
SERGIU OPRESCU, PREªEDINTELE ARB:

“Piaþa imobiliarã atrage deponenþi care
cautã alternative de plasament”

P
iaþa imobil iarã atrage
d eponenþ i care cau t ã
su r se a l t e r nat i v e d e
plasam e nt pe nt r u

economiile pe care le au, este de
pãr e r e S e r g i u Opr e sc u , pr e-
ºedintele Asociaþiei Române a
Bãncilor (ARB).

Domnia sa considerã cã sectorul
imobiliar va reprezenta în conti-
nuare o destinaþie pentru cei cu
economii mari ºi care doresc sã
cumpere un apartament ca sã in-
vesteascã, pe principiul cã acesta
presupune cele mai mici costuri ºi
cã va aduce o sursã de venit, pen-
tru cã-l va închiria. “Este normal ºi
corect ca oamenii sã-ºi caute o sur-
sã suplimentarã de bonificare a
economiilor”, subliniazã domnul
Oprescu, adãugând: “Ne aºteptãm
ca piaþa imobiliarã sã aibã un revi-
riment. Este ceea ce s-a întâmplat
ºi pânã acum - preþurile au crescut
moderat , f i ind în cont inuare
într-un palier de creºtere. Este foar-
te bine cã preþurile nu au crescut

foarte mult, ca sã nu ne îndreptãm
cãtre o altã bulã imobiliarã”.

Sergiu Oprescu: “Baza de

clienþi pentru Prima Casã

a fost redusã, pentru cã

cererea a scãzut”

Legea dãrii în platã va avea
efecte negative asupra Progra-
mului Prima Casã, care a fost pre-

lungit ºi în acest an, susþine Ser-
giu Oprescu, menþionând: “Pri-
ma Casã s-a prelungit pe un bu-
get mai mic. Acest program va fi
afectat de darea în platã, însã ºi
dacã nu ar fi fost prelungit, tot
ar fi fost afectat de noua lege,
pentru cã aceasta are efecte
asupra stocului de credite. Pre-
lungirea acestui program s-a fã-
cut ºi cu o reducere a dobânzii,
de la 2,5% la 2%, ceea ce este un
beneficiu acordat clienþilor. În ace-
laºi timp însã, a fost redusã baza,
pentru cã nevoia ºi cererea în sine
nu au mai fost la acelaºi nivel ca
pânã acum, iar bãncile au venit cu
produse competitive, cu care au
concurat chiar Programul Prima
Casã. Acesta ºi-a îndeplinit manda-
tul, însã poate continua aºa cum
este acum. În timp, probabil cã,
încet-încet, va fi oprit”.

ªeful ARB ne-a mai spus cã siste-
mul bancar a cunoscut o creºtere a
originãrii creditului ipotecar de
aproape 2,3 ori mai mare, ca volum
lunar de credite noi ipotecare acor-
date, în noiembrie 2015 faþã de me-
dia lunarã a anului 2008. “Acest lu-
cru aratã cã împrumutul ipotecar a
fost unul din motoarele care a func-
þionat în toatã aceastã perioadã ºi
care a intrat ºi pe un alt palier de
stabilitate”, conchide domnia sa.

Bancherul, care este ºi preºedinte
Alpha Bank, ne-a precizat cã

împrumuturile pentru consum ºi
cele adresate întreprinderilor mici
ºi mijlocii (IMM) funcþioneazã la
randamente mai mici faþã de me-
dia anului 2008. Pe creditul de con-
sum, media de credite noi origina-
te în noiembrie 2015 este de doar
55%, raportatã la media lunarã din
2008. În perioada analizatã, credi-
tul acordat IMM a fost la nivelul de
60% din media creditului nou
acordat în 2008, în acest domeniu,
conform domnului Oprescu.

Domnia sa susþine cã bãncile tre-
buie sã vinã cu produse din ce în
ce mai simple ºi transparente în
faþa clientului, existând, acum, un
proces de simplificare ºi transpa-
rentizare a produsului bancar. Ser-
giu Oprescu a amintit ºi de Directi-
va 17/2014 privind creditele ipote-
care acordate consumatorilor, care
urmeazã sã fie transpusã în legisla-
þia naþionalã în acest an, men-
þionând: “Cred cã principala cheie
în care trebuie cititã Directiva este
«creditarea responsabilã», iar bãn-
cile acþioneazã, acum, în acest
sens”.

A trecut a fost, în general, mai
bun decât 2014, pentru bãnci, sus-
þine Sergiu Oprescu, subliniind cã
bãncile se pregãtesc pentru testele
de stres la care vor fi supuse în
2016.
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