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Fără scăpare
Brokerii de credite ipotecare şi-au pus mari speranţe că „Prima Casă“ le va revigora 
afacerile. Atenţie! Acest business s-ar putea să nu ţină. De Gianina Ungureanu-Iovănel şi 
Diana-Florina Cosmin

L
a firma de intermediere de cre-
dite Kiwi Finance, telefoanele 
au început să sune din nou în 
ultimele trei săptămâni, faţă de 
începutul anului, când liniş-

tea înghiţise birourile� „Orice ar fi, de la un 
ger de -40 de grade la cel mai amărât chi-
brit înseamnă, totuşi, o ameliorare“, spune 
Anca Bidian, directorul general al compa-
niei, cu un aer vag optimist în ceea ce pri-
veşte afacerile de intermediere de credite� 
Parcă nici ea nu crede în „băţul ăsta de chi-
brit“ aprins de „Prima Casă“� Programul 
guvernului, aşteptat cu sufletul la gură 
de intermediarii de credite, se adresează 
direct băncilor, cu toate că „firimituri“ de 
business le-ar putea reveni şi consultanţi-
lor de credite ipotecare�

BUcăTăRia Din viS. Prima triere a 
clienţilor putea fi făcută de intermediarii 
de credite (brokeri), pentru a rezolva rapid 
şi eficient cererile eligibile� Băncile prefe-
ră să-şi trieze singure clienţii, pentru că au 
senzaţia că îşi controlează mai bine activi-
tatea de creditare� Instituțiile bancare nu 
sunt dispuse să cedeze niciun procent din 
marja lor de profit, în favoarea brokerilor� 

Pentru potenţialii clienţi, încăpăţâ-
narea celor mai multe bănci de a nu deru-
la creditarea prin intermediul brokeri-
lor înseamnă timp şi bani risipiţi� Este şi 
cazul Magdei Anăstăsescu� Dacă ar fi ape-
lat la un intermediar, ar fi aflat de la înce-
put ce şanse are pentru a accesa un credit 
prin „Prima Casă“� Magda visează de mai 
mult de 20 de ani să aibă propria locuinţă� 
Are 41 de ani, doi copii şi venituri de 2�500 
de lei pe lună� Credea că „Prima Casă“ i se 
potriveşte „ca o mănuşă“� A găsit repede un 

apartament nou, cu două camere, la 60�000 
de euro� „Spaţios, pe gustul meu, am şi sem-
nat un precontract cu dezvoltatorul“, dez-
văluie Magda� Visul s-a spart ca un porţe-
lan chinezesc, Boc! Dosarul n-a trecut nici 
de prima şi nici de a doua bancă, cu toate 
că a urmat paşii legali, inclusiv deschiderea 
unui cont şi depunerea contravalorii avan-
sului de 5%� Dacă la prima bancă dosarul 
i-a fost acceptat iniţial, fără a primi, totuşi, 
un număr de înregistrare, la cea de-a doua a 
aflat că suma maximă pe care o poate obţi-
ne este de 30�000 de euro, insuficientă chiar 
şi pentru o garsonieră� „Am rămas cu schi-
ţele bucătăriei în minte� Dacă o să-mi pot 
permite vreodată o casă, ştiu cum va arăta 
bucătăria mea americană�“ Pentru Magda, 
„Prima Casă“ este��� „Prima Cameră“�

FăRă REGULi. Piaţa de brokeraj de 
credite imobiliare este liberă (şi haoti-
că) în cel mai profund sens al cuvântului� 
Puţinii jucători rămaşi încearcă s-o scoa-
tă din amorţeală, fără a-şi pune mari spe-
ranţe în „Prima Casă“� La sfârşitul anului 
2008, aproximativ 9% din creditele acorda-
te pe piaţa românească au fost intermediate 
de către brokeri� Dacă absenţa unei „hărţi“ 
a pieţei de brokeraj a fost mai mult o pro-
vocare în urmă cu doi-trei ani, acum s-a 
transformat într-un obstacol: criza econo-
mică a măturat în primul rând piaţa de cre-
dite imobiliare, înainte ca aceasta să apuce 
să „stea în picioare“� În plus, această piaţă 
nu este reglementată, iar cifrele comunicate 
de către companii nu sunt auditate de nicio 
instituţie oficială� În alte ţări, vânzarea de 
credite se face aproape în totalitate prin 
brokeri� În Olanda, peste 70% din credite-
le de consum şi ipotecare se contractează 

,,PrIma CaSă” Sau 
CredIt IPoteCar
Credit „Prima Casă”

Sunt eligibile persoanele fară credit  »
ipotecar în derulare sau fără locuinţă; 

Marja maximă a băncilor este de 4%    »
pentru euro şi 2,5% pentru lei;

Avans: 5%; »
Imobilul nu poate fi înstrăinat timp  »

de 5 ani;
Comision pentru situaţii de rambursa- »

re anticipată: 0%;
Perioada maximă de creditare: 30 ani; »
Poate beneficia orice cetăţean român,  »

rezident sau nerezident;
Gradul de îndatorare maxim: 60%; »
Constituirea unui depozit de 3 rate de  »

dobândă;
Suma maximă finanţată: 57.000 euro; »
Fluxul dintre bancă şi FNG durează, în  »

cel mai bun caz, trei săptămâni, dacă nu 
se solicită modificări ulterioare.

Credit ipotecar clasic 
Nu există interdicţie în ceea ce priveş- »

te înstrăinarea imobilului pentru o anu-
mită perioadă de timp;

Clientul poate contracta sume mai  »
mari de 57.000 de euro, în limita veni-
tului disponibil;

Clientul poate să aibă o locuinţă în  »
proprietate sau alte credite ipotecare;

Avans: 10-25%; »
Marja minimă: 6% pentru euro; »
Nu există comision de gestiune; »
Comision pentru situaţii de rambursa- »

re anticipată: 0-4%;
Grad de îndatorare maxim: 60%. »

sursă: credit Zone
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prin brokeri, iar în SUA şi Canada băncile 
utilizează şi mai frecvent acest canal de dis-
tribuţie, peste 90% din credite fiind deru-
late prin intermediari� Ţările din Europa 
Centrală şi de Est preiau acest model� De 
exemplu, în Polonia, anul trecut, aproape 
30% din creditele ipotecare au fost vându-
te de brokeri specializaţi� 

GURa DE OxiGEn. Supravieţuitorii 
cutremurului financiar n-au stat cu mâi-
nile în sân� Au căutat să-şi diversifice por-
tofoliile� Viorel Vasile, managing partner 

la Safety Broker, şi-a reorientat activitatea 
de intermediere către consultanţa pentru 
clienţii din „zona corporate“� Chiar şi aşa, 
nu vede prea curând o revigorare a pieţei� 
Viorel Vasile este de părere că, până când 
dezvoltatorii nu vor veni cu oferte mai ten-
tante, adaptate la „bugetul clientului“, pia-
ţa nu va înregistra modificări semnifica-
tive� Ofertele pentru apartamente într-o 
clădire nouă se învârt în prezent în jurul 
valorii de 100�000 de euro� În aşteptarea 
vremurilor mai bune, o parte din anga-
jaţii Safety Broker au fost reorientaţi spre 

un domeniu adiacent: brokerajul de asigu-
rări, în cadrul unei companii din acelaşi 
grup de firme� În schimb, la un alt broker, 
Credit Zone, lucrurile au fost mai tranşan-
te� Acţionarii au analizat în ianuarie 2009 
costul de oportunitate legat de închiderea 
sau menţinerea activităţii� S-a decis menţi-
nerea activităţii, dar costurile au fost dimi-
nuate drastic� De asemenea, liniile de ser-
vicii au fost diversificate către creditele de 
consum, carduri şi depozite� Această fază 
este una intermediară, spune Rene Rohan, 
managerul Reţelei de Parteneri, divizie a 
firmei Credit Zone� Rezultatele sunt, deo-
camdată, „neconcludente“, ca urmare 
reprezentanţii companiei s-au întors la 
ceea ce ştiu să facă cel mai bine: consiliere 
în domeniul creditelor ipotecare� 

Viitorul nu mai este, însă, atât de întune-
cat ca la începutul anului� Se fac din nou 
planuri de relansare a afacerii� Rohan spu-
ne că există discuţii între acţionari, legate 
de reluarea dezvoltării reţelei prin deschi-
derea a două noi branch-uri în Bucureşti 
până la sfârşitul anului� Planurile depind, 
însă, de evoluţia pieţei în următoarele trei 
luni� Din februarie până acum, au apărut 
semne timide de revenire, care „promit“ o 
creştere între 4 şi 10% până la sfârşitul anu-
lui, fără a avea neapărat legătură cu lansa-
rea programului „Prima Casă“� Brokerii se 
feresc să vorbească despre un dezgheţ total 
al pieţei de credite ipotecare� Principalul 
merit al programului este de a fi determi-
nat o creştere a interesului public în mate-
rie de creditare�

„Prima Casă“ nu va fi „colacul de salva-
re“ al intermediarilor de credite� În condiţi-
ile unui potenţial de business timid, bănci-
le nu vor împărţi profitul cu brokerii� Chiar 
dacă ei reprezintă interesul clienţilor, inter-
mediarii sunt plătiţi prin comision de către 
instituţiile bancare� La toate acestea se mai 
adaugă birocraţia care îngreunează deblo-
carea creditării şi menţine brokerajul de 
credite la limita supravieţurii� F

Prima triere a clienţilor ar 
trebui să fie făcută de către 
intermediarii de credite, 
pentru a rezolva mai eficient 
problema cererilor eligibile

Anca	Bidian,	director	general	Kiwi	
Finance,	mizează	pe	o	creştere	a	

pieţei	de	credite	cu	maximum	10%
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