
Reporter: Cum a evoluat seg-
mentul creditelor imobiliare/ipote-
care în acest an, atât în piaþã, cât ºi
la Alpha Bank?

Cristian Dragoº: În primele ºapte
luni ale anului 2019, portofoliul de
credite ipotecare la nivelul pieþei a
înregistrat o creºtere de 3,46%,
evoluþia portofoliului Alpha Bank
România fiind similarã.

Reporter: Care este perspectiva
acestui sector? Cum estimaþi cã va
evolua piaþã imobiliarã, în funcþie
de creditele acordate în acest do-
meniu?

Cristian Dragoº: Piaþa creditelor
ipotecare este una tânãrã, cu un
potenþial important de creºtere,
luând în considerare procentajul în
continuare ridicat al populaþiei ce
locuieºte în locuinþe supra-aglome-
rate (47% în 2017, comparativ cu
15,7% media în EU în 2017), stocul
de locuinþe care este încã vechi

(50% din locuinþe fiind mai vechi
de 50 ani, comparativ cu media UE
de 35%) precum ºi ponderea redu-
sã a portofoliului de credite ipote-
care în PIB, România înregistrând
cea mai scãzutã pondere - 7,8%
versus 45,7% la nivelul EU28, la
sfârºitul anului 2018.

Cu toate acestea însã, actualele
tendinþe demografice vor influenþa
la un moment dat cererea în sens
negativ. În acelaºi timp, pe termen
scurt, mãsurile prudenþiale ale bãn-
cii centrale privind gradul de înda-
torare, în vigoare de la începutul
anului, vor avea un efect modera-
tor asupra dinamicii activitãþii de
creditare.

Reporter: Cât reprezintã seg-
mentul creditelor imobiliare/ipote-
care din total piaþã de creditare?
Dar la Alpha Bank?

Cristian Dragoº: La nivelul pieþei,
segmentul creditelor ipotecare re-

prezintã 56% din totalul creditelor
acordate persoanelor fizice, în sold
la 31.07.2019.

Creditul ipotecar reprezintã pro-
dusul fanion al creditãrii Alpha
Bank România, segmentul credite-
lor ipotecare depãºind 83% din to-
talul creditelor acordate persoane-
lor f izice, af late în sold la
31.07.2019.

Reporter: Ce produse noi aveþi
pe acest segment?

Cristian Dragoº: Cele mai recen-
te lansãri pe acest segment sunt
oferta specialã Alpha Green, desti-
natã finanþãrii caselor verzi ºi credi-
tul Alpha Housing, cu dobânda fixã
în primii 5 ani ºi variabilã ulterior.

Reporter: Cum au evoluat
dobânzile în 2019 pe acest seg-
ment?

Cristian Dragoº: La nivelul pieþei,
a avut loc o uºoarã schimbare a
dobânzilor la creditele noi în luna

mai 2019, odatã cu migrarea
dobânzii de referinþã de la ROBOR
la IRCC, moment ce a condus la o
micºorare a dobânzilor aplicate cu
pânã la 0,5 puncte procentuale.

Reporter: Care este rata de ne-
performanþã la Alpha Bank pe seg-
mentul creditelor imobiliare/ipote-
care?

Cristian Dragoº: Istoric vorbind,
la nivelul pieþei din România credi-
tele ipotecare au înregistrat o ratã
de neperformanþã redusã chiar ºi în
perioadele de crizã economicã,
aceastã tendinþã fiind observatã ºi
în cazul Alpha Bank România (la ni-
velul sistemului bancar rata actualã
de neperformanþã se situeazã sub
3%).

Reporter: Vã mulþumesc!
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ÎN PRIMELE ªAPTE LUNI ALE ANULUI 2019

Creºtere de 3,46%
a portofoliului
creditelor ipotecare
din piaþa noastrã
(Interviu cu domnul Cristian Dragoº, Vicepreºedinte Executiv
Retail Alpha Bank România)

În primele ºapte luni ale anului 2019, portofoliul de credite ipote-
care la nivelul pieþei a înregistrat o creºtere de 3,46%, evoluþia por-
tofoliului Alpha Bank România fiind similarã, ne-a spus, într-un in-
terviu, Cristian Dragoº, Vicepreºedinte Executiv Retail Alpha Bank
România.
Domnia sa ne-a transmis: "Primul credit ipotecar din România a
fost acordat de Alpha Bank în anul 2001. În ultimii 18 ani, gama

de produse a fost continuu dezvoltatã, în funcþie de cererea pie-
þei, cele mai interesante oferte din prezent fiind împrumuturile
pentru construcþii ºi cele pentru locuinþe verzi. Valoarea portofo-
liului de credite ipotecare acordate de bancã depãºeºte 1,1 mi-
liarde euro, iar casele a cãror achiziþie a fost finanþatã în toatã
aceastã perioadã ar putea forma un mic oraº cu aproximativ
40.000 de locuinþe".

Finanþare
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