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Többnyire a külföldi devizákban felvett kölcsönből vett lakásokat adják át a bankoknak

Hitelcsere: elmaradt a roham
Két év alatt 10 ezernél ke-

vesebb polgár jelezte, 

hogy élne a hitelcsere le-

hetőségével. Az esetek 

kétharmadában a bírósá-

goknak kell dönteniük.

Nem igazolódtak be a hitelcse-
rével kapcsolatos félelmek: a 
várakozásokkal ellentétben 

nem rohamozták meg a jelzáloghi-
tellel rendelkezők a bankokat, hogy 
a lakásukkal törlesszenek, vagyis 
átadják a pénzintézetnek a bank-
kölcsönből vásárolt lakást a továb-
bi részletek befizetése helyett. Mint 
a Román Nemzeti Bank (BNR) által 
az Economica.net portál rendelkezé-
sére bocsátott adatsorokból kiderül, 
két évvel a sokat vitatott, 2016/77-es 
számú elsétálási törvény hatályba lé-
pése után, 2018. március 31-éig 8459 
hiteles jelezte bankjának, hogy élne 
a hitelcsere lehetőségével. Ezek kö-
zül 2436 esetben a bank és az ügy-
fél tárgyalás útján rendezte a kér-
dést, további több mint 6 ezer esetben 
azonban a felek perre vitték az ügyet, 
és még nem született jogerős ítélet, a 
BNR-nek pedig nincsenek adatai arra 
vonatkozóan, hogy ezek milyen stádi-
umban vannak.

A jegybank statisztikái szerint kü-
lönben március végéig 2,3 milliárd lej, 

vagyis mintegy 539 millió euró érték-
ben kértek az ügyfelek hitelcserét. 
Az elfogadott kérések esetében a köl-
csönök zömét külföldi devizában igé-
nyelték: 46,83 százalékban euróban, 
45,18 százalékban pedig svájci frank-
ban vették fel, és alig 6,92 százalékot 
tesz ki a lejalapú kölcsönök aránya.  

Amint arról korábban írtunk, a 
BNR által a törvény hatálybalépése 
előtt felvázolt legpesszimistább for-
gatókönyv azzal számolt, hogy 300 
ezren kívánnak majd a jelzálogba he-
lyezett ingatlannal törleszteni. Ám 

menet közben sikerült elérniük, hogy 
számos kockázati tényező kikerült a 
jogszabályból. Így például nem ma-
radtak a hatálya alatt az Első otthon 
kormányprogram keretében vásárolt 
lakások, és küszöbértéket is meg-
határoztak. Ugyanakkor a szakértő 
szerint az alkotmánybírósági döntés 
– ami a jogszabály egyes passzusai-
ról kimondta, hogy alkotmányellene-
sek – nyomán még tovább csökkentek 
a kockázatok. Korábban ugyanakkor 
a román jegybankon kívül az Euró-
pai Bizottság, az Európai Központi 

Bank (EKB), a hitelminősítő intéze-
tek, a külföldi beruházókat tömörí-
tő szervezetek is felemelték a szavu-
kat a tervezett intézkedés ellen, mint 
ahogy a hazai, illetve a Romániában 
tevékenykedő külföldi üzletemberek 
is megkongatták a vészharangot. El-
sősorban azt kifogásolták, hogy a jog-
szabály visszamenőleges hatályú, 
vagyis a hatálybalépése pillanatában 
már érvényes szerződések esetében 
is alkalmazható.

B. E.
reklám

Jobbnak látja az IMF 
a román gazdaságot
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 4,4 
százalékról 5,1 százalékra javítot-
ta a román gazdaság idei növeke-
désére vonatkozó előrejelzését. A 
washingtoni székhelyű pénzintézet 
kedden közzétett jelentése értel-
mében azonban jövőre jelentősen 
lassul a gazdaság bővülése. Az IMF 
szerint 2018-ban az európai orszá-
gok közül Málta és Románia gazda-
sága fog a leggyorsabb ütemben 
növekedni, 5,7, illetve 5,1 százalék-
kal. 2019-ben azonban mindössze 
3,5 százalékkal bővül a román brut-
tó hazai termék (GDP) – idézi az 
Agerpres hírügynökség a jelentést.
A Romániára vonatkozó infláci-
ós várakozását is növelte az IMF, 
amely az idei évre 4,7 százalékos 
pénzromlási ütemet jósol az ok-
tóberben előrejelzett 3,3 száza-
lékhoz képest. Jövőre 3,1 száza-
lékra lassulhat a drágulási ütem 
– áll még a World Economic Out-
look nevű kiadványban közzé-
tett jelentésben. A romániai mun-
kanélküliségi rátára vonatkozó 
becsléseit a korábban prognosz-
tizált 5,2 százalékról 4,6 száza-
lékra mérsékelte a nemzetközi 
pénzintézet, jövőre pedig szintén 
4,6 százalékot vetít előre.
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Inkább a házat választották. Nem sokan adták át hitelből vásárolt otthonukat törlesztésképpen a banknak

1 euró       4,6530
1 dollár      3,7620
1 svájci frank 3,8854
1 font sterling 5,3397
100 forint 1,4997
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