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„Prima Casă“,
ultimele zvâcniri
Ramona Olaru (gds.ro)
Cu toate că este mare cererea
de astfel de credite, gradul de îndatorare prin acest program nu
depășește 30 - 33%. Atenție, însă,
la ROBOR! Din cauza creșterii indicelui de dobândă, ratele celor
împrumutați prin „Prima Casă“
au crescut anul acesta cel mai
mult din piață.
Cererea pentru locuințele
achiziționate prin programul
„Prima Casă“ a continuat să fie
mare și în 2018, în ciuda faptului
că indicele ROBOR la trei luni
(3M), care se folosește în formula
de calcul a dobânzii la astfel de
credite acordate populației, a început să crească vertiginos.
Potrivit datelor de la Filiala
Craiova a Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri (FNGCIMM), numărul total al garanțiilor acordate în cadrul Programului „Prima Casă“,
din anul 2009 și până în prezent,
este de 254.209 la nivel național.
Dintre acestea, de la începutul
anului 2018 și până acum s-au
acordat 14.040 de garanții, pentru
tot atâtea dosare pe „Prima Casă“.
Pentru zona Olteniei, numărul
total de garanții acordate a fost
de 11.525, din 2009 până în prezent. Pe parcursul perioadei
scurse din anul 2018, FNGCIMM a
acordat 470 de garanții pe „Prima
Casă“, ceea ce înseamnă că tot
atâtea persoane și-au achiziționat
anul acesta o locuință cu credit
prin acest program. Potrivit datelor de la FNGCIMM, Filiala Craiova, județul cu cele
mai multe garanții
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este Doljul, cu 209 dosare aprobate anul acesta. „În
ciuda creșterii ROBOR, cererea
pentru locuințe prin «Prima Casă»
este mare și anul acesta. Plafonul
de garantare pentru anul acesta a
fost lansat în luna februarie, iar
până la această dată s-a consumat
51% din acest plafon, ceea ce înseamnă că s-au acordat credite de
către cele 15 bănci înscrise în program ce reprezintă 51% din suma
totală alocată pentru anul acesta
pe «Prima Casă»“, a declarat directorul Filialei Craiova a
FNGCIMM, Mihaela Bărbulescu.

Un val de reacţii după
condamnarea lui Dragnea
Andreea Andrei
Reacţiile în presa internaţională nu au întârziat să apară
după condamnarea liderului
PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6
luni de inchisoare cu executare
(decizia nu e definitivă). Presa

străină îl prezintă pe Dragnea
drept El Lider Maximo al guvernului şi aminteşte scandalurile
politice în care a
fost implicat de-a
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lungul timpului, inclusiv condamnarea din 2016,
care l-a împiedicat să ajungă la
Palatul Victoria, informează
Digi24.
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De la începutul programului și până acum
și-au cumpărat locuințe prin „Prima Casă“
11.525 de persoane din Oltenia.
Creșterea ROBOR are o influență mare
asupra ratelor persoanelor din Oltenia
împrumutate în bănci.

