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400185 – Ko lozs vár,  
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám  

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben,  
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél  

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het.  
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok:  
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007,  

Kolozs – 14009, Temes – 13107.  
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül.  
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak  
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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Szakemberek szerint nem árt egy kis korrekció a túlfűtötté váló piacnak

Visszafogná a jegybank a hitelezést

Újabb lépést készül tenni a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) a la-
kossági hitelezés visszaszorí-

tása érdekében – a Capital gazdasá-
gi hetilap birtokába jutott dokumen-
tum jelentősen korlátozná a magán-
személyek eladósodottsági szint-
jét. A 2007 előtti modell visszave-
zetéséről van tulajdonképpen szó 
most, amikor már csaknem egy éve 
a túlfűtöttség jelei mutatkoznak a ro-
mán bankpiacon. Ez azt jelenti, hogy 
egy személy akkora hitelt vehet fel, 
amelynek havi törlesztőrészlete nem 
haladja meg a havi jövedelme egy bi-
zonyos hányadát – egy nagyjából 15 
és 45 százalék közötti intervallum-
ról van szó.

A lap által idézett terv szerint a lej-
ben felvett fogyasztási hitelek eseté-
ben például a havi törlesztőrészlet 
nem lehetne magasabb, mint a köl-
csönt felvevő személy fizetésének a 
30 százaléka, amennyiben fix kama-
tozású hitelkonstrukciót vállal, de ha 
a kamatláb változó, valamely irány-
adó bankközi kamatlábhoz (ROBOR) 
kötött, akkor már csak 25 száza-
lék lehet. Devizaalapú hitelt eköz-
ben már-már lehetetlen lesz felvenni, 
ha életbe lépnek a korlátozások, egy 
változó kamatozású devizahitelnél 
ugyanis 15 százalékos a limit. Vala-
mivel jobb a helyzet a lakásvásárlási 
konstrukcióknál – ott 45 százalékig 
is elmehet a havi törlesztőrészlet, de 
csak az első jelzáloghitelnél, és csak-
is akkor, ha olyan lakás megvásárlá-
sáról van szó, amelyben a hiteligény-
lő lakni fog. Ha olyan ritka konstruk-
ciót talál a hiteligénylő, amelyben az 
első 5 év fix kamatozású, akkor 50 
százalékig is elmehet. Más esetek-
ben 40 százalékos a küszöb. Jelen 
pillanatban vannak olyan bankok, 
amelyek 70 százalékig is kitolják az 
ügyfél eladósodottsági szintjét.

Egyensúlyra van szükség

„A romániai hitelfelvevők szeretnek 
elmenni a maximumig, ezért indo-
kolt, hogy esetenként hatósági köz-
belépéssel is gondoskodjanak ró-
luk” – fogalmazta meg tegnap a Kró-
nika megkeresésére Diósi László, 
az OTP Bank Románia vezérigazga-
tója. Rámutatott, az elmúlt időszak-
ban rendkívüli mértékben megló-
dult a hitelfelvétel, különösen a fo-
gyasztási kölcsönök esetében, ez nö-
veli a fogyasztást, ami hozzájárul a 
gazdaság túlfűtöttségéhez, ami vé-
gül az infláció és a ROBOR emelke-
dését okozza. „A hitelezést kiegyen-
súlyozott keretek között lehet tarta-
ni, az jót tesz a pénzügyi egyensúly-
nak, hozzá tud járulni, hogy az inf-
láció ne legyen olyan kiugró mérté-
kű, illetve ezzel párhuzamosan a 
ROBOR is mérséklődik. Mindez a je-
lenlegi hiteleseket védi, hiszen az 
ő törlesztőrészleteik nem növeked-
nek olyan mértékben” – részletezte 
Diósi László.

Nem lesz dráma

Hozzátette, azért sincs fenyegetés, 
mert a bérek – az átlag- és a mi-
nimálbér egyaránt – folyamatosan 
emelkedtek. A szakember emlékez-

tetett, hasonló trendek voltak a 2009-
es válság előtt, amikor az emberek a 
növekvő és a jövőben valószínű nö-
vekedő béreikre gondolva vettek fel 
nagy hiteleket, ám 2008 végére a 
bérnövekedés hirtelen megállt, sőt a 
közszférában bércsökkenés volt,  az 
elmaradt bónuszok, prémiumok mi-
att visszaesett a jövedelmek szintje, 
és sokan nehézségbe ütköztek a hi-
tel visszafizetésekor.

A pénzügyi szakértő rámutatott, 
a jelenlegi helyzet teljesen más, hi-
szen a román gazdaság sokkal erő-
sebb, kisebbek a devizakockázatok. 
„Nem várható a 2009-eshez hason-
ló válság, de kis korrekcióra, a gaz-
dasági növekedés megtorpanására 
számítani lehet a következő évek-
ben. Nem fog mindig úgy szaladni a 
szekér, mint az elmúlt években, sok-
kal jobb, ha erre felkészülnek a hi-
telfelvevők” – összegezte Diósi Lász-
ló. Szerinte a módosítás a fogyasztá-
si hiteleket jobban visszaveti, az in-
gatlanhitelek esetében alig észreve-
hető csökkenésre számít.

Egészséges a korrekció

„Az intézkedés valószínűleg valame-
lyest visszafogja a hitelkedvet, ám 
ez egészséges korrekció, hiszen ha 
2007-ben is megtörténik, talán nem 
dől be az ingatlanpiac” – véli Bónis 
Endre kolozsvári ingatlanügyi szak-
értő. Kérdésünkre ugyanakkor ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy Ko-
lozsvár atipikus, folyamatos növeke-
désben van, tíz-tizenöt év alatt akár 
meg is kétszereződhet a lakossá-
ga, ami nagymértékben befolyásol-
ja az ingatlanpiac alakulását. Éven-
te hat-hétezer lakás épül, és ez sem 
tudja kielégíteni a keresletet, muta-
tott rá a szakértő. Hozzátette, jó üz-
let Kolozsváron ingatlant vásárolni, a 
pénzt nem szívesen tartják bankban, 
hiszen az eurós letét kamata 0,3 szá-
zalék, míg a lejre 1,5 százalék, ami 
szintén nagyon kevés. Ha Kolozsvá-
ron befektetnek egy ingatlanba, és 
azt kiadják bérbe, a pénzük 6-8, de 
akár 15 százalékos kamatot termel, 
miközben elvileg az ingatlan érté-
ke is növekszik. Az új építésű laká-
sokat nem is kolozsváriak, hanem a 
környező megyékből érkezők vásá-
rolják meg készpénzért. Akinek pél-
dául Zilahon pénze van, inkább Ko-
lozsváron fekteti be ingatlanba, hi-
szen Zilahon kiszámíthatatlan a piac, 
és alacsony a bérleti díj. Bónis End-
re is kiemelte, az utóbbi időben nö-
vekszik az átlagbér, ez is kompenzál, 
így egyensúlyba kerülhet a piac. „Na-
gyon beindult az ingatlanpiac, ma-
gasra szálltak az árak, mindenkiben 
felvetődött, hogy meddig mehet ez to-
vább. Ezért jó, ha valamelyest vissza-
vesznek a hitelkedvből” – szögezte a 
szakértő. Bónis Endre különben arra 
számít, hogy az árak nem csökken-
nek, ám a növekedés leáll, a piac va-
lamennyire lelassul. 

Bálint EsztEr, Bíró Blanka

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
A gazdaság túlfűtötté vá-

lásának elkerülése, az inf-

láció, valamint a kamat-

emelések lassítása érde-

kében az eladósodottság 

korlátozását fontolgatja a 

román jegybank.

A rendőrség nevében akarják átverni a számítógép-felhasználókat

Újabb csúcsra hágott 
az infláció
Ötéves csúcsra hágott májusban 
az éves szintű inflációs ráta, elérte 
az 5,4 százalékot, áprilishoz mér-
ten 0,47 százalékos volt a pénz-
romlás üteme – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. Az élelmiszerek 3,9 
százalékkal, a nem élelmiszer jelle-
gű termékek 7,7 százalékkal, míg a 
szolgáltatások 2,7 százalékkal drá-
gultak. A várakozásokhoz képest 
gyorsabb ütemben nőtt az infláció 
az elmúlt hónapokban, ezért a ro-
mán jegybank az idén már három-
szor emelte az alapkamatot, amely 
jelenleg 2,50 százalék.

Közelíti a 3 százalékot a háromhavi ROBOR

Hol kisebb, hol pedig nagyobb lépésekben tovább kúszik felfele valamennyi 
irányadó bankközi kamatláb (ROBOR). A háromhavi ROBOR tegnap ugyan 
stagnált, de hétfőn a pénteki 2,89 százalékról 2,90 százalékra nőtt – 2014 
szeptembere óta nem volt ilyen magas. A hathavi ROBOR eközben a pénte-
ki 3,00 százalékon, a kilenchavi 3,05 százalékon, míg a 12 havi 3,10 százalé-
kon maradt. Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke azért fontos, mivel 
ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek – köztük az Első ott-
hon program – törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghi-
telek törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi ROBOR-t 
a kereskedelmi bankok által egy másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön 
kamatának kiszámításakor alkalmazzák.

Bekeményítenek. Főként a változó kamatozású devizahitelek terén léphet fel szigorúan a román jegybank

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
nevét használva próbálnak átverni 
számítógép-felhasználókat: a veszé-
lyes zsaroló vírusra az országos ha-
tóság hívta fel a lakosság figyelmét. 
A kártékony számítógépes program 
magát a rendőrségnek kiadva kér 
pénzt a kiszemeltektől. A rendőr-fő-
kapitányság közleményében arra fi-

gyelmeztet: a hatóságok semmilyen 
esetben nem kérnek ilyen formában 
online pénzátutalást, így a felhasz-
nálók ne kövessék ezeket az utasí-
tásokat, hiszen csalásról van szó. A 
felhívásban arra is kitérnek: akkor 
se fizessenek váltságdíjat, ha a zsa-
roló program használhatatlanná te-
szi a számítógépet, vagy elérhetet-

lenné az azon tárolt adatok egy ré-
szét, és csak pénzért cserébe haj-
landók ezt feloldani, hiszen jó esély-
lyel erre soha nem kerül sor. A ható-
ság hangsúlyozza: amennyiben va-
lakit ilyen támadás ér, esetleg már 
fizetett, azonnal értesítse a rendőr-
séget. A rendőr-főkapitányság, va-
lamint az ügyészség szervezett bű-

nözés és terrorizmus elleni ügyosz-
tálya (DIICOT) egyébként csatlako-
zott a No More Ransom elnevezésű 
projekthez, amely a zsaroló prog-
ramok elleni harc jegyében indított 
egyik legfontosabb nemzetközi kez-
deményezés. 

iszlai katalin

Fotó: Bnr




