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Gazdaság

vett fel 2650 svájci franknak megfe-
lelő, lejben folyósított hitelt. Mint 
magyarázta, noha a kamatot is tar-
talmazó havi törlesztőrészletet 53,46 
frankban állapították meg, a frank 
árfolyam-erősödése miatt a kezdetek-
ben fizetett 116 lejes törlesztőrészlet 
a múlt hónapra már 206 lejesre nőtt. 
Hasonló gondokkal szembesült az 
udvarhelyi G. A. is, aki 2007 júliu-
sában a BankPost Rt.-től vett fel 16 
ezer svájci frankban folyósított hitelt, 
akkor 12,9 százalékos éves tényleges 
kamatszinttel (DAE). Noha a kez-
detben megállapított 260 frankos 
havi törlesztőrészlet időközben 240 
svájci frankra csökkent, a havonta 
visszafizetendő alpesi valuta vásár-
lására a kezdeti havi 600 lejjel szem-
ben mára 900 lej se elegendő. Attól 
tart, ha a frank árfolyama tovább 
erősödik, akkor a havi 240 frankos 
törlesztőrészletre az előző hónaphoz 
képest immár 960 lejt kell „szánnia”, 
amit viszont mára egyre nehezebben 
teremt elő. A hitelt tízéves futamidő-
vel vette fel, ám a 16 ezer svájci frank-
ból négy év múltán még mindig 12,5 
ezer frankkal tartozott bankjának. 
„Lassan nem bírom fizetni” – tör ki 
a keserűség alanyunkból, akit csak to-
vább keserít azon szakértők vélemé-
nye, akik őszre az euróval megegyező 
lej–svájci frank árfolyamot várnak.

erre senki sem számított
A svájcifrank-árfolyamok kap-

csán a jelenlegi olyan extrém hely-
zet, amire a világon senki nem tu-
dott volna fölkészülni – véli Diósi 
László, az OTP Bank Románia 
vezérigazgatója „Két-három évvel 
ezelőtt ki gondolta volna, hogy az 
eurózónában ilyen problémák lehet-
nek. Amikor a svájcifrank-hitelek 
zömét felvették, az a 2008-at meg-
előző időszak volt, akkor jele sem 
volt az ilyen gondok kialakulásának” 
– vázolja Diósi. De mára gyökeres 
fordulatot vett a frankhitelesek sor-
sa: így a három évvel ezelőtti 2 és 2,2 
lej közötti lej–svájci frank átváltási 
arány mára 3,9 lejre szökött, így az 
alpesi deviza erősödése miatt egy-
re jobban kell aggódnia ügyfeleik 
törlesztőképességéért a hazai banká-
roknak is. Az OTP Bank Románia 
magánszemély-hitelportfólióján be-
lül amúgy igen jelentős az alpesi de-
vizában eladósodottak aránya, hisz 
mint Diósi Lászlótól megtudtuk, 
esetükben a hitelek egyharmada 
svájci frankban lett felvéve. Kérdé-

sünkre válaszolva elmondta, az elő-
ző hónapban a pénzintézet ügyfelei 
közül tizenketten kérték frankhite-
lük más devizanemre való átváltását, 
azonban a jelenlegi irreálisan magas 
árfolyam miatt – mint Diósi hozzá-
tette – a konvertálás helyett minden-
képp más megoldást tanácsolnak az 
ügyfeleiknek.

Befektetői pánik erősíti
a frankárfolyamot
A frank jelenlegi erősödését 

amúgy az OTP Románia első em-
bere egyértelműen a befektetők 
menekülő, biztonsági célú vásárlá-
saival magyarázza. „A befektetők 
jelenleg kerülik az összes kocká-
zatos befektetési módot. Mivel az 
elmúlt időszakban mindenféle in-
gatlanbuborékok alakultak ki, ösz-
szevissza alakulnak az árak, ezért a 
befektetők körében az ingatlan-be-
fektetések sem jönnek számításba, 
vagy csak a korábbinál sokkal ki-
sebb mértékben. Ezért van az, hogy 
akik pénzüket jelenleg nem merik 
a reálgazdaságba fektetni – mert 
nem látják a jelenlegi gazdasági 
problémák végét – pénzüknek ún. 
menekülő célállomást keresnek. 
Ilyen az arany és az ezüst, ilyenek az 
élelmiszer-befektetési lehetőségek, 
és ilyen a svájci frank is. És pont ez a 
jelenség okozza a frank elképzelhe-
tetlen szintű erősödését” – fejtette 
ki lapunknak a bankár.

Diósi szerint amúgy a frank erő-
södése – bár a hiteleiket egyre nehe-

zebben fizetőknek gyenge vigaszt je-
lent – a svájci gazdaságnak és expor-
tőröknek is óriási problémát okoz. 
„Én tudom, hogy ez senkit sem nyug-
tat meg, viszont stratégiailag annyit 
mindenképpen jelent, hogy ez az 
állapot nem fog tartósan fennmarad-
ni. Ez csak egy átmeneti állapot. Azt 
nem tudnám megmondani, hogy ez 
jobb vagy rosszabb lesz-e az elkövet-
kező két-három hónapban, mert sok 
minden a befektetési alapok és be-
fektetési bankárok felvett spekulatív 
befektetési pozícióitól függ. Amikor 
a spekulációs hatások megszűnnek, 
amikor a pénz újra megkeresi a gaz-
daságba visszavezető útját, az euró is 
stabilizálódik, akkor a frank is jelen-
tős gyengülésen fog keresztülmenni” 
– magyarázza a bankár. Most az a 
lényeg – teszi hozzá Diósi László –, 
hogy mindenki tisztában legyen vele, 
aki pánikba esik és kimenekül egy 
ilyen svájcifrank-hitelből, akkor egy 
virtuális veszteséget realizál. „Dupla 
veszteség éri azt, aki most kilép egy 
ilyen hitelből, mert egyrészt a hitelét 
egy irreálisan erős svájcifrank-árfo-
lyam mellett számoltatná újra, más-
részt pedig mindezt egy irreálisan 
gyenge ingatlanpiac körülményei kö-
zött tenné. Én mindkettőt kerülen-
dőnek tartanám” – mutat rá Diósi.

konzultáljanak bankjukkal
A szakember a bajba került frank-

hiteleseknek inkább azt tanácsolja, 
hogy azonnal konzultáljanak bankja-
ikkal, mivel a mára kialakult helyzetet 

megfogalmazása szerint a bank és az 
ügyfél csak közösen tudja átvészelni. 
„Én mindenkinek azt ajánlom, akinek 
csak problémája van a svájcifrank-hi-
tel törlesztésével, hogy mennyen be a 
bankjába, bankfiókjába, és beszélges-
sen el az ügyintézővel a szóba jöhe-
tő lehetőségekről. Az OTP részéről 
például annak az ügyfélnek, amely 
problémáját megosztja velünk, féléves 
időszakra egyszázalékos kamatkedvez-
ményt kínálunk, de az is lehetséges, 
hogy felfüggesztjük a tőketörlesztését 

akár kétéves időszakra is. Ezekkel a 
megoldásokkal számításaink szerint 
akár 20-25 százalékkal is csökkenhet 
a törlesztőrészlete addig, amíg az árfo-
lyam helyre nem áll. Mindenképpen 
fontos a pánik elkerülése, a folyama-
tok helyre fognak állni, a frank erő-
södése megáll és vissza fog fordulni 
egyszer. Csak azt nem tudjuk, hogy ez 
egy hónap, fél év, egy vagy két év alatt 
történik meg. Én mindenképpen a fél 
és másfél év közötti időszakra szava-
zok” – fejtette ki a bankár.

Ijesztően nő a hitelhátralék

A jegybank adatai szerint június végén a hátralékos hitelállomány érté-
ke országos viszonylatban elérte a 19,4 milliárd lejt, ebből a valutában 
felvett kölcsönök aránya 10,8 milliárd lejt tett ki, azaz a bankok prob-
lémás hitelállománya egy hónap alatt 5 százalékkal, tavaly júniushoz 
képest viszont már 43 százalékkal növekedett. A valutában folyósított 
hitelek esetében ez a növekedési arány 50 százalékos volt, míg a lej ese-
tében 34 százalékos. A jegybank illetékesei szerint különös aggodalom-
ra ad okot a svájci frankban eladósodott ügyfelek fizetőképessége, akik 
az alpesi deviza erősödése miatt felvett hiteleiket már-már képtelenek 
törleszteni. E hitelek esetében az utóbbi hónapok során havi átlagban 
10 millió euróval növekedett a hátralékos hitelállomány, így május vé-
gén az ügyfelek immár 250 millió euró értékű frankhitel-elmaradással 
tartoztak a bankoknak, miközben egy éve még csak 100 millió eurót 
jegyzett az elmaradások volumene. A becslések szerint a hiteltörlesztési 
részletek nagysága a hitelfelvétel időpontjához viszonyítva mára 30-40 
százalékkal növekedett. Egyébként országos viszonylatban 50 ezerre te-
hető azon ügyfelek száma, akik a 2006–2007-es időszakban vettek fel 
svájcifrank-hiteleket, akkor, amikor az árfolyam 2–2,2 lej/frank volt, 
most viszont meghaladja a 3,9 lej/frankot.

Nem lett hatása a kamatvágásnak

Csupán néhány óráig volt képes fékezni a svájci frank többi devizával, így a 
lejjel szembeni erősödését a svájci jegybank szerdai kamatcsökkentő lépése: 
a frank iránti kereslet annak ellenére is erős maradt, hogy a 0,25 százalékos 
kamatvágás eredményeként az alpesi deviza alapkamata gyakorlatilag nulla 
százalékra olvadt. Diósi László magyarázata szerint a frankot – azok, akik e 
pénznembe menekítik befektetéseiket – eddig sem a kamatnyereség miatt 
vették, azonban a jegybank kamatcsökkentési döntése mellett a bankár a 
svájci jegybank egy még fontosabb intézkedésére hívja fel a figyelmet: még-
pedig a pénznyomtatásra. „A pénznyomtatás sokkal fontosabb volt, hiszen 
azt jelenti, a pénzkeresletre pénzkínálattal válaszolnak, ami majd minden-
képpen csökkenteni fogja az árfolyamot. Egyébként ezt tette a jen kapcsán 
a japán jegybank is” – fűzi hozzá Diósi.

Diósi László, az OTP Bank Románia vezérigazgatója: türelemre int fotó: domján levente

hírfolyam

> A jövő évi költségvetés bevételterve-
zetétől függ a közalkalmazottak 2012-ben 
esedékes béremelésének mértéke – mond-
ta el az RFI rádiónak adott interjújában 
Adrian Vasilescu, a Román Nemzeti Bank 
(BNR) elnökének főtanácsosa. Arra az RFI-
kérdésre, hogy a közalkalmazottak jövő évi 
fizetésemelésével kapcsolatos nyilatkozatok 
szerinte választási fogásnak minősülnek-e, 
Vasilescu azt válaszolta: „Ha a költségvetést 
úgy építik fel, hogy adónövekedés nélkül 

bővülhet a költségvetési bevétel, akkor ter-
mészetesen emelkedhetnek a fizetések 2012. 
január 1-jétől.” Hozzátette viszont azt is, a 
2012-es választási kampány „sajátos jellegű” 
lesz. „Azt gondolom, hogy az ország kissé 
magához tért, és az emberek odafigyelnek 
majd a politikusokra, s már nem ígéreteket 
fognak várni, hanem elemzéseket és gya-
korlati bizonyítékokat arra, miként lehet 
Romániát kivezetni a galibából, amelybe 
belekerült” – vélekedett a jegybanki taná-
csos. A 2012–2014-es adó- és pénzügyi stra-
tégia értelmében az államháztartás jövő évi 

személyzeti kiadásainak meghatározásakor 
szem előtt kell tartani a „kétlépcsős fizetés-
emelést”, ami által 2012-ben teljes mérték-
ben visszaállítják a 2010. júliusától beve-
zetett 25 százalékos fizetéscsökkentést. A 
dokumentum ugyanakkor további elbocsá-
tásokkal is számol, így a közszférában alkal-
mazottak számát jövő évig 1,24 millió főre 
kell apasztani, ami várhatóan további 300 
ezer fő elbocsátását jelenti. A tavaly decem-
berben viszonyításul Emil Boc kormányfő 
bejelentése alapján az állami alkalmazottak 
száma 1,27 millió fő volt.


