Bancherul capitalist te obliga sa iei bani
de la CAR
Refuzati de banci, pe fondul crizei economice, romanii s-au intors catre casele de
ajutor reciproc (CAR) in ultimul an. Astfel, in timp ce soldul creditelor in lei
acordate de banci populatiei a scazut cu 5,3% in perioada octombrie 2008octombrie 2009, conform datelor bancii centrale, CAR-urile se lauda cu cresteri
medii de 30%.
"A fost o crestere semnificativa mai ales la sfarsitul anului trecut, cand bancile au pus
frana la creditare, dupa care cererile solicitantilor au continuat tot anul 2009. De cand a
inceput criza pana acum, avem cu 8% mai multi membri cotizanti", a declarat pentru
Gandul Florin Simion, directorul Federatiei Caselor de Ajutor Reciproc din Romania
(FEDCAR), care reuneste 17 CAR-uri si in jur de 72.000 de membri cotizanti.
In general, oamenii nu solicita sume mari, imprumuturile medii fiind de aproximativ 900
de euro (37.800 lei) la nivelul FEDCAR, fata de 800 de euro, cat era un imprumut mediu,
in urma cu un an.
Necesitatile financiare imediate ii determina pe cei mai multi membri sa se indatoreze la
CAR, pe locul urmator fiind achizitionarea unor bunuri, taxele scolare si realizarea unor
reparatii in apartament, spune Margareta Toth Wessely, directorul economic al CAR
Municipiul Cluj-Napoca.
Sunt si persoane care fac imprumuturi mai mari pentru a pleca in vacanta ori pentru a
completa avansul necesar cumpararii unei locuinte sau pentru un autoturism.
CAR-urile functioneaza dupa un sistem de economisire-creditare in cadrul unui cerc
inchis de membri cotizanti. Mai intai, trebuie sa devii membru, prin plata unei taxe de
aproximativ 30 de lei, dupa care sa economisesti lunar o anumita suma, care intra in asanumitul fond social.
Suma economisita, pentru care membrul primeste o dobanda de aproximativ 10%-11%, ii
va permite acestuia sa obtina un imprumut - insa nu imediat, asa cum se intampla la
banca, ci dupa un anumit timp - cu perioade de rambursare de pana la cinci ani. Spre
deosebire de sistemul practicat de banci, la CAR nu se percep niciun fel de comisioane,
nici macar de rambursare anticipata a imprumutului.
Citeste mai multe despre Casa Ajutor Reciproc crestere participare CAR
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