
Az eddigi előírásokhoz képest jó val 
nehezebb lesz a szabad felhasz
nálású hitelfinanszírozáshoz, va
lamint a valuta alapú kölcsönhöz 
jutnia a lakosságnak: a hiteligény
lőnek ugyanis nagyobb önrésszel 
kell rendelkeznie, rövidebb futam
idővel kell számolnia, beleférve 
egyúttal a jövedelemmaximalizált 
eladósodási rátaplafon alá.

HN-információ

A véglegesítés szakaszába érke-
zett a Román Nemzeti Bank 
hitelfelvétel-szigorítást célzó 

szabálytervezete. A szigorítás több 
téren is visszaköszön, mind az önrész, 
mind a megnövelt előlegképzés és rö-
vidített futamidők tekintetében. Az 
előleg differenciált lesz: lejes finan-
szírozás esetében 20 százalékos, euró 
alapú hitel esetében 30, míg más valu-
takölcsönök esetében 40 százalékos. 
Különböző javak vásárlása kapcsán 
az ügyfélnek önrészként rendelkeznie 
kell az ár 20 százalékával, míg a hitel 
reálgaranciáját jelentő ingatlan- vagy 
személyi garanciafedezet értékének 
33 százalékkal kell meghaladnia a 
kölcsön összegét. Továbbá a jegybank 
szabályzattervezete pontosabban ha-
tározza meg az ingatlankölcsönöket, 
mely kizárólag ingatlan (ház/terület) 
megvásárlására, lakóingatlan építésé-
re vagy bővítésére szolgálhat – az in-
gatlangarancia pedig minden esetben 
kötelező lesz. A kereskedelmi bankok 
ugyanakkor olyan kockázatkezelő 
„forgatókönyvet” kell kidolgozzanak, 
mely során az adós eladósodási foka a 

hiteltörlesztés egész időtartama alatt 
ne haladja meg a saját normáik által 
előírt maximális szinteket. A kereske-
delmi bankok nagy többsége ugyan-
akkor ellenezve a jegybank szigorító 
intézkedéseit nem tartja szükséges-
nek a jelenlegi normák módosítását. 
Azt viszont elismeri, hogy esetenként 
egyes bankok önkényesen értelmez-
ték a normákat, túllépve esetenként a 
tisztességes konkurencia határait is.

Védenének az eladósodástól
A jegybank a kölcsönfolyósítási 

feltételek megszigorítását minde-
nekelőtt a hátralékos hitelállomány 
erőteljes gyarapodásával indokolja. 
Országos viszonylatban a lakossági 
deviza alapú hátralékos hitelállo-
mány április végén elérte a 3,3 mil-
liárd lejt, ami 2010 áprilisához vi-
szonyítva 90 százalékos növekedést 
jelent, az árfolyamkockázat nyomán 
pedig a havonta fizetendő törlesztő 
részletek mára az ügyfelek személyi 
jövedelmének 70-80 százalékát is 
elérhetik. A 2007–2008-as időszak-
hoz – a kölcsönfolyósítás csúcsperi-
ódusához – képest a svájci frankban 
felvett hitel törlesztő részletei mint-
egy 50 százalékkal nőttek. Azaz, ha 
2008 júniusában a havi 700 frankos 
törlesztő részlet körülbelül 1600 lejt 
jelentett, jelenleg az most 2400 lej 
körül van. Amúgy míg a gazdasági 
válság kezdeti időszakában a lejben 
folyósított jelzálogkölcsönök fizeté-
se mutatkozott problematikusnak, 
jelenleg a devizahitelek terén erős 
a hátralékhalmozódás. Jelenleg vi-

szont a fogyasztási hitelállomány-
nak 60 százalékát a devizában felvett 
kölcsönök teszik ki, súlyuk pedig a 
jelzálog-kölcsönállomány terén 95 
százalékra rúg. Egyébként április 
végén a jelzálogos hitelállomány 
egyenlege 6,93 milliárd eurót tett 
ki a 2010. áprilisi 6,11 milliárd 
euróval szemben, azaz csökkenő 
ten denciát mutatott. Hasonló ten-
dencia mutatkozott a szabad-fel-
használású hitelek tekintetében is, 
amelynek egyenlege 61 milliárd 
lejre csökkent a megelőző évi 71,2 
milliárd lejes szintről. A hátralékos 
hitelállomány tekintetében sokat-
mondó tény, hogy míg 2010 áprili-
sában az egy hitelezettre jutó hátra-
lékos hitel átlaga 3700 lej volt, addig 
jelenleg 6000 lejre nőtt.

Kisebb hitel,
rosszabb törlesztés
Hargita megyében a lejes hitelál-

lomány 2010 áprilisában 828,7 mil-
lió lej volt, ami mára 764 millió lejre 
apadt. Ezen belül a lakossági hitelek 
állománya 447,4 millió lejről 405,9 
millió lejre csökkent. A hátralékos 
hitelek tavalyi 50,3 millió lejes szintje 
mára 64,6 millió lejre emelkedett. A 
valutában ugyanakkor a tavalyi 641,4 
millió lejhez képest mára 637,7 mil-
lió lej értékben vagyunk eladósodva, 
ezen belül a lakossági hitelállomány 
257,1 millió lejről 256,3 millió lejre 
csökkent. A bankároknak viszont de-
vizahitelek kapcsán a tavalyi 21 mil-
lió lejjel szemben jelenleg 41,5 millió 
lej behajtásával gyűlt meg a baja.

hírfolyam

> Nem fogynak a lakásbiztosítási kötvé
nyek. Közel áll a bukáshoz a romániai kötelező 
lakásbiztosítási koncepció – állította tegnap 
cikkében a magyarországi Napi Gazdaság. A lap 
állítása szerint a szakértők, ha nem is katasztró-
faként, de mindenképp csalódásként értékelik, 
hogy a földrengés-, árvíz- és földcsuszamláská-
rokra fedezetet vállaló biztosítási szerződéseket 
mindeddig csak 520 ezer lakásra kötötték meg a 
tulajdonosok az ország 8,3 millió lakóingatlanja 
közül. Marius Bulugea, a romániai kataszt-

rófaellenes együttbiztosítói csoport (PAID) 
vezérigazgatója szerint július közepéig napi 
1000-1500 új kötelező lakásbiztosítási szerző-
dés kötésére lehet számítani, ami révén a három 
káreset ellen biztosított lakóingatlanok száma 
600 ezerre nő. A szakember azonban így sem 
elégedett, mivel megjegyzése szerint a 2,2 mil-
lió ingatlannal együtt – amelyek piaci alapon 
már eddig is biztosítva voltak – a román lakás-
biztosítási penetráció épphogy meghaladja az 
egyharmados szintet. A biztosítás nélküli lakás-
tulajdonos büntetésétől ugyanakkor egyelőre az 
önkormányzatok is tartózkodnak.

> Rekordmegrendelést kapott az Air
bus. A polgári repüléstörténet egyszeri leg-
nagyobb megrendelését kapta az Airbus cég 
a héten megnyílt 49. párizsi légiipari kiállí-
táson – jelentette be tegnap a társaság. Az 
európai repülőgépgyártó ugyanis az indiai 
IndiGo fapados légitársaságtól egyszerre 180 
Airbusra kapott megrendelést, amiből 150 
darab az Airbus 320-as repülőgépcsalád, új 
üzemanyag-takarékos A320neo modelljére 
vonatkozik. Az Airbus közlése szerint az új 
modell akár 15 százalékkal kevesebb üzem-
anyaggal is beéri, mint régebbi elődje. A 

megrendelt Airbus repülőgépek együttes lis-
taára 15,6 milliárd dollár. Az IndiGo, amely 
India második legnagyobb belföldi utasszál-
lítója, augusztusban zárja le működésének 
első öt évét, és ekkortól külföldre is indíthat 
járatokat – az új megrendelés így inkább a 
fapados légitársaság külföldi terjeszkedését 
szolgálja. A cég először a 2005-ös párizsi re-
pülőgépszalon után került reflektorfénybe, 
amikor 100 darab A320-as megvásárlását 
jelentette be. Az indiai vállalatot Rakesh 
Gangwal irányítja, aki korábban a United 
Airlines vezérigazgatója volt.
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Hitelügyintézés az egyik csíkszeredai bankban: a jegybank utasítására szigorúbban bírálnák el a hozzájuk fordulókat 

éVi hétmillió leJes támogAtás 
KKVK számárA

Korszerűbb 
termékforgalmazást!

termékforgalmazással foglalkozó és piaci szolgál
tatásokat nyújtó cégek számára írt ki pályázatot a 
kis és középvállalkozások pályázatait és programja
it levezető ügynökség (AiPPimm). A hétmillió lejes 
összköltségvetésű támogatásra péntek estig várják 
az érdeklődők pályamunkáit.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Olyan cégek jelentkezhetnek a hétmillió lej össz-
költségvetésű pályázatra, amelyek rendelkeznek 
magántőkével és nincs tartozásuk az állami vagy 

a helyi költségvetés felé, illetve székhelyük Romániában 
van bejegyezve, és itt is folytatják – legkevesebb egy éve 
– a tevékenységüket. Feltétel továbbá, hogy az éves üzleti 
forgalom nem lehet több ötvenmillió eurónál, és legtöbb 
kétszázötven alkalmazottat foglalkoztathat. A pályázat-
hoz üzleti terv is szükséges, de szintén kitétel, hogy a cég 
ne legyen felszámolás, csődeljárás alatt. Jó tudni, hogy 
nem pályázhatnak halászat, vadászat és mezőgazdasági 
termékek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások.

„A program célja fejleszteni, korszerűsíteni a termékek 
és szolgáltatások piaci értékesítését” – nyilatkozta lapunk-
nak Fancsali Kálmán (képünkön). Az AIPPIMM Hargita 
megyei információs és tanácsadói iroda tanácsosa elmond-
ta továbbá, hogy támogatás igényelhető számítógépek, 
vonalkódolvasók, kasszagépek, elektromos és motoros tar-
goncák, valamint egyéb gépek, felszerelések, technológiai 
berendezések vásárlására, vagy akár internetes weboldal ké-
szítésére. A támogatás mértéke mikrovállalkozások esetében 
a beruházás nyolcvan, kisvállalkozásoknak hetven, közepes 
vállalkozásoknak pedig a fejlesztési költségek hatvan százalék, 
de az összeg nem haladhatja meg a kedvezményezettenkénti 
százezer lejt, illetve szükséges az áfaönrész is.

Eddig mintegy másfél ezer vállalkozás jelentkezett a 
programra. Beiratkozni június 24-én este nyolcig lehet, 
bővebb információk a www.aippimm.ro honlapon kap-
hatók, vagy pedig Fancsali Kálmántól a 0758–029414-es 
telefonszámon.


