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 hirdetések

Puhítottak a szabályozáson a bankárok

Nehezebben jutunk devizahitelhez

Gazdaság

Jeórjiosz Papandreu görög miniszterelnök. Menekülési útvonal?

> Másodpercenként 500 eurós ütem-
ben adósodunk el jövőre. 2012-ben a 
költségvetési hiány fedezésére, illetve a 
már meglévő adósságainak törlesztésére 
Románia legalább 16,13 milliárd euró hi-
telt fog felvenni, ez másodpercenként 511 
eurónak felel meg – számol be saját szá-
mításaira alapozva a Gândul napilap. Az 
adósságnövekedésből ráadásul 2,6 milliárd 
eurót csak a kamatok kifizetésére fognak 
fordítani – az összeg körülbelül az egész-
ségügyi tárca költségvetésével egyenértékű. 
Románia GDP-hez mérten 40 százalékos 
államadósság-rátája ugyanakkor európai 
uniós viszonylatban alacsonynak mondha-

tó, a maastrichti kritériumok is legfeljebb 
60 százalékos szintet engednek meg. Az 
adósság növekedésének üteme ugyanakkor 
nagyon erőteljes: augusztus végén a teher 
207 milliárd lejt tett ki, szemben a 2008-
as év eleji szinttel, amikor az államadósság 
még csak 82,3 milliárd lej volt. Három év 
alatt tehát az adósság abszolút értékben 
150 százalékkal megnövekedett – mutat rá 
elemzésében a lap.

> 25 milliárd eurót érnek termőföld-
jeink. A Ziarul Financiar pénzügyi napilap 
szerint 25 milliárd euróért lehetne eladni 
az ország 13 millió hektárnyi termőföldjét. 

A földek értéke régiónként változik, így 
Olténiában és Moldvában a legolcsóbbak, 
a legtöbbet pedig a főváros közelében levő 
telkekért kell fizetni. Vaslui megyében pél-
dául egy hektár földterület csupán 1500 
euróba kerül, a főváros közelében viszont 
ugyanekkora nagyságú termőföldért 2500 
eurót kell fizetni. Romániában az elmúlt 
években ötszörösére nőtt a mezőgazdasági 
területek értéke. Most egy hektár átlag 2 
ezer eurót ér, de ez az ár még így is a legala-
csonyabbnak számít az Európai Unióban.

> 3 százalékos GDP-bővülésre szá-
mítanak. Az idei harmadik negyedévi 

időszakban akár 3 százalékkal is nőhet 
Románia GDP-je, főként a jó mezőgaz-
dasági évnek köszönhetően – jelentette ki 
Traian Băsescu államfő a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) küldöttsége előtt. Băsescu 
és az IMF-küldöttség tagjai egyetértettek 
abban, hogy a mezőgazdaság teljesítmé-
nye miatt Románia jó gazdasági ered-
ményekre számíthat a harmadik negyed-
évben. Jeffrey Franks, az IMF-delegáció 
vezetője tarthatónak nevezte az idei egész 
évre tervezett 1,5 százalékos gazdasági nö-
vekedés ütemét, de szintén az eredmények 
közé sorolták az infláció vártnál gyorsabb 
csökkenését is.hí
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ElvEszthEti Eurózóna-tagságát görögország

Népszavazásra bocsátják 
a mentőcsomagot

görög kormányforrások szerint görögországban janu-
árban tartanak népszavazást a múlt heti európai uniós 
csúcson elfogadott, a görög adósság egy részének le-
írásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról. Szakértők 
a megszorítás elleni általános lakossági ellenszenv 
kapcsán – lehetséges következményként – máris a gö-
rög eurózónatagság elvesztését vizionálják.

Hírösszefoglaló

Tegnap a szakemberek megdöbbenéssel és meglepő-
déssel fogadták a görög miniszterelnök előző esti 
bejelentését arról, hogy az elmúlt heti európai uniós 

csúcsértekezleten elfogadott, az ország megsegítését célzó 
mentőcsomagról népszavazást rendeznek. A tőzsdék által 
szabadeséssel lereagált bejelentés nyomán a szakértők máris 
az euróövezet végzetes válságát jelentő vészforgatókönyve-
ket vázolták fel.

A német kormány hivatalosan egyelőre nem reagált Pa-
pandreu bejelentésére. A Merkel-kormány szóvivője megle-
hetősen visszafogottan csak annyit mondott, hogy a tervezett 
referendumról Berlin még semmifajta hivatalos értesítést nem 
kapott, ezért egyelőre nem foglal állást. Nem hivatalos források 
szerint azonban német kormánykörökben is erős az értetlenség, 
különös tekintettel a csúcson született egyhangú megállapodá-
sokra, valamint arra, hogy Jeórjiosz Papandreu miniszterelnök 
a közelmúltban tett berlini látogatásakor a szükséges reformok 
végrehajtását minden alternatíva nélküli esélynek nevezte, és a 
népszavazás lehetőségére egyetlen szóval sem utalt.

Szakértők első állásfoglalásaikban ugyanakkor jóval szó-
kimondóbb és borúlátóbb álláspontot fogalmaztak meg. Em-
lékeztettek arra, hogy a görög lakosság túlnyomó többsége a 
drasztikus takarékossági intézkedések ellen van, és elutasítja 
Görögországgal szemben – a támogatás fejében – szabott 
feltételeket. Ennek kapcsán úgy értékelték, hogy a tervezett 
referendumon a csúcson született megállapodásokat a több-
ség elveti. Ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat 
az euróövezeti térségre – vélekedtek a szakértők, utalva arra, 
hogy ebben az esetben Görögország semmilyen segélyre nem 
számíthat. Ennek kapcsán a lehetséges vészforgatókönyvek 
között a görög államcsőd elkerülhetetlen bejelentését, to-
vábbá Görögországnak az euróövezetből való kilépését, sőt 
kizárását említették. Mint rámutattak, a referendum bejelen-
tésével a görög kormány hatalmas kockázatot vállalt, a követ-
kezmények pedig kiszámíthatatlanok.

az eredeti elképzeléshez ké-
pest enyhébb formában ugyan, 
de magánszemélyek számára 
így is szigorúbbá válik a ro-
mániai fogyasztói devizahitel- 
igénylés – derült ki a román 
nemzeti bank igazgatótanácsa 
által elfogadott szabályzatból. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Román Nemzeti Bank igaz-
gatótanácsa október 28-i 
ülésén jóváhagyta a magán-

személyek hitelezésének szabály-
zatát. Ezt megelőzően, szeptember 
elején nyilvánosságra hozták és 
közvitára bocsátották a szóban for-
gó szabályzat tervezetét, amely igen 
megszigorító, illetve korlátozó jel-
legű előírásokat tartalmazott, főleg 
a devizában folyósított vagy deviza 
alapú hitelnyújtásra vonatkozóan. 
Így például euróban történő ingat-
lanfinanszírozás esetében a hitel-
felvevőnek legalább 30 százalékos 
előleggel kellett volna rendelkeznie. 
A fogyasztói hitelek esetében pedig 
a futamidő legfeljebb öt év lehetett, 
s a garancia értéke 33 százalékkal 
kellett volna meghaladja a hitel ér-
tékét. Ezek a korlátozó jellegű elő-
írások elégedetlenséget váltottak 
ki a kereskedelmi bankok körében, 
s ennek okán számos észrevételt, 
javaslatot fogalmaztak meg. A 
Román Bankszövetség beadványa 
terjedelmesebb volt, mint maga a 
szabályzattervezet.

A kereskedelmi bankok illeté-
kesei többek között arra hivatkoz-

hattak, hogy az ingatlanhitelezés 
megszigorítása visszavethetné a 
hazai lakásépítkezést, valamint 
arra, hogy a bankoknak nincs fi-
nanszírozási forrásuk hosszú távú 
hitelezésre a hazai pénznemben. 
Hallatta szavát a Nemzetközi Va-
lutaalap is, amely szerint csak a 
valutában folyósított fogyasztási 
hitelnyújtást kellene megszigorí-
tani. „Romániában a lakások árait 
euróban fejezik ki, a hosszú lejá-
ratú hiteleket pedig rendszerint 
külföldi pénznemben folyósítják, 
ugyanis a romániai lejes pénzpiac 
csak rövid távú hitelekre rendel-
kezik forrásokkal” – állították a 
Valutaalap szakértői. Mindennek 
megvolt a szerepe abban, hogy a 
jegybank elnöke visszakozott, és 
a vezetőtanács ülésén felpuhítot-
ták a szabályzót, az ingatlanhite-
lezés tekintetében gyakorlatilag a 
jövőben sem lesz megszigorítás. 
A vezetőtanács által elfogadott 
szabályzó összhangban van az eu-
rópai uniós elvekkel és ajánlások-
kal – áll a vezetőtanács üléséről 
kiadott közleményben.

Ugyanakkor a szabályzat 
arra kötelezi a hitelezőket, hogy 
igényesebben állapítsák meg a 
valutáris, illetve a valuta alapú 
fogyasztói hitelek kritériumait. 
Továbbá arra kötelezi a bankokat, 
hogy tökéletesítsék az ügyfél-
tájékoztatási mechanizmust, és 
megfelelő módon figyelmeztes-
sék az ügyfeleiket a devizahitelek 
kockázataira. A közleményben 
utalás van arra is, hogy a hazai 

pénznemben és a valutában folyó-
sított hitelek között egyensúlyt 
kell teremteni oly módon, hogy 
az hozzájáruljon a pénzügyi stabi-
litás megszilárdításához, egyszer-
smind lehetővé téve a hitel bedő-
lésének megelőzését.

Tény ami tény: az ügyfelek 
előnyben részesítik a valutáris ala-
pú hiteleket, ugyanis azok költsé-
gei jóval kisebbek, mint a lejben 
folyósítottaké. És ezt tükrözi vég-
ső soron a hitelállomány is: szep-
tember végén az eurós és egyéb 
valutákban történő finanszírozás 
6,98 milliárd eurót tett ki, ami 
az összfinanszírozás 95 százalé-
kát jelentette. Következésképpen 
az új szabályzó eredményeként 
csak a valutáris fogyasztói hite-
lekhez lesz nehezebb hozzáférni, 
illetve azok esetében szigorítot-
tak a hitelnyújtási feltételeken, 
kritériumokon. A hazai pénznem 
„előnyben részesítésére” más or-
szágokban is történtek lépések. 
Így például Lengyelországban a 
jelzáloghiteleket csakis a hazai 
pénznemben folyósítják, Magyar-
országon is napirenden van a jel-
záloghitelezés feltételeinek a mó-
dosítása olyképpen, hogy az fo-
rint alapúvá váljon. E tekintetben 
a magyar kormány azt tartja szem 
előtt, hogy a lakosságot megóvják 
a valutáris hitelek jelentette koc-
kázatoktól.

A Román Nemzeti Bank új 
szabályzója a Hivatalos Közlöny-
ben történő megjelenése után fog 
hatályba lépni.


