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Jó és rossz hírekkel egyaránt 
szolgálnak az idei évre az 
ingatlanpiaci elemzők: miköz-
ben az árak várhatóan stabili-
zálódnak, vagy legalább nem 
nőnek a tavalyihoz hasonló 
ütemben, a vevők körében oly 
népszerű Első otthon prog-
ramra kevesebb pénzt irányoz 
elő a kormány.

 » ISZLAI KATALIN

A lakásvásárlók számára a bi-
zalom a legfontosabb, szemé-
lyesen szeretnek egyeztetni 

az ügynökökkel, a legnagyobb ki-
hívást pedig a magas árak jelentik 
számukra – állítják ingatlanpiaci 
szakemberek egy nemrég közölt 
kutatásban. A RE/MAX és az Imo-
biliare.ro ingatlanközvetítő portál 
által, 166 szakember megkérdezé-
sével végzett, átfogó ingatlanpiaci 
felmérésből az is kiderül, hogy idén 
várhatóan állandósulnak az árak, a 
nagy népszerűségnek örvendő Első 
otthon program kerete azonban ala-
csonyabb lesz. A 2018-as év tapasz-
talatait és az idei esztendő előrejel-
zéseit tartalmazó összeállítás többek 
között arra ad választ, milyen elvárá-
saik vannak a vásárlóknak, milyen 
kihívásokkal nézett szembe a piac, 
milyen forrásokból vásároltak laká-
sokat, illetve mi várható 2019-ben.

Elvárások, kihívások
A kutatás elején rámutattak: noha az 
ingatlanügynökök és az irodák tulaj-

donosai évente hatalmas összegeket 
fordítanak szolgáltatásaik népszerű-
sítésére és a vásárlók bevonzására, az 
adásvételek valódi sikere valójában 
az ügyfelekkel kialakított kapcsola-
ton alapszik. A tapasztalatok szerint 
ugyanis a vásárlók által elvárt három 
legfontosabb tényező az ingatlan he-
lyes értékelése, az ügyfél igényeinek 
megértése, illetve az átláthatóság a 
vásárlás során. Az egyik megkérde-
zett kolozsvári szakember, Farkas 
Árpád szerint az ügyfelek szükség-
leteinek részletes megismerése tesz 
különbséget a sikeres ügynökök és 
az „ingatlanturizmus” között, hiszen 
a bizalom nagyon fontos tényező 
ezen a piacon. Érdekesség, hogy a 
mai erősen digitalizált világban az 
ingatlanpiac továbbra is a személyes 
találkozókról szól. Az ügyfelek több-
sége legszívesebben szemtől szem-
ben egyeztet az ingatlanügynökökkel 

a lakásvásárlás lépéseiről, a második 
legnépszerűbb kommunikációs for-
ma a telefonhívás, a harmadik pedig 
az e-mail. A másik érdekesség az, 
hogy a szakemberek szerint az ügy-
felek úgy gondolják, olyan egységes 
referencia-rendszerre lenne szükség 
az országban, amely által fel lehet 
mérni az ingatlanok jellemzőit.

Az ár a legnagyobb kihívás
A minőség és az ügynökökkel ápolt 
jó kapcsolaton túl azonban a tavaly 
az árak jelentették a legnagyobb kihí-
vást a lakásvásárlók számára. A 2017-
es évhez képest jelentősen emelked-
tek az ingatlanárak, a kutatásban 
ezt az igény megnövekedésével és a 
különböző hitelek formájában ren-
delkezésre álló forrásokkal magya-
rázzák. Utóbbiak közül továbbra is 
a fi atalok lakásvásárlását ösztönző 
Első otthon elnevezésű kedvezmé-
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Lakásvásárlás: túlnyomórészt csak hitelből

Töretlen népszerűség. 2009 óta az Első otthon program a legkeresettebb a hitelfelvevők körében

Az Egyesült Államok és Kína 2032-ben cserélhet helyet a legnagyobb gazdaságok ranglistájának élén
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nyes jelzáloghitel-program a leg-
népszerűbb, a kormány által erre 
jóváhagyott keret több mint felét 
már az első hat hónapban kimerí-
tették. Emellett sokan választották 
a klasszikus jelzáloghitelt is, saját 
jövedelemből azonban csak az ügy-
felek 25,3 százaléka vásárolt lakást 
az elmúlt évben. Az ingatlanpiacot 
leginkább befolyásoló három ténye-
ző az árak és az eladások növekedé-
se mellett a lejalapú hitelek kamatát 
meghatározó irányadó bankközi ka-
matláb (ROBOR) változása volt.

Mi várható 2019-ben?
A szakemberek jövőre vonatkozó 
ingatlanpiaci előrejelzése a kedvező 
változások mellett fi gyelmezteté-
seket is tartogat. Mint rámutattak, 
2009 óta az Első otthon program a 
legnépszerűbb a hitelfelvevők kö-
zött (80 százalék), idén azonban 
ez megváltozhat. A korábbi tervek 
szerint ugyanis 25 százalékkal ala-
csonyabb keretet hagy jóvá a szoci-
álliberális kormány erre a program-
ra, így értelemszerűen kevesebben 
élhetnek majd a lehetőséggel. Jó 
hír azonban, hogy a szakemberek 
szerint az árak stagnálni fognak, 
vagy legrosszabb esetben csak egy 
kevéssel fognak növekedni a gazda-
ságilag erős városokban. „Jó 2019-re 
számítunk egészséges kereslet és 
stabilizálódó árak mellett. A vásár-
lók igényei viszont egyre magasab-
bak lesznek” – vélekedett Daniel 
Crainic, az Imobiliare.ro munkatár-
sa. A kutatásban végül arra is ki-
tértek, hogy a háromhavi irányadó 
bankközi kamatláb várhatóan nem 
fogja meghaladni a 3,5 százalékot.

 » Saját jö-
vedelemből az 
ügyfelek alig 
25,3 százaléka 
vásárolt lakást az 
elmúlt évben, a 
többiek hitelből 
próbáltak maguk-
nak új otthont 
teremteni.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesült Államokkal vívott ke-
reskedelmi konfl iktus hosszú távú 

visszahúzó és árfolyamgyengítő hatá-
sai miatt Kína az eddig vártnál később, 
a 2030-as évek elején veheti át az első 
helyet az amerikai gazdaságtól a vi-
lág legnagyobb gazdaságainak rang-
listáján – vallják a londoni pénzügyi 
elemzők. Az egyik legtekintélyesebb 
londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, 
a Centre for Economics and Business 
Research (CEBR) minden év végén ösz-
szeállítja a következő másfél évtizedre 
szóló prognózisát a világ vezető gaz-
dasági erőcentrumainak sorrendjéről, 
a dollárban folyó áron számolt nomi-
nális hazai össztermék (GDP) alapján.

 A legfrisebb, 240 oldalas, 193 or-
szágot rangsoroló éves elemzésükben 
(CEBR World Economic League Table, 
WELT 2019) a cég szakértői közölték: 
jelenlegi várakozásuk szerint az Egye-
sült Államok és Kína 2032-ben cserél 
helyet a legnagyobb gazdaságok glo-
bális ranglistájának első két helyén. A 
CEBR a tavalyi WELT-tanulmányban 
ugyanezt még 2030-ra jósolta.

Fékező hatások
Az idei előrejelzés szerzői hangsú-
lyozták ugyanakkor, hogy az Egyesült 

Államokkal kialakult kereskedelmi 
háború már érezteti hatását a kínai 
feldolgozószektorban, és a kínai gaz-
daság növekedési üteme máris me-
redeken lassul. A CEBR szerint ezt a 
legjobban Kína kereskedelmi partne-
reinek exportteljesítménye illusztrálja: 
Ausztrália kínai exportja tavaly példá-
ul 21,8 százalékkal emelkedett, az idén 
azonban jórészt stagnált.  Az amerikai 
importvámok komoly problémát okoz-
nak a kínai gazdaságnak. A teljes kínai 
exportnak körülbelül az ötöde irányul 
közvetlenül az Egyesült Államokba, de 
a közvetett exportot és egyéb csatorná-
kat is fi gyelembe véve valószínűbbnek 
tűnik, hogy a teljes kínai kivitelnek 
valójában a harmadát végső soron az 
amerikai fogyasztók vásárolják meg 
– áll a CEBR elemzésében. A cég a 
következő másfél évtizedre folyamat-
szerűen lassuló kínai gazdasági nö-
vekedéssel számol. A friss előrejelzés 
szerint a kínai hazai össztermék 2018 
és 2023 között éves átlagban 5,4 szá-
zalékkal, a 2023–2028-as időszakban 
évente átlagosan 4,1 százalékkal, a 
2028-tól 2033-ig terjedő időszakban 4 
százalékos évi átlagos ütemben bővül.

 A CEBR hangsúlyozza: ez az előre-
jelzés is azon a feltételezésen alapul, 
hogy a kínai gazdaság elkerüli a ke-
mény landolást, és az Egyesült Álla-

mokkal kialakult kereskedelmi viszályt 
sikerül megnyugtató módon rendezni.  
A cég modellszámításai alapján a moz-
gó 15 éves előrejelzési időszak végé-
re – amely 2019-től számolva ezúttal 
2033-ig tart – a kínai hazai össztermék 
nominális értéke meghaladja a 37 700 
milliárd dollárt, az amerikai GDP-érték 
ugyanabban az esztendőben viszont 
35 416 milliárd dollár lesz.

Ázsia átveszi Európa helyét
A CEBR új WELT-előrejelzése szerint a 
globális bizonytalanságok ellenére to-
vábbra is valószínű, hogy a 21. század 
az ázsiai gazdaságok évszázada lesz.  

A cég hangsúlyozza, hogy 2003-ban a 
világ legnagyobb gazdaságainak felső 
ötös mezőnyében az Egyesült Álla-
mok, Japán és három európai ország 
– Németország, az Egyesült Királyság 
és Franciaország – szerepelt. Harminc 
évvel később, 2033-ban azonban az 
Egyesült Államok mellett várhatóan 
három ázsiai ország, az addigra már 
valószínűleg a világ legnagyobb gaz-
daságává előlépő Kína, a harmadik 
helyre felzárkózó India és a negyedik 
helyezett Japán, valamint egyetlen 
európai gazdaság, az ötödik helyre ke-
rülő Németország alkotja majd az ötös 
élmezőnyt.

Ázsiáé a 21. század, Kína azonban csak 2032-ben előzheti meg Amerikát

 »  2033-ban az 
Egyesült Államok 
mellett várhatóan 
a valószínűleg a 
világ legnagyobb 
gazdaságává elő-
lépő Kína, India 
és Japán, valamint 
Németország 
alkotja az ötös 
élmezőnyt.




