
hírfolyam

> Nem tudni, hol épül a második atom-
erőmű. A gazdasági minisztérium még most 
sem tudja, hogy hol és milyen pénzből fog 
felépülni Románia második atomerőműve. 
A projekt kivitelezését már évek óta tervezik, 
egyelőre 102 lehetséges helyszínt vizsgáltak 
meg, de még nincs kialakítva a finanszírozási 
stratégia sem – közölte a gazdasági minisztéri-
um a NewsIn kérdésére. A szaktárca közlemé-
nye szerint a helyszín kiválasztása sok tényező-
től függ. Először is a talaj minőségétől, a sze-

izmikusságtól, a szállítási infrastruktúrától, a 
hűtővíz-elérhetőségtől, illetve a munkaerőtől. 
Miután kiválasztották a lehetséges helyszínt, 
környezeti hatástanulmányokat és geológiai 
kutatásokat fognak kivitelezni, ezután elkez-
dődhet a közvita a kérdésben – közölte a szak-
tárca. A kezdeti tervek még 2020-as üzembe 
helyezésről szóltak, a jelenlegi határidő már 
2030-at tartalmaz, az erőmű kapacitása 1000 
MW lenne. Jelenleg az egyetlen atomerőmű 
Cernavodában van két, egyenként 700 MW-
os reaktorral. Az ország energiafogyasztásának 
20 százalékát fedezik nukleáris forrásból.

> Kérdéses az ezer lej alatti nyugdíjak 
adózása.  Emil Boc miniszterelnök szerint a 
kormány nemsokára befejezi a jövő évi költ-
ségvetési, illetve a 2012-es társadalombizto-
sítási törvény tervezetét, ám egyelőre egyik 
javaslatban sem szerepel a nyugdíjak teljes 
körű megadóztatása. A kormány azonban 
csak azután véglegesíti a költségvetést, hogy a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai 
Bizottság közzéteszi jövő évi gazdasági elő-
rejelzését. Az uniós prognózisra november 
24-én kerül sor, az IMF pedig október 25-én 
érkezik Bukarestbe. 
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a hátralékos hitelek
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a hazai magánnyugdíj-megtakarítások

Kerülték a görögöket
a romániai magánnyugdíj-pénztárak befektetési port-
folióján belül minimális a veszélyt hordozó görög pénz-
intézetekhez fűződő pénzügyi kitettség – nyugtatta 
tegnap a kedélyeket mircea oancea, az országban 
működő kötelező és fakultatív alapkezelőket felügyelő 
bizottság elnöke.

HN-információ

A romániai kötelező és fakultatív magánnyugdíjalapo-
kat kezelő pénztárak nem állnak közvetlen pénzügyi 
kapcsolatban egyetlen görög entitással sem – szö-

gezte le tegnap Mircea Oancea (fotónkon), a Magánnyugdíj-
rendszert Felügyelő Bizottság (CSSPP) elnöke. „Az elmúlt 
időszakban nagyon sok szó esett Görögország pénzügyi 
helyzetéről. A szeptember 30-i adatok szerint a romániai má-
sodik vagy harmadik pillérhez tartozó magánnyugdíj-pénz-
tárakat semmilyen közvetlen kitettség sem fenyegeti, csak 
közvetett kockázatot vállaltak görög tőkéjű román bankok 
révén, ahol letéteket hoztak létre. Ezek a bankok ellenben 
megfelelő tőkével rendelkeznek” – nyilatkozta tegnapi saj-
tótájékoztatóján Oancea. Elmondta, a kötelező magánnyug-
díj-pénztárak 5,8 milliárd lejre rúgó befektetési portfolióján 
belül szeptember végén a banki letétek aránya 9,39 százalék 
volt. Ebből viszont Oancea szerint a görög bankoknál levő 
kitettség aránya mindössze 2 százalék volt.

A harmadik pillért jelentő, önkéntes nyugdíjpénztárak 
terén a banki letétek aránya 6,07 százalékra rúg, ami ösz-
szegben kifejezve 328,61 millió lejt takar. A pénztárak által 
kezelt nyugdíj-előmegtakarítás döntő hányada állampapí-
rokban van elhelyezve. Oancea szerint a nyugdíjpénztárak 
államkötvényekbe fektetett alapjainak 99 százaléka ráadá-
sul a román állam által kibocsátott kötvény. „Az államház-
tartási hiány finanszírozásának szükségessége a jövőben is 
nagy lesz, a nyugdíjalapok pedig a továbbiakban is szívesen 
fektetnek be az ilyen típusú pénzügyi termékekbe” – fogal-
mazott a felügyelő bizottság elnöke. Hozzátette, az ügy-
felek részéről érkező esetleges előzetes kifizetési kérelmek 
esetében a magánnyugdíj-pénztárak előnyben vannak a 
bankokkal vagy biztosítótársaságokkal szemben.

A CSSPP adatai szerint 2008 májusa és 2011 szeptem-
bere között a magánnyugdíj-pénztárak 634,2 millió lejes 
profitot termeltek. A második pillér keretében a rendszer 
beindításától kezdve eddig összesen 3,66 millió lejnyi ma-
gánnyugdíjat fizettek ki, amit 2533 személy jogosultsága 
nyomán igényeltek. Oancea pontosítása szerint olyanok-
ról van szó, akik különféle okokból – elhalálozás, korhatár 
előtti nyugdíjazás – elvesztették biztosított státusukat.

ölt nagyobb arányt a hátralé-
kos hitelállomány. Többek közt 
Beszterce-Naszódról, Ialomiţa, 
Suceava és Botoşani megyéről 
van szó. Vannak olyan megyék 
is, ahol aggasztó méreteket öltött 
a csalások száma, nevezetesen a 
hamisított papírok révén történő 
hiteligénylés. Legtöbb ilyen eset 
Beszterce-Naszód megyében for-
dult elő.

hónapról hónapra csökken 
a hiteligénylések száma
Említettük, hogy megyénkben 

a valutáris hitelek esetében annak 
ellenére, hogy csökkent a hitelál-
lomány, növekedett a hátralékos 
hiteleké. Ez nem sajátos jelenség, 
mert országos viszonylatban is feb-
ruár–március kivételével hónapról 
hónapra csökkent a hiteligénylés, 
így például szeptemberben 4 szá-
zalékkal augusztushoz viszonyítva, 
de ettől függetlenül, illetve ezzel 
egyidejűleg gyarapodott a hátra-
lékos hitelállomány. Egyébként 
míg 2010 márciusában 4,3 millió 
fogyasztási hitelfolyószámlát tar-
tottak nyilván a kereskedelmi ban-
kok, azok száma jelenleg 3,5 millió 
körül van, a hitelkártyák száma 
a szóban forgó időszakban pedig 
nem változott. Egyetlen „vonalon” 
mutatható ki emelkedés: a jelzálo-
gos hitelfolyószámlák a 2010. már-

ciusi 188 000-ről a múlt hónap 
végén 218 000-re emelkedtek. 
Ebben megvolt a maga szerepe 
az Első Ház programnak is: 2009 
második félévétől, amikor beve-
zetésre került ez a program, 2011. 
szeptember 31-ig 46 000 személy 
igényelt lakásvásárlási hitelt, ösz-
szesen több mint hétmilliárd lej 
értékben. 

a legnagyobb kockázatot 
a fiatalok jelentik
A jegybank illetékeseinek 

elemzései tudatosítják a kocká-
zati tényezőket is. Érdekesek az 
erre vonatkozó megállapítások. 
Így például a garancia nélküli fo-
gyasztói hitelek esetében a legna-
gyobb kockázatot a fiatalkorúak 
jelentik, a 18–25, illetve 25–30 
életkor közötti személyek. Az 
előbbiek esetében a hátralékos hi-
telállomány részaránya 17,2 száza-
lékos, az utóbbiak esetében pedig 
13,5 százalékos. Nem így viszont 
az időskorúak esetében. Így pél-
dául a 60–65 éves korcsoportba 
tartozók esetében alig 4,8 száza-
lékot tesz ki a hátralékok rész-
aránya az összhitelállományban. 
Nagy kockázatot jelent újabban a 
svájci frank alapú hitelezés, amely 
esetében a hátralékos hitelek ál-
lományának részaránya országos 
viszonylatban elérte a 12 száza-

lékot, míg az euró alapú hitelek 
esetében az csak 7 százalékos volt. 
És még egy érdekes számadat: míg 
2010 augusztusában a folyósított 
hitelek 63 százaléka esetében nem 
jegyeztek egyetlen napos törlesz-
tési késedelmet, jelenleg ez az 
arány 51 százalékra csökkent. 

A fizetésképtelenség, illetve a 
törlesztési nehézségek okán egyre 
több hitelezett folyamodik az át-
ütemezés vagy az újrafinanszíro-
zás kéréséhez. Az év eleje óta pél-
dául 160 000 ügyfél kérelmezte 
hiteleinek újrafinanszírozását. A 
halmozódó hátralékos hitelállo-
mánynak hovatovább aggasztóbb 
velejárója a kényszervégrehajtás. 
Ezért a kereskedelmi bankok 
valóságos ingatlanügynökökké, 
illetve -tulajdonosokká válnak. 
Jelenleg azok portfoliójában 700 
millió euróra tehető aktívumok 
találhatók, s a becslések szerint 
azok értéke 2012-ben meg fog-
ja haladni az egymilliárd lejt. Az 
aktívumok között van 3000 in-
gatlan, lakások, házak, de ipari 
csarnokok, kereskedelmi egysé-
gek is. A kényszervégrehajtások 
nem mindig vezetnek eredmény-
re, illetve a többszöri meghirdetés 
miatt a bankok rákényszerülnek 
az áron aluli eladásra. Ez pedig 
nekik sem jó, de még kevésbé a 
hitelezett ügyfélnek.


