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magánszemélyeknek

a szabályzat

Gazdaság

> Erdélyben élen jár Hargita me-
gye a kisvárosi vállalkozások számát 
tekintve. Erdélyben mind a vállalkozói 
szándék, mind pedig a vállalkozói ak-
tivitás magasabb az országos átlagnál, 
a válsággal felerősödő tőkehiány, a nö-
vekvő adóterhek és a jogrendszer ellent-
mondásossága azonban nagyban nehe-
zíti a kis- és középvállalkozói szektor 
fejlődését – ez derül ki abból a felmé-
résből, amelyet az Integrált vállalkozás-
fejlesztési modell három fejlesztési régió 
kisvárosaiban című projekt keretében 
végeztek. A kutatási jelentéseket Csa-
ta Zsombor szociológus, az Etnikum-

közi Viszonyok Kutatóközpontjának 
igazgatója, a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Szociológiai Ka-
rának munkatársa, a kutatás vezetője 
sajtótájékoztatón mutatta be Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke jelenlétében a csíkszeredai me-
gyeházán. Hargita megye vonatkozá-
sában jó eredményekről számolt be 
Csata Zsombor szociológus, így kide-
rült, a 2002–2009 közötti statisztikai 
adatok alapján Hargita megye élen jár 
Erdélyben a kisvárosi vállalkozások 
számát tekintve. A vállalkozássűrűség 
szempontjából az erdélyi kisvárosok 

közül Hargita megye megyeközpont-
ja, Csíkszereda vezeti a listát, itt van a 
legtöbb vállalkozás, 2009-ben ezer főre 
54 vállalkozás jutott, majd ezt követi 
az ötödik helyen nem sok lemaradás-
sal Székelyudvarhely. Ugyanakkor ez 
a szám a legkisebb, 13 a szintén Har-
gita megyei Balánbányán. Hargita 
megyében távolról sincsenek akkora 
területi különbségek a vidéki és városi 
térségek között, mint más megyékben. 
„A vállalkozói kedv Székelyföldön az 
erdélyi átlaghoz hasonló, a tényleges 
vállalkozók száma – különösen Hargi-
ta megyében – nagyobb. Ez azt jelen-

ti, hogy a lakosságnak körülbelül 7,3 
százaléka tulajdonos kis- és középvál-
lalkozásban. Ez az átlag erdélyi szinten 
4,6 százalék. El lehet mondani tehát, 
hogy Hargita megyében a vállalkozói 
aktivitás kifejezetten nagy. Ugyan-
akkor a Hargita megyei vállalkozói 
szektor fragmentáltabb, vagyis kisebb 
méretűek a vállalkozások, kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztatnak. Ennek 
viszont különösen válság idején mu-
tatkozik meg az előnye, hiszen ezeknek 
a vállalkozásoknak a túlélési lehetősé-
gei nagyobbak” – hangsúlyozta Csata 
Zsombor. hí
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ellentmondásos helyzet

Drága autók, alacsony bérek
a hivatalos statisztikák szerint Romániában a közúti 
forgalomban 200 ezer olyan személygépkocsi van be-
jegyezve, amelyek megvásárlási értéke (függetlenül 
a megvásárlás időpontjától) meghaladta a 20 ezer eu-
rót. Ez a hazai személygépkocsi-állománynak mintegy 
5 százalékát jelenti. Csupán 2008-tól errefelé 85 ezer 
ilyen értékű személygépkocsit írattak be a forgalomba, 
s abból több mint 12 ezret az idén.

H. Z.

A 2008–2011 között bejegyzett személygépkocsikból 
mintegy 20 ezernek az értéke meghaladta a 40 ezer 
eurót. A gépkocsi-értékesítési adatokból az is kide-

rül, hogy az utóbbi években jegyzett jelentős visszaesés el-
lenére viszonylag alacsonyabb arányú volt az a drága gépko-
csik esetében. Ezekből a számadatokból az a következtetés 
vonható le, hogy van egy olyan potenciális vevőkör, amely 
megengedheti magának, hogy drága vagy nagyon drága 
luxusgépkocsikat vásároljon. Ezzel elméletileg nem is lenne 
semmi baj, de mégis ellentmondásos ez a helyzet. Hogy mi-
ért? Ugyancsak a hivatalos statisztikák szerint a 4,2 millió 
hazai alkalmazott közül alig negyvenezer személynek ha-
ladta, haladja meg az évi bruttó bére a 20 000 eurót. És ez 
a szám az elmúlt öt-hat esztendő során nemigen változott. 
Akkor miből futja, illetve miképpen lehetséges ez a jelentős 
arányeltolódás a megvásárolt új személygépkocsik átlagára 
és az e szintet „teljesítő” személyek jövedelme között? A 
kérdésre nehéz és körülményes lenne választ adni. Az is igaz 
például, hogy Romániában viszonylag jelentős azoknak a 
száma, akik nem kizárólag a bérből élnek, hanem béren kí-
vüli másabb jövedelmeket is realizálnak. És az is igaz, hogy 
a kétszázezer drága autó között viszonylag jelentős számú a 
cégautó. Az elemzők szerint, ha tekintettel vagyunk ezekre 
a vetületekre is, még akkor sem lehet megnyugtató választ 
találni, illetve megmagyarázni az említett ellentmondást.

Szóba kerülhet az is, hogy esetenként nem készpénzes 
megvásárlásról, hanem például lízingelésről van szó. Az 
vitathatatlan, hogy a lízingelt gépkocsivásárlás Románi-
ában is teret hódított. Ám az utóbbi négy esztendőben a 
lízingpiac szerkezete is lényegesen megváltozott, jelentősen 
csökkent a lízingelt személygépkocsik száma. 2005-ben 
még a lízingpiac 81 százalékát tette ki a gépkocsiszegmens, 
az viszont 2009-ben 66 százalékra csökkent, jelenleg pedig 
60 százalék körül van. Közvetve idetartozik az is, hogy ha-
sonló tendencia érződött az ingatlanlízingelés tekinteté-
ben is, ennek a szegmensnek a részaránya a 2008-as évi 20 
százalékról 12 százalékra csökkenve. Ugyanakkor azonban 
a 2005-ös esztendei 17 százalékról 28 százalékra növeke-
dett a cégek gépi berendezés-lízingelési szegmensének 
részaránya. Ezekből a számadatokból az következtethető 
ki, hogy a gépkocsi-lízingelés is teret vesztett, azaz ennek 
egyre kisebb szerepe van a drága személygépkocsik meg-
vásárlásában. Amúgy a lízingelés terén másabb gondok is 
jelentkeztek: egyre több ügyfél számára jelent gondot a lí-
zingrészletek fizetése, s ennek okán 2009–2010 folyamán 
a lízingcégek rákényszerültek azok visszaszerzésére, s ár-
verésen történő értékesítésükre. Jelenleg is több mint 10 
000 gépkocsi újraeladásával próbálkoznak, ami számukra 
is nagy veszteséget jelent. Az Unicredit lízingcég kényte-
len-kelletlen szereplőjévé vált a másodkezes autópiacnak, 
megvásárolva az AAA Auto használtautó-kereskedés bu-
karesti üzletházát, ahol jelenleg is 400 személygépkocsit 
kínál eladásra.

Visszakanyarodva a gépkocsiállomány és a vásárlóerő 
közötti ellentmondásra, csak azt mondhatjuk, hogy arra 
magyarázatot találni igen körülményes lenne...

amennyiben addig nem kerül sor 
a belső normáik elfagadtatására, 
az eladósodási fok felső szintje 35 
százalékra korlátozott, de ameny-
nyiben valutában folyósított vagy 
deviza alapú fogyasztási hitelről 
van szó, akkor a szóban forgó ela-
dósodási fok nem haladhatja meg 
a 10 százalékot. 

szigorúbb szabályok: 
az Első Ház a kivétel
A magánszemélyek finanszí-

rozása szempontjából anélkül, 
hogy technikai részletekbe bo-
csátkoznánk, a lényeges a követ-
kező: ingatlan-beruházási lejben 
folyósított hitelek esetében an-
nak értéke nem haladhatja meg 
a jelzálog-garancia értékének 85 
százalékát. Valutában folyósított 
vagy deviza alapú hitel esetében 
a szóban forgó hitelérték nem 
haladhatja meg a jelzálog ga-
rancia értékének 80 százalékát, 
már amennyiben a hitelezettnek 
valutáris jövedelmei vannak. 
Amennyiben nincsenek, akkor 
az euróban folyósított hitel ér-
téke a jelzálog-garancia értéké-
nek 75 százalékáig terjedhet, ha 
pedig másabb valutáról van szó, 
akkor annak 60 százalékáig. Ez 
az előírás nem vonatkozik azok-
ra az ingatlan-beruházási hite-
lekre, amelyeket részben vagy 
teljes egészében az állam szava-
tol. Mindenekelőtt az Első Ház 
program keretében igényelt hite-
lekről van szó, amelyek esetében, 
amint az már ismeretes, a hite-
lezettnek ötszázalékos előleggel 
kell rendelkeznie, de ugyanakkor 
a maximális finanszírozási érték 
57 000 euró. 

általában legalább 
25 százalékos előleg kell
A fentiekből az is kikövetkez-

tethető, hogy ingatlan-beruházá-
si hitelek esetében az ügyfélnek 
az esetek túlnyomó többségében 
rendelkeznie kell 25 százalékos 
előleggel. Ez a tényállás bizonyos 
értelemben nemcsak az ügyfele-
ket, hanem egyes kereskedelmi 
bankokat is hátrányosan érinthet 
majd a jövőben, ugyanis jelenleg 
17 kereskedelmi bank 10-től 20 
százalékig terjedő előleg esetén is 
nyújt ingatlan-finanszírozási hi-
teleket. Van viszont nyolc olyan 
bank, amelyek esetében az ügy-

félnek jelenleg is rendelkeznie 
kell legalább 25 százalékos elő-
leggel. Ezek között van az Alfa 
Bank, az ING Bank és a Pireus 
Bank. Mit is jelent az új feltétel-
rendszer? Némileg leegyszerű-
sítve a dolgokat a következőkép-
pen érzékeltetnénk a dolgokat: 
ezentúl egy 80 000 euró értékű 
lakás megvásárlása esetén egy 
kereskedelmi bank maximum 
60 000 euró értékű hitelt nyújt-
hat, míg eddig 68 000 euró érté-
kűt nyújthatott, sőt voltak olyan 
bankok is, amelyek 72 000 euró 
értékűt.

Fogyasztási hitel 
csak öt évre
A fogyasztási hitelek maxi-

mális futamideje ezentúl csak 5 
év lehet. Továbbá amennyiben 
a fogyasztási hitel ingatlan ren-
deltetésű és lejben folyósítandó, 
akkor az ügyfélnek rendelkeznie 
kell legalább 40 százalékos előleg-
gel. A valutáris vagy valuta alapú 
fogyasztási hitelek esetében az 
ügyfélnek rendelkeznie kell a hi-
tel értékének legalább 133 száza-
lékát kitevő dologi biztosítékkal. 
Ez utóbbi lehet kockázatfedezési 
biztosítási kötvény is. 

Az új szabályzatban előírások 
vannak az ügyfelek megfelelő tá-
jékoztatására, valamint fizetőké-
pességük körültekintő megállapí-
tására is. Így például a szabályzat 
6-os szakasza részletesen taglalja 
a kockázati tényezőket, illetve az 
eladósodási fok szintjei megala-
pozásának kritériumait. 

a lejes hitelezésre 
buzdítanak
Az új szabályzóból az követ-

keztethető ki, hogy a jegybank 
előtérbe kívánja helyezni a lejes 
hitelezést, s ezzel egyidejűleg 
korlátozó előírásokat épített be 
a valutáris, illetve a deviza ala-
pú hitelnyújtás tekintetében. 
Közvetve idetartozik az is, hogy 
nem véletlenül csökkentette no-
vember 2-án az irányadó kamat-
szintjét 6,25 százalékról 6 szá-
zalékra, ettől azt remélve, hogy 
a kereskedelmi bankok is csök-
kenthetik a kamatszinteket. A 
bankszövetség illetékesei szerint 
azonban nem lehet számítani 
egy általános kamatszint-csök-
kentésre. Azaz nem biztos, hogy 
az irányadó kamat szintjének 
csökkentése serkenteni fogja a 
hitelezést. 

ki vesz fel hitelt, és ki nem fizeti?

Ha már a hitelezésről esett szó, hadd utaljunk arra is, hogy ban-
ki elemzők a minap „megrajzolták” a különböző ügyfelek tipo-
lógiáját. Ezek szerint az ideális ügyfél életkora 35 év körül van, 
jelenlegi munkahelyén legalább öt éve dolgozik, nettó jövedelme 
meghaladja a 7000 lejt és az energetikai, a számítástechnikai szek-
torban vagy a pénzügyi szolgáltatások terén dolgozik. A kevésbé 
„kívánatos” ügyfél életkora kevesebb, mint 19 év, vagy több, mint 
65 életév, jelenlegi munkahelyén kevesebb, mint 2 éve dolgozik, 
nettó jövedelme kevesebb, mint 2000 lejt, elvált, s az építkezés 
területén dolgozik. Ha ezeket az ismérveket szem előtt tartjuk, 
akkor elmondhatjuk, hogy valóban ideális ügyfél nem sok van. 
Van egy másik elemzői megállapítás is: az esedékes részlettör-
lesztés elmaradásának kockázata a legnagyobb azon ügyfelek ese-
tében, akiknek jövedelme kevesebb, mint 2000 lej, a legkisebb 
pedig azok esetében, akik jövedelme meghaladja a 4000 lejt. A 
hátralékos hiteleket jegyzők rendszerint férfiak, életkoruk 30 év 
körül van, középfokú végzettséggel és átlagos jövedelemmel vagy 
annál kisebbel rendelkeznek. 

Az október elsején hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvnek 
is vannak olyan előírásai, amelyek a hitelszerződéseket érintik. Így 
például bizonyos módosítások jelentek meg a garanciákra vonat-
kozóan, valamint a szerződésmegkötésre vonatkozóan. Itt például 
a szerződésbe nem foglalható be olyan előírás, amely értelmében a 
hitelezett esetleg arra kötelezhető, hogy előzetesen fizesse ki részle-
tét vagy módosuljon a garancia.


