut, valoarea împrumuturilor acordate de casa de ajutor reciproc
din Bucureşti a crescut cu 12%, iar soldul la sfârşitul lunii octombrie 2009 a ajuns la
26,15 milioane de lei. "Împrumuturile restante nu au depăşit 1,3% din nivelul
împrumuturilor, în situaţia în care standardele internaţionale dau ca optim un procent de
maxim 5% . Explicaţia este că impunem un grad de îndatorare de cel mult 30% din
venitul net al solicitantului", a declarat pentru Gândul Nicoleta Capdefier, directorul
economic al CAR Faur. În sistemul bancar, creditele restante ale populaţiei şi firmelor
reprezentau 3,56% din totalul împrumuturilor, la finele lunii octombrie.
Fără comisioanele de la bancă
CAR-urile funcţionează după un sistem de economisire-creditare în cadrul unui cerc
închis de membri cotizanţi. "Oamenii se cunosc între ei. Banii lui Popescu ajung la
Ionescu, iar dacă Ionescu nu plăteşte, Popescu nu poate lua un împrumut", spune Florin
Simion. Mai întâi, trebuie să devii membru, prin plata unei taxe de aproximativ 30 de lei,
după care să economiseşti lunar o anumită sumă, care intră în aşa-numitul fond social.
Suma economisită, pentru care membrul primeşte o dobândă de aproximativ 10%-11%, îi
va permite acestuia să obţină un împrumut - însă nu imediat, aşa cum se întâmplă la
bancă, ci după un anumit timp - cu perioade de rambursare de până la cinci ani. Spre
deosebire de sistemul practicat de bănci, la CAR nu se percep niciun fel de comisioane,
nici măcar de rambursare anticipată a împrumutului.
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