
szont a devizahitelek törlesztése 
is egyre körülményesebbé vált. A 
valutakölcsönök körüli fizetési bi-
zonytalanság miatt persze a ban-
kok is felkapták a fejüket, azon-
nal szigorítva a hitelfolyósítási 
feltételrendszert, illetve a kamat-
lábakat, aminek következtében 
egyrészt csökkent az érdeklődés 
a valutahitelek iránt, másrészt az 
igénylések szigorúbb elbírálása ré-
vén szűkült az ügyfelek hozzáfér-
hetőségi lehetősége is. Mindezek 
eredményeként 2011 márciusára 
a személyi használatú valutahitel-
állomány országos szinten 35,5 
milliárd lejre csökkent. Ugyanak-
kor az ilyen típusú hitelek az idei 
év első negyedévének végére a la-
kossági valuta összhitelállomány 
56 százalékát tették ki.

Hargita megyében 
az euró a menő
Azonban míg országos vi-

szonylatban a valutahitelek a la-
kossági összhitelállomány 55,5 
százalékát teszik ki, Hargita me-
gyében ez az arány jóval nagyobb, 
meghaladja a 63 százalékot. Ami 
pedig a növekedési ütemet illeti: 
2009 márciusában Hargita me-
gyében a lakossági deviza-hitel-
állomány 251 millió lejt tett ki, 

amelyből a személyi használatú 
173 millió lej volt, addig 2011 
áprilisában a 256 millió lejre 
rúgó valutahitelből 166,5 millió 
lejnyit igényeltek személyi hasz-
nálatúként. Ez utóbbi a lakossági 
valutáris összhitelek 65 százalé-
kát teszi ki, következésképpen a 
trendek tekintetében a Hargita 
megyeiek nem követik az orszá-
gos irányzatokat. Megjegyzendő 
azonban az is, hogy a hátralékos 
hitelek tekintetében a valutárisok 
esetében kedvezőbb a helyzet: 
azok részaránya 6,5 százalékot 
tesz ki, míg a lejben folyósítottak 
esetében 8,5 százalékot.

A lejhiteleket 
részesítenék előnyben
A kereskedelmi bankokra gya-

korolt nyomásként ugyanakkor a 
valutában felvett személyi hitelek 
növekedésének az elmúlt időszak-
ban a Román Nemzeti Bank is 
megpróbált gátat szabni. Cristian 
Popa, a jegybank alelnöke ugyan-
akkor a napokban az ilyen típusú 
valutahitelek folyósítási feltétele-
inek további szigorítása mellett 
érvelt. A szakember elsősorban 
keményebb garanciafeltételeket 
támasztana, oly módon, hogy 
elegendő fedezet legyen a be-

dőlt hitelek „visszanyerésére”, 
ugyanakkor a hitelfolyósítóknak 
is körültekintőbben kell eljárni-
uk ügyfeleik fizetőképességének 
megállapítása kapcsán. A jegy-
bank elképzeléseiben ugyanakkor 
meghökkentő javaslatok is szere-
pelnek: így például – az árfolyam-
kockázat kiküszöbölése érdekében 
– valutahitel-igénylés kapcsán 
„tiltó listára” helyeznék azokat 
a cégeket és magánszemélyeket, 
akik nem rendelkeznek valuta 
bevételekkel. A kikényszerített 
szemléletváltás természetesen a 
kereskedelmi bankokat is új hite-
lezési irányba tereli: a kamatlábak 
csökkentésének eredményeként 
a lejben folyósított, fedezet nél-
küli hitelek is egyre vonzóbbak-
ká válnak. Így például míg 2009 
áprilisában a személyi használatú, 
lejben folyósított hitelek tényle-
ges kamatjának átlagszintje 29,6 
százalék volt, egy év alatt, 2010 
áprilisára már 21,2 százalékra 
csökkent, jelenleg pedig 18,7 
százalék körül van. A jegybank 
szakértőinek meglátása szerint a 
lejkamatok további csökkentésére 
is valós lehetőségek kínálkoznak, 
sőt a becslések szerint 2012 első 
felére ez akár 10 százalék alá is 
csökkenhet.

Roubini újAbb válságjóslAtA

2013 szintén 
válságév lesz

A belső feszítőerők miatt szakadni fog az eurózóna, 
2013 pedig újabb válságév lesz az európai és a vi-
lággazdaság számára – állítja a 2008-ban kirobbant 
pénzügyi válságot is pontosan megjósoló Nouriel 
Roubini közgazdászprofesszor.

Hírösszefoglaló

Az Egyesület Államok óriásira duzzadt költségve-
tési hiánya, a kínai GDP-növekedés zuhanásszerű 
csökkenése, Japán gazdasági stagnálása és az euró-

pai adósságválság eredője egy új világválság lehet – állítja 
Nouriel Roubini közgazdászprofesszor, aki már 2006-ban 
megjósolta a 2008-as pénzügyi válság kirobbanását. Szerin-
te egy a háromhoz az esélye annak, hogy ezek a tényezők 
2013-tól kezdve vészesen visszafogják a világgazdaság nö-
vekedését. Az emelkedő amerikai munkanélküliség, a meg-
ugró élelmiszer- és olajárak, a növekvő kamatok Ázsiában, 
a japán földrengés miatt megsérült kereskedelmi kapcsola-
tok és a kezelhetetlennek látszó magán- és államadósságok 
akadályozzák a gazdaság működését, és Roubini úgy látja, 
hogy a pénzpiacok a jövő év közepén elkezdhetnek aggódni 
amiatt, hogy a kockázatok 2013-ban összeadódnak. A New 
York-i Egyetem professzora a legtarthatatlanabbnak az USA 
idén 1000 milliárd dollárra rúgó államháztartási hiányának 
görgetését tartja, ami évről évre, de különösen 2013-tól nö-
veli a kockázatát, hogy a hitelezők az adósságtömeg miatt 
felébredve – akárcsak Európa esetében – megvonják a bi-
zalmukat az amerikai kötvényektől, az égbe emelve ezáltal 
a kamatokat és megállítva a fellendülést. Európában viszont 
Roubini szerint a görög, a portugál és az ír államadósság át-
ütemezése okoz gondot, amivel ha túl sokat várnak a dön-
téshozók, az összeomláshoz vezethet – írta a Financial Ti-
mes tegnapi lapszámában megjelent cikkében a nemzetközi 
sajtó által csak dr. Baljósnak nevezett közgazdászprofesszor. 
„Az euróövezeti válsággal kapcsolatos »zavaros« megoldá-
si próbálkozásokkal nem sikerült gyógyírt lelni az alapvető 
problémára, az Unión belüli széttartó folyamatokra, és ha ez 
nem változik, akkor az euróövezet rendezetlen módon ösz-
szeálló adósságmegoldások, és végül – egyes gyengébb tag-
országok »kihullásával« – a felbomlás felé veszi az irányt” 
– fogalmazott Roubini, aki elemzésében kifejtette, az euró 
soha nem teljesítette az optimális valutaövezetek fenntartá-
sához szükséges feltételeket. A New York-i Egyetem pontos 
előrejelzéseiről ismertté vált gazdaságtan-professzora Kína 
esetében két év múlva a GDP-bővülés durva visszaesését 
várja, mivel azt az exporton kívül egyre inkább a magas – a 
GDP 50 százalékát elérő – beruházási ráta táplálja. 

hírfolyam

> Kényszerszabadnapokkal akar 
spórolni a posta. Június 1-jétől a Román 
Posta minden alkalmazottja havi két-
napos fizetés nélküli szabadságra kény-
szerül. Az idei év hátralévő időszakára 
vonatkozó döntés több mint 34 ezer al-
kalmazottat érint, amitől az állami tulaj-
donú társaság havi 7 millió lejes költség-
csökkentést vár. „A döntés a posta összes 
alkalmazottját érinti. Hogy ne érintse 
a vállalat működését, minden alkalma-

zott az év végéig – meghatározott vetés-
forgó szerint – havi két fizetés nélküli 
szabadnapot vesz ki. Az intézkedésnek 
köszönhetően havi 7 millió lejjel csök-
kennek a vállalat költségei” – nyilatkozta 
az intézkedés kapcsán Daniel Neagoe, a 
Román Postavállalat igazgatója. Tavaly 
a postatársaságnak 327 millió eurós for-
galom mellett 29 millió eurós vesztesé-
ge volt, annak ellenére, hogy a Román 
Posta továbbra is az ágazat legnagyobb 
vállalatának számít. A társaság aláren-
deltségébe körülbelül 7100 postahivatal 

tartozik, ebből viszont csak közel 1200 
informatizált. A postának ugyanakkor a 
bérkiadások mellett az alkalmazotti lét-
számon is spórolnia kell, így a társaság 
jelenlegi 34 200 fős alkalmazotti kereté-
nek – amiből 11 ezer a postások száma 
– év végére 32 663 főre kell apadnia. A 
Távközlési Minisztérium által ellenőr-
zött postavállalat idei költségvetésében 
1,51 milliárd lejes összbevétel szerepel, a 
tavaly ez 1,4 milliárd lej volt, míg a ta-
valyi mínuszhoz képest az idei évi bruttó 
profitot 2,34 millió lejre becsülik.
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