
Динар пада и саплиће враћање кредита
Грађани који враћају индексиране кредите јуче су опет имали разлога за главобољу.
Динар је опет забележио рекордно ниску вредност од 99,94 динара.

Осим на старе дужникe, то ће утицати и на нове, којима курсне разлике могу смањити
проценат плате који могу анагажовати за зајам, али кренимо редом.
Народна банка Србије је у петак на међубанкарском тржишту продала 20 милиона
евра па се сума којом се ове године чува вредност домаће валуте попела на 655,5
милиона евра. Очигледно, психолошка граница од сто динара је близу. Хоће ли се с
њеним последицама сусрести стари или нови гувернер, видеће се, а професор
Београдске банкарске академије др Малиша Ђукић каже да кандидат за новог
гувернера није најавио промене у монетарној политици па зато, и када избор буде
окончан, не треба очекивати велике промене.
– Даље кретање наше валуте не зависи само од монетарне политике већ и од извоза
и директних страних улагања – каже др Ђукић. – Уколико нам се платно-билансна
позиција побољша и буде више страних улагача, и динар ће се стабилизовати.
У прегледу НБС-а под називом „Економска криза: ефекти и активности“ за ову годину
предвиђа се пораст друштвеног бруто производа од 1,5 посто. То се заснива на
очекивањима везаним за раст извозне тражње и инвестиција и иде у прилог
стаблизацији на курсној листи, па и у прилог стабилизацији домаће валуте.
А шта да ради обичан грађанин који у овом тренутку креће пут банке да узме кредит?
Ђукић препоручује да је најразборитије да изабере динарски кредит уз фиксну
камату, посебно ако се задужује на дужи рок. Зајмови индексирани у еврима ће
сигурно да расту јер је главни репер за камате еурибор, а он је на историјском
минимуму – тек нешто више од један посто. У наредном периоду суигрно ће да
расте, с њим и камате, па ће рате бити веће и без пада динара.
Хоће ли то обесхрабрити оне који ће зајмове тек узимати, видеће се, тек, секретар
Удружења банака Србије Верољуб Дугалић сматра да не треба очекивати бум. По
њему, повећање лимита на 60 осто плате за стамбене зајмове и 40 за све остале
само је признавање онога што у стварности већ постоји. Свима који су се задужили
пре неколико година на тада максималаних 30, односно 50 одсто, рате су због раста
евра већ повећане у складу с новим лимитима. Зато након повећања дуга неће доћи
до кредитне експанзије, Уз то, по Дугалићевим речима, с платама од 320 евра у
просеку нема простора за велика задуживања.
Д. Вујошевић
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Нови коментар

Претражите овај сајт:

Претрага

Данас је
уторак, 11.5. 2010.

Главни мени
рубрике
фото Д

Радио Дојче Веле

SVET

Panceri bez pancira »

NEMAČKA

U Nemačkoj (za sada)
bez zabrane burki »

NAUKA TEHNIKA MEDICINA

Komarci prenose viruse i
u Nemačkoj »

EUROSONG

Milan Stanković: Najlepše
se osećam kad se
razlikujem »

SRBIJA

Đelić: „Krizu u EU
iskoristiti kao šansu“ »

PREGLED ŠTAMPE

Rastu akcije, ali i
zabrinutost »

Недавни коментари
Pohvala Futogu
Пре 27 минута 37 секунди
PROČITAJTE ČLANAK PAŽLJIVO
Пре 4 часа 3 минуте
oldtimer
Пре 4 часа 9 минута
Mrkina sedma ofanziva
Пре 4 часа 26 минута
Ustvari, da li neko zna, koliko mi
imamo partija
Пре 5 часова 22 минуте
Prilikom glasanja voditi računa o
sledećem:
Пре 5 часова 25 минута

КОВАЧ: Лобирање је важно и у Стразбуру...oпширније     Одмрзавање пред крај године?...oпширније     Аутопут нападнут на седам места...oпширније     Пл
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Dobro je za žesne imati ovakvu
ženu
Пре 5 часова 29 минута
Ovo je senzacija za Srbiju
Пре 5 часова 37 минута
Izbori
Пре 5 часова 57 минута
Savet Evrope
Пре 6 часова 14 минута
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