
Conflictul dintre Curtea de Conturi ºi
bãncile pentru locuinþe a blocat

sistemul de economisire - creditare
Scandalul iscat în urmã cu câteva

luni în jurul bãncilor pentru locuin-
þe din þara noastrã, ca urmare a
unui control fãcut de Curtea de
Conturi a României la cele douã in-
stituþii care au produse de econo-
misire-creditare (BCR Banca pentru
Locuinþe ºi Raiffeisen Banca pentru
Locuinþe) face deja victime în
rândul clienþilor acestora.

În timp ce Curtea de Conturi a
precizat, în raportul aferent anului
trecut, cã BCR BpL ºi RBL au încãl-
cat legea ºi a trasat criterii clare pe
care cele douã bãnci trebuie sã le
respecte (contradictorii cu cele
aplicate pânã în prezent), instituþii-
le financiare în cauzã afirmã con-
trariul, considerând cã, dimpotrivã,
decizia Curþii de Conturi încalcã
legea în vigoare.

Consecinþele conflictului dintre

cele douã pãrþi se revarsã asupra
clienþilor. Aceºtia au început deja sã
reclame faptul cã, deºi iniþial repre-
zentanþii bãncilor pentru locuinþe
le-au spus cã, dupã cinci ani de eco-
nomisire, pot retrage banii depuºi
pe numele copiilor minori, cu tot cu
prima de la stat, acum li se spune cã
nu vor mai lua ºi prima de la stat.

Atât BCR BpL, cât ºi RBL rãspund
clienþilor confirmând situaþia con-
troversatã în care se aflã aceºtia ºi
explicând cã de vinã sunt deciziile
luate de Curtea de Conturi.

Reprezentanþii RBL ne-au preci-
zat: "În anul 2015, Curtea de Con-
turi a derulat o acþiune de control
la cele douã bãnci pentru locuinþe
din România, conform programu-
lui sãu de activitate pentru 2015.
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Cele douã bãnci de locuinþe de la noi (BCR BpL ºi Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe - RBL) nu mai încheie contracte noi de
economisire - creditare ºi înapoiazã doar depozitele clienþilor,
fãrã prima de stat, acordând, însã, credite în baza contractelor
existente, au spus preºedinþii acestor bãnci.
Astfel, sistemul de economisire-creditare (Bauspar) este blocat,
subliniazã aceºtia, menþionând cã situaþia de crizã din domeniu
a apãrut ca urmare a deciziei emise de Curtea de Conturi, în urma
unor controale efectuate anul trecut la cele douã bãnci.
Reprezentanþii BCR BpL ºi RBL spun cã nu au altã soluþie, pentru
moment, întrucât decizia Curþii de Conturi este executorie, dar cã
au contestat aceastã decizie în instanþã ºi cã sperã ca hotãrârea
justiþiei sã remedieze situaþia actualã.
În Parlament existã în dezbatere o iniþiativã legislativã de
modificare a legii actuale, care îºi propune sã clarifice aspectele
vizate de Curtea de Conturi. Conducerile celor douã bãnci spun
cã au nevoie urgent de aceastã lege, pentru ca piaþa noilor
contracte sã se deblocheze, dar ºi de hotãrârea instanþei legatã
de actualele contracte de economisire-creditare, întrucât legea
care urmeazã sã fie aprobatã nu va avea efect retroactiv.

(continuare în pagina 16)



Misiunea de control s-a referit la
modul de administrare a subvenþii-
lor acordate de la bugetul de stat
pentru «plata primei de stat».

În urma acestei acþiuni de con-
trol, Curtea de Conturi a impus Ra-
iffeisen Banca pentru Locuinþe
(RBL) modificarea unor proceduri
de lucru ºi o serie de parametri noi
de care sã þinem cont la calcularea
ºi eliberarea primei de stat pentru
contractele de economisire-credi-
tare în derulare. Astfel, urmare a
deciziei Curþii de Conturi, sunt eli-
gibile pentru a primi prima de stat
doar contractele de economisi-
re-creditare încheiate de persoa-
nele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi
65 de ani, iar prima de stat se elibe-
reazã numai dupã momentul re-
par t i z ãr i i c ont r ac t u lu i d e
economisire-creditare ºi dupã
justificarea utilizãrii în domeniul
locativ a soldului.

Convinsã cã a respectat regle-
mentãrile legale în vigoare, RBL
(împreunã cu Asociaþia Bãncilor
pentru Domeniul Locativ din Rom-
ânia - ABDLR) face toate demersu-
rile necesare pentru apãrarea
drepturilor clienþilor sãi".

Reprezentanþii BCR BpL ne-au
spus cã au contestat în justiþie de-
cizia emisã de Curtea de Conturi,
considerând-o neconformã cu
principiile europene ºi cu legislaþia
din domeniu.

Aceºtia ne-au explicat: "Situaþia
creatã este generatã de o decizie a
Curþii de Conturi în baza unei inter-
pretãri proprii pe care o conside-
rãm neconformã cu legea sistemu-
lui de economisire-creditare actua-
lã. Decizia Curþii de Conturi iterea-
zã faptul cã, pentru a încasa prima
de stat (datoratã conform preve-
derilor legale în vigoare, dacã este
îndeplinitã perioada de economisi-
re de cinci ani fãrã niciun fel de ju-

stificare suplimentarã), întreaga
suma acumulatã trebuie sã fie
utilizatã de cãtre clienþi în scop
locativ.

Curtea de Conturi a dispus în
mod discriminatoriu ca, în cazul
clienþilor persoane în vârstã (peste
65 de ani), dar ºi a minorilor sã nu
mai fie acordate primele de stat ºi
dobânzile aferente.

BCR Banca pentru Locuinþe con-
siderã cã situaþia creatã de Curtea
de Conturi este cauzatã de o inter-
pretare proprie a legislaþiei aplica-
bile ºi nu este în linie cu prevederi-
le legale ºi cu practica bancarã din
ultimii zece ani.

BCR Banca pentru Locuinþe va
apãra interesele clienþilor sãi de
efectele negative ale deciziei Curþii
de Conturi. Drept urmare, am con-
testat în justiþie decizia emisã de

Curtea de Conturi a României, con-
siderând-o neconformã atât cu
principiile europene, cât ºi cu le-
gislaþia aplicabilã sistemului de
economisire creditare. De aseme-
nea, BCR Banca pentru Locuinþe
încearcã sã gãseascã soluþii pentru
toþi clienþii sãi, în vederea reducerii
impactului generat de decizia Cur-
þii de Conturi, astfel încât impactul
generat sã fie minim.

Vã asigurãm cã vom face tot posibi-
lul pentru cã relaþia de bunã colabo-
rare în spiritul bunei-credinþe, mani-
festate pânã acum atât de clienþii
noºtri, cât ºi de BCR Banca pentru
Locuinþe, sã nu fie influenþatã nega-
tiv de cãtre o decizie neconformã
cu legislaþia aplicabilã sistemului de
economisire-creditare a Curþii de
Conturi, bazatã pe o interpretare pe
care o considerãm nelegalã.

Ne cerem scuze clienþilor pentru
neplãcerile create ºi reiterãm fap-
tul cã situaþia creatã este indepen-
dentã de voinþa noastrã. Îi asigu-
rãm pe clienþii noºtri cã BCR Banca
pentru Locuinþe a depus ºi va de-
pune toate eforturile pentru res-
pectarea întocmai a obligaþiilor
contractuale, în condiþiile legislati-
ve existente".

Curtea de Conturi a fãcut
audit ºi la Ministerul
Dezvoltãrii; acesta a
contestat mãsurile Curþii

Curtea de Conturi susþine cã
bãncile pentru locuinþe au pus la
punct un mecanism prin care au
acordat primele oferite de stat în
mod ilegal ºi cã va propune Guver-
nului sã schimbe modul în care sta-
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Proiectul de lege care urmãreºte clarificarea legislaþiei din domeniul
economisirii-creditãrii prevede cã prima acordatã de stat celor care sem-
neazã astfel de contracte va fi acordatã diferenþiat: 25% din suma econo-
misitã, respectiv maximum 250 de euro pe an, pentru cei care se angajea-
zã cã vor contracta un credit dupã perioada de economisire ºi 20%
(maximum 200 de euro pe an) pentru cei care doar economisesc.
Iniþiativa legislativã, semnatã de un grup de mai mulþi parlamentari ºi
care urmãreºte modificarea OUG 99/2006 privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului, a trecut de trei comisii ale Senatului.
Acum, românii care apeleazã la sistemul bauspar primesc de la stat o pri-
mã de 25% din suma economisitã, dar nu mai mult de 250 de euro pe an.

(urmare din pagina 15)
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tul se va implica pe viitor în pro-
gramul "Banca pentru Locuinþe",
dupã cum aratã raportul citat.

Instituþia de control a derulat un
audit ºi la Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice
(MDRAP), autoritatea care alocã ba-
nii pentru prima de stat oferitã de
cele douã bãnci pentru locuinþe.

În anul 2014 au fost efectuate
plãþi din buget, prin MDRAP, pen-
tru prima de la stat de aproximativ
316 milioane lei, potrivit raportului
Curþii de Conturi, care aratã cã ac-
þiunile de control la BCR Banca pen-
tru Locuinþe, Raiffeisen Banca pen-
tru Locuinþe ºi MDRAP au avut ca
scop verificarea modului de utiliza-
re a acestor subvenþii în cadrul con-
tractelor de economisire-creditare.

Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice (MDRAP)
a contestat la Curtea de Apel Bucu-
reºti mãsurile recomandate de
Curtea de Conturi în urma controa-
lelor efectuate.

Curtea de Conturi precizeazã cã
aproximativ 765 de milioane de lei
au fost plãtite din bugetul de stat,
prin MDRAP, de la începutul activi-
tãþii celor douã bãnci, aceste sume
reprezentând prima de la stat acor-
datã clienþilor care încheie con-
tracte de economisire-creditare.
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Vladimir Stanura, CMSS: "Cel mai vârstnic client al bãncii
noastre are 107 ani"

Sistemul Bauspar din Cehia, care are o vechime de 23
de ani, funcþioneazã fãrã restricþii legate de vârsta
clienþilor, a spus, marþi, Vladimir Stanura, preºedintele
CMSS, cea mai mare bancã de profil din Cehia. Domnia
sa a subliniat cã cel mai vârstnic client
al bãncii pe care o conduce are 107 ani.
"Persoanele în vârstã nu iau credite,
dar fac economii ºi de aceea persoanele
în vârstã de peste 60 de ani sunt, în
mod normal, consideraþi friendly
client", a spus domnul Stanura, men-
þionând cã, pentru a putea acorda un
credit, este nevoie de patru astfel de
clienþi, care economisesc prietenos.
Domnia sa a spus cã principiul este ca
bãncile sã colecteze bani de la cei care
economisesc ºi sã-i dea celor care au
nevoie de finanþare. "Sistemul este unul
închis, toþi banii economisiþi mergând
cãtre cei care au nevoie de finanþare", a
adãugat domnia sa, menþionând cã bãn-
cile locative nu au bani din alte surse, cum ar fi piaþa de
capital.
Niciun sistem Bauspar din nicio þarã nu impune acor-
darea unui credit pentru toþi cei care economisesc, a
menþionat Vladimir Stanura.
În Cehia, principiul este sã economiseºti ºase ani înain-
te sã contractezi un credit, fiecare membru al unei fa-
milii putând accesa un astfel de produs, inclusiv copiii,
la final acestea putând fi cumulate ºi contractat un cre-
dit familial.
Domnul Stanura a vorbit ºi despre legãtura dintre pri-
ma de stat ºi numãrul de participanþi la sistemul Bau-
spar, precizând cã, în 2003, numãrul clienþilor a atins,
în Cehia, un vârf de 6,3 milioane, însã, dupã ce statul a
redus prima de la 25% la 15% (în 2004), respectiv la

10% (în 2011), numãrul participanþilor la sistem s-a
redus pânã la 3,5 milioane, anul trecut.
Domnia sa a subliniat: "ªi la noi existã discuþii, legitime,
dacã trebuie sau nu ca subvenþia sã fie acordatã ºi celor

care nu iau un credit, dar ele trebuie
sã disparã, pentru cã, altfel, nu am
avea friendly client".
Reprezentanþii primelor trei cele mai
importante bãnci de locuinþe din Ce-
hia, prezenþi, zilele trecute, la un semi-
nar despre Sistemul Bauspar, des-
fãºurat în Praga, au menþionat cã în jur
de 75% din banii economisiþi prin
acest sistem sunt utilizaþi pentru reno-
varea sau construirea de locuinþe.
Procentul este similar ºi în România.
Jiri Plisek, director general la Staveb-
ni Sporitelna Ceske Sporitelny, a adã-
ugat cã, de la înfiinþarea sistemului
Bauspar în Cehia, în anul 1993, ºi
pânã în prezent au fost semnate 15,5

milioane de contracte, la o populaþie de aproximativ
10 milioane de locuitori, fiind acordate circa 2,2 milioa-
ne de credite în scop locativ, totalizând circa 745 mi-
lioane de coroane ceheºti. Potrivit lui Jiri Plisek, cei
doi piloni ai sistemului Bauspar sunt clientul priete-
nos ºi subvenþia de la stat.
O proporþie de 20% din totalul depozitelor din Cehia
este reprezentatã de cele constituite la bãncile pentru
locuinþe. În acelaºi timp, 46% din creditele acordate de
aceste bãnci sunt utilizate în vederea reconstrucþiei ºi
dezvoltãrii, conform datelor prezentate la Praga.
Sursele citate precizeazã cã acest sistem funcþioneazã în
condiþiile în care "nu este important pentru ce utilizeazã
fiecare client banii, dar este crucial câþi bani din sistem
sunt utilizaþi pentru finanþarea domeniului locativ".

(continuare în pagina 18)



Raportul Curþii de Conturi men-
þioneazã cã procentul de contracte
de economisire-creditare ce au
fost continuate prin acordarea
unor credite de cãtre cele douã
bãnci este foarte mic (sub 5%): "În
cazul BCR BpL, procentul de succes
este de 1,53% (2.836 de credite
efectiv solicitate de cãtre depo-
nenþi, raportat la 184.479 de con-
tracte închise, dintre care cea mai
mare parte a împlinit termenul mi-
nim de 5 ani de economisire). (...)
În cazul Raiffeisen BpL, procentul
de succes este de 3,77% (5.264 de
credite efectiv solicitate de clienþi,
raportat la 139.537 contracte închi-
se, dintre care cea mai mare parte
a împlinit termenul minim de cinci
ani de economisire)".

Curtea de Conturi apreciazã cã
cele douã bãnci au solicitat în mod
nelegal subvenþia reprezentând
prima de la stat calculatã în procent
de 25%, inclusiv asupra comisionu-
lui de deschidere, "care reprezintã,
în fapt, un cost al clientului ce este
suportat de acesta imediat dupã
încheierea contractului de econo-
misire-creditare din primele depu-
neri în contul bancar".

Raportul citat reclamã ºi cã bãnci-
le pentru locuinþe au încheiat con-
tracte de economisire-creditare cu
clienþi minori, care aveau vârsta
mai micã de 18 ani atât la data
încheierii contractelor, cât ºi la
data la care aceste contracte au

fost reziliate/repartizate.
Auditorii apreciazã cã bãncile au

interpretat eronat calitatea de
client în cadrul contractelor de eco-
nomisire-creditare, subliniind cã în
spatele acestor contracte se ascun-
de intenþia pãrinþilor de a încasa
prima de stat pe cât mai multe con-
tracte posibile, respectiv conexarea
contractelor ºi obþinerea unui sin-
gur credit pentru spaþiul locativ, dar
cu pãstrarea primei de stat pentru
toate contractele conexate.

Oficialii Curþii de Conturi au mai
spus cã acele contracte de econo-
misire-creditare în sistem colectiv
pentru domeniul locativ au fost ce-
sionate între clienþi, iar bãncile au

permis, ca urmare a acestor cesi-
uni, încasarea unei prime de stat
de cãtre beneficiarii cesiunilor de
contracte de economisire-credita-
re, peste nivelul maxim legal.

"Constatând abaterea de la preve-
derile legii speciale ºi având în ve-
dere cã existã un numãr de 1.758
de clienþi ai BCR BpL care au benefi-
ciat de cesiuni de contracte de eco-
nomisire-creditare, iar numãrul de
contracte cesionate unui client al
BCR BpL a fost de 1 (unu) pânã la 14
contracte, echipa de control reco-
mandã stabilirea cu exactitate a
întinderii prejudiciului ºi dispune-
rea de mãsuri pentru recuperarea
acestuia", se mai aratã în raport.

OUG 99/2006: "Pentru a
beneficia în mod constant
de prima de stat, contractele
de economisire-creditare
trebuie sã aibã o duratã de
minimum cinci ani, fãrã a fi
necesarã justificarea
utilizãrii în scop locativ a
sumei economisite"

Ordonanþa de Urgenþã 99/2006
privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului aratã, la Ca-
pitolul V - "Stimularea economisirii
ºi creditãrii în sistem colectiv pen-
tru domeniul locativ" -, art. 311,
alin. 1, cã "fiecare client, persoanã
fizicã cu cetãþenia românã ºi cu do-
miciliul stabil în România, benefi-
ciazã de o primã de stat pentru de-
punerile anuale efectuate în baza
unui contract de economisire - cre-
ditare încheiat cu o bancã de
e c onom i s i r e º i c r e d i t ar e î n
domeniul locativ".

Urmãtorul articol din lege - 312 -,
alin. 1 ºi 2, adaugã: "Prima de stat se
stabileºte la 25% din suma economi-
sitã în anul respectiv de cãtre client.
Prima de stat nu poate depãºi echi-
valentul în lei a 250 euro, calculat la
rata de schimb leu/euro comunicatã
de Banca Naþionalã a României pen-
tru ultima zi lucrãtoare a anului de
economisire".

Ordonanþa mai subliniazã, la art.
315, alin. 1: "Pentru a beneficia în
mod constant de prima de stat,
contractele de economisire-credi-
tare trebuie sã aibã o duratã de mi-
nimum cinci ani, fãrã a fi necesarã
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Andreas Zehnder: "Clientul este îndreptãþit sã facã împrumutul,
însã nu este obligat"

Sistemul Bauspar reprezintã un element important al sis-
temului financiar, susþine Andreas J. Zehnder, managing
director al Federaþiei Europene pentru Bãncile Locative
ºi preºedinte al Uniunii Internaþionale pentru Finanþa-
rea Domeniului Locativ.
Domnia sa menþioneazã: "Întâi, clientul Bauspar econo-
miseºte, apoi banca acordã credite pentru domeniul lo-
cativ din fondul economisit acelor clienþi care doresc
acest lucru ºi care sunt eligibili. (…) Fondurile Bauspar
sunt a treia cea mai importantã sursã de finanþare pen-
tru locuinþe din Germania. (…) Principiul de bazã al
unui contract de economisire-creditare este cã leagã
etapa de economisire cu dreptul de a primi un credit
pentru domeniul locativ. În acest context, este impor-
tant de amintit cã acest drept înseamnã cã acel client
este îndreptãþit sã facã împrumutul, însã nu este obli-
gat (…) Dacã un sistem are suficienþi astfel de partici-
panþi, îi creºte vizibilitatea ºi îi permite sã ofere produ-
se de credit atrãgãtoare pentru mai mulþi clienþi care

au nevoie. Prima de stat trebuie privitã în acest context.
O primã de stat atractivã din partea statului, care sã fie
plãtitã fãrã reguli restrictive ºi distinctive, atrage un
segment mai mare din populaþie cãtre sistemul Baus-
par. (…) Numãrul clienþilor sistemului de creditare din
România este cu mult mai mic decât în cazul altor þãri
europene, astfel încât este deosebit de important ca gu-
vernul sã ofere un bonus tentant, aºa cum a fãut ºi Ger-
mania în anii 50. (…) Decizia de a lua credit rãmâne
întotdeauna la latitudinea clientului. Nimeni nu te poa-
te obliga sã iei un împrumut, dacã nu vrei unul. Cred cã
cel mai important aspect la sistemul Bauspar este fap-
tul cã multe persoane contribuie prin economisire la
dezoltarea sistemului, astfel încât sistemul Bauspar
poate fi privit ca o puºculiþã în care mulþi strâng bani
pentru domeniul locativ. Deci se formeazã un fond cu
scopul de a susþine investiþiile în fondul locativ. Aceasta
este important de înþeles, nu faptul cã toþi clienþii obþin
un credit".
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justificarea utilizãrii în scop locativ
a sumei economisite, ºi este obli-
gatoriu ca înainte de expirarea ter-
menului de economisire stabilit sã
nu se fi efectuat restituiri totale sau
parþiale din sumele economisite".

Specialiºtii din domeniu ne-au
explicat cã bãncile pentru locuinþe
nu ar putea acorda câte un credit
pentru fiecare depozit: "Sistemul
aºa funcþioneazã, atât la noi, cât ºi
în restul Europei, de unde, de fapt
l-au copiat ºi autoritãþile române.
Este nevoie de oameni care contri-
buie la sistem ca sã poatã fi acor-
date credite - 100 de oameni eco-
nomisesc ºi unul singur ia credit".

Aurelia Cionga, RBL: "În
Austria, contractul de
economisire-creditare este cel
mai popular cadou de botez"

Cele douã instituþii financiare
ne-au transmis cã bãncile de
locuinþe din România au respectat

legislaþia naþionalã ºi cã aºteaptã
ca aspectele ridicate de Curtea de
Conturi sã fie clarificate, în benefi-
ciul final al consumatorilor.

Reprezentanþii BCR BpL ne-au
declarat, în urmã cu câteva luni:
"Bãncile pentru Locuinþe (Sistemul
Bauspar) reprezintã o instituþie eu-
ropeanã de tradiþie de peste 100
de ani. Sistemul Bauspar din Româ-
nia, introdus în anul 2002, urmã-
reºte întocmai filozofia ºi practica
Sistemului Bauspar european de a
stimula atât economisirea, cât ºi
creditarea persoanelor fizice pen-
tru case mai bune, mai sigure, mai
sãnãtoase pentru cei care le locu-
iesc. Prin urmare, legislaþia naþio-
nalã care reglementeazã acest sis-
tem este în perfectã armonie cu le-
gislaþia ºi practica europeanã. Bãn-
cile de Locuinþe din România au
respectat întocmai aceastã legisla-
þie naþionalã, astfel încât avem
convingerea cã toate aspectele ri-
dicate de echipele de auditori ex-

terni ai Curþii de Conturi urmeazã
sã fie clarificate".

La rândul lor, reprezentanþii RBL
ne-au declarat: "Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe a respectat inte-
gral prevederile legale. Suntem
convinºi cã explicaþiile detaliate pe
care le-am furnizat Curþii de Con-
turi vor clarifica toate aspectele, în
interesul românilor care au nevoie
sã îºi îmbunãtãþeascã locuinþele.
Modificãri ale legii, conform reco-
mandãrilor Curþii de Conturi, vor fi
apl i c at e at u nc i c ând v or f i
adoptate".

Aurelia Cionga, preºedintele Raif-
feisen Banca pentru Locuinþe, a ex-
plicat, în vara anului trecut, pentru
Bursa Construcþiilor, cum funcþio-
neazã sistemul de economisi-
re-creditare: "Un produs de econo-
misire-creditare cuprinde douã
faze - o parte de economisire ºi o
parte de creditare. Clientul poate
sã-ºi finanþeze un proiect fie din
economii, fie din economii ºi cre-

dit, fie poate porni relaþia cu banca
ºi sã obþinã finanþarea debutând
cu faza de creditare. Noi credem cã
cel mai avantajat este cel care por-
neºte cu faza de economisire ºi
atunci când îndeplineºte unele cri-
terii comunicate de la începutul
contractului acceseazã creditul.
Ceea ce este important de reþinut
este cã produsul are flexibilitate -
consumatorul poate decide sã
economiseascã cu o vitezã mai
mare sau mai micã, poate decide
sã acceseze finanþarea sau sã
opteze pentru o formã hibridã, ori
sã se finanþeze doar din economii.

La momentul la care sunt îndepli-
niþi anumiþi parametri tehnici, adi-
cã este economisit mãcar 40% din
sumã etc., clientul are acces la ba-
nii pe care i-a economisit, plus
dobândã, plus primã. Trebuie sã
facã dovada utilizãrii în scop loca-
tiv a sumelor economisite ºi are la
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Jiri Plisek, CEO al Stavebni Sporitelna: "Atât bãtrânii, cât ºi copiii de doar câteva zile
pot sã beneficieze de contracte de economisire"

Jiri Plisek, CEO al Stavebni Sporitelna,
o bancã de locuinþe din Cehia, a pre-
zentat, în urmã cu câteva luni, în ca-
drul unei întâlniri cu presa, câteva
dintre avantajele sistemului de econo-
misire care funcþioneazã de peste 20
de ani în Cehia, spunând cã are circa
700.000 de "friendly clients", adicã
acei clienþi care aleg sã depunã bani în
sistemul colectiv de economisire, în
timp ce 140.000 de cehi aleg sã ia
împrumuturi pentru renovarea
locuinþei.
ªeful bãncii din Praga a spus cã misiu-
nea instituþiei pe care o conduce este
sã aibã cât mai mulþi astfel de
"friendly clients" în sistemul de eco-
nomisire, astfel încât sã existe posibi-
litatea acordãrii de împrumuturi, iar
calitatea locuinþelor sã fie îmbunãtãþi-
tã la nivelul caselor ºi apartamentelor
din Vestul Europei.
Acesta a subliniat cã, atât bãtrânii, cât
ºi copiii de doar câteva zile pot sã be-
neficieze de contracte de economisire,
metoda fiind una rãspânditã în Cehia.
Pânã când se va "împãmânteni" ºi la
noi un sistem de economisire-credita-
re, bãncile pentru locuinþe trebuie sã
gãseascã o modalitate sã respecte
contractele încheiate cu clienþii, fãrã
ca regulile sã fie schimbate în timpul
jocului.

(continuare în pagina 20)
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dispoziþie doi ani sã se hotãrascã
dacã vrea sau nu un credit.

Consumatorul poate accesa eco-
nomiile sale, dobânzile ºi prima, la
momentul la care parametrii sunt
îndepliniþi. Dacã, însã, vrea sã acce-
seze sume la un moment premer-
gãtor îndeplinirii termenilor de mai
sus, care sunt bine definiþi prin con-
tract, atunci banca îi va returna eco-
nomiile sale ºi dobânda, dar clientul
nu va avea acces la prima de la stat.

Aºadar, creditarea este un drept
al clientului, nu o obligaþie.

La un moment dat am constatat
cã cel mai tânãr client al nostru
avea o lunã de viaþã, iar cel mai în
vârstã avea 90 de ani. Pãrinþii pot
face contract pe numele copiilor.
În Austria, contractul de economi-
sire-creditare este cel mai popular
cadou de botez. Pãrinþii pun la dis-
poziþia familiei o schemã de eco-
nomisire pentru copil. În timp, se
pot aduna sume importante, iar
atunci când tânãrul este major,
poate sã ia un credit ºi sã acceseze
faza a doua. Foarte adesea clienþii
decid sã aibã astfel de contracte
pentru toþi membrii familiei. Este
ca un card de membru într-un anu-
mit club ºi pe mãsurã ce îþi înþelegi
propriile nevoi poþi sã-ºi modifici
structura contractului pe care îl ai,
astfel încât sã-þi aducã cel mai
mare avantaj".

Banca Mondialã: "Programul
de economisire-creditare ar
trebui sã se bazeze pe alte
criterii decât cele actuale"

Specialiºtii de la Banca Mondialã
(BM) sunt de pãrere cã programul
de economisire-creditare (BauSpar)
ar trebui sã se bazeze pe alte crite-
rii decât cele actuale.

Modificãrile sugerate de BM se
regãsesc în proiectul Strategiei
Naþionale a Locuirii, elaborat de Mi-
nisterul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice (MDRAP) în
colaborare cu Banca Mondialã.

Acesta a fost în dezbatere publicã,
iar acum se aflã în etapa de analizã
a observaþiilor transmise, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii MDRAP.

Programul tip BauSpar (care pre-
vede produsele de economisi-
re-creditare, vândute, la noi, de
BCR Banca pentru Locuiþe ºi de Ra-
iffeisen Banca pentru Locuinþe) a

avut un succes relativ pânã în pre-
zent, în 2015 existând 300.000 de
persoane care au economisit la
cele douã bãnci, aratã iniþiativa le-
gislativã. Numãrul clienþilor noi
care aleg acest produs de econo-
misire creºte cu aproximativ 10%
în fiecare an, potrivit proiectului
MDRAP. Cu toate acestea, experþii
Bãncii Mondiale au identificat o se-
rie de probleme legate de modul
în care programul funcþioneazã în
prezent, dupã cum urmeazã:

"Programul nu are impactul dorit
în ceea ce priveºte acordarea
împrumuturilor pentru locuinþe -
doar 5% dintre persoanele care
economisesc îºi exercitã opþiunea
de a contracta un credit. Progra-
mul este încã relativ nou, aºadar
acest aspect s-ar putea schimba.
Totuºi, întrucât dobânzile au scã-
zut în ultimii ani, stimulentul acor-
dat împreunã cu un împrumut Ba-
uSpar este în prezent limitat, deoa-
rece contractul iniþial stabileºte o
ratã cu câþiva ani în avans pentru
conversia creditului.

Elementul de subvenþie nu este
bine direcþionat - oricine poate sã
solicite un produs BauSpar ºi sã be-
neficieze de subvenþie. Oferind
250 euro pe client, programul de
subvenþionare a înregistrat pânã în
pr e z e nt a loc ãr i bu g e t ar e d e
841.590.738 lei din 2005, anul în

care a fost demarat. Aceste fonduri
ar putea fi utilizate mai bine dacã
ar fi direcþionate cãtre cei care au
cea mai mare nevoie de asistenþã".

În acest context, creºterea di-
mensiunii împrumutului ar putea fi
luatã în considerare, subliniazã
proiectul legislativ, arãtând cã, în
prezent, se deruleazã o campanie
puternicã pentru reducerea pro-
centului de economisire raportat
la împrumutul final care poate fi
obþinut. "Acest aspect ar trebui
gândit cu atenþie, deoarece poate
sã creeze un sistem în care sã exis-
te o nevoie permanentã de clienþi
noi care sã economiseascã pentru
a acoperi creditele noi acordate.
Acest lucru poate fi în mod inerent
nesustenabil. Totuºi, ar putea exis-
ta ºi un argument conform cãruia
rata actualã a economiilor compa-
rativ cu împrumutul este prea con-
servatoare, iar împrumuturile care
pot fi obþinute nu sunt suficiente
pentru achiziþionarea unei locuin-
þe", mai considerã specialiºtii care
au elaborat iniþiativa.

Aceºtia evidenþiazã ºi faptul cã au
apãrut întrebãri legate de înþelege-
rea produsului de cãtre client.

Pentru o direcþionare mai bunã a
subvenþiei asociate schemei BauS-
par ºi pentru asigurarea cheltuirii
fondurilor guvernamentale în cel
mai echitabil mod, vor fi efectuate

urmãtoarele reforme legate de
acest program:

"- Subvenþia poate fi orientatã în
mod specific cãtre persoanele care
economisesc în vederea obþinerii
unor împrumuturi pentru renovare.

- Realocarea elementului de sub-
venþie care rãmâne dupã criteriul
de eligibilitate cãtre o schemã de
garantare sau o schemã directã de
subvenþionare care se concentrea-
z ã pe î m pr u m u t u r i m i c i d e
îmbunãtãþire a locuinþei.

- Subvenþia poate fi acordatã be-
neficiarilor eligibili din punct de
vedere al venitului la începutul pe-
rioadei creditului ºi nu progresiv
pe durata perioadei de economisi-
re, astfel încât sã nu funcþioneze ca
un bonus continuu pentru siste-
mul bancar sub formã de finanþare
gratuitã".

Orice modificare a raportului din-
tre suma economisitã ºi valoarea
creditului trebuie analizatã foarte
atent, atrage atenþia proiectul de
lege, menþionând cã acest lucru ne-
cesitã modelare financiarã pentru
evaluarea stabilitãþii ºi sustenabili-
tãþii generale ale sistemului.

Specialiºtii de la Banca
Mondialã (BM) sunt de

pãrere cã programul de
economisire-creditare

(BauSpar) ar trebui sã se
bazeze pe alte criterii decât

cele actuale.
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