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B Í R Ó  B L A N K A

V állalkozói közegben, de ba-
ráti társaságban is egyre 
gyakrabban hallani a „Van 

Revolut-kártyád?” kérdést, legyen 
szó akár fi zetések utalásáról, akár 
egy közös internetes bevásárlás kifi -
zetéséről. Az új generációs, digitális 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 
fi ntech (az angol fi nancial techno-
logy, azaz pénzügyi technológia 
rövidítése) cégek kis túlzással for-
gószélként robbantak be Romániába 
is, és elsősorban a fi atal generáció 
tagjait, illetve a kezdő vállalkozó-
kat sikerült megnyerniük. Olcsó és 
gyors szolgáltatásaikat nézve nem 
is kell túl sokáig sorolni a hagyomá-
nyos bankokkal szembeni előnye-
iket, de természetesen hátulütői is 
vannak az új technológiának, ettől 

függetlenül azonban a bankoknak 
alapos stratégiát kell kidolgozniuk, 
ha továbbra is hatékonyan akarnak 
versengeni az ügyfelek kegyeiért. 
Mindezt már a Román Nemzeti Bank 
(BNR) is felismerte, szakértői pedig 
nem tétlenkednek, hiszen már zajlik 
a kockázatok felmérése és a lehetsé-
ges válaszlépések kidolgozása.

Kihívás a hagyományos 
bankoknak

A fi ntech startupok megjelenésé-
vel rendkívül erős, innovatív ver-
senytársat kapott a hagyományos 
bankszektor, szögezte le megkeresé-
sünkre Bálint Csaba, a BNR vezető-
tanácsának tagja, akitől megtudtuk, 
hogy a jegybank jelenleg az ezzel 
kapcsolatos kockázatok felmérését 
végzi. „Én örülök a fi ntech meg-
jelenésének, hiszen a verseny, ha 
tisztességes, előrevisz. Az előretöré-

sük arra készteti a bankokat, hogy 
felvegyék a kesztyűt, előremutató, 
hatékony megoldásokat keressenek, 
fejlesszenek ki ügyfeleik részére” – 
hangsúlyozta. A pénzügyi szakértő 
ugyanakkor arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy még nagyon sok a kérdő-
jel. A hagyományos bankok szigorú 
szabályok alapján működnek, a 
fi ntech cégek ebből a szempontból 
még a szürke zónában vannak, ezért 
is rukkolhatnak elő olyan megoldá-
sokkal, amelyekre a pénzintézetek 
az előírások miatt nem is gondol-
hatnak. „Érzésem szerint a bankok 
először csodálkozva, érdeklődve, 
néhányan ijedten néztek, amikor az 
új versenytárs megjelent, ám összes-
ségében a fi ntech egy kihívás, ami a 
pénzügyi szolgáltatások minőségét 
javítja, gyorsítja” – magyarázta Bá-
lint Csaba.

A szakértő ugyanakkor fontosnak 
tartja, hogy ha valamilyen újdonság 

megjelenik, arra is fi gyeljünk, hogy 
az milyen kockázatokat hordoz. A 
fi ntech szolgáltatások egyre inkább 
jelen vannak mindennapjaink-
ban, ezért a Román Nemzeti Bank 
szemszögéből is fontos, hogy meg-
vizsgálják, milyen rizikófaktorokat 
rejt. Kockázatok márpedig vannak, 
ezekre pedig megoldást kell találni, 
szögezte le a BNR tisztségviselője. 
Románia még csak az új folyamatok 
elején tart, de fontos, hogy a változá-
sokra időben felkészüljön a nemzeti 
bank is, és egyébként már számos 
más európai jegybank is egyre job-
ban odafi gyel a jelenségre. Bálint 
Csaba rámutatott: a fi ntech cégek 
sokfélék, roppant színes palettát 
fednek le, ezért nem lehet általáno-
sítani, egyenként kell megvizsgálni, 
hogy például melyik országba van-
nak bejegyezve, milyen szabályok 
szerint működnek. Ha egy adott cé-

get nem Romániában jegyeztek be, 
meg kell találni azokat az eszközö-
ket, amelyekkel követni, ellenőrizni 
lehet. „Jelenleg a kockázatok fel-
mérése zajlik. Egyelőre nem merem 
megnyugtatni a felhasználókat, de 
arra törekszem, hogy a Román Nem-
zeti Bankon belül több fi gyelmet for-
dítsunk erre az ágazatra” – szögezte 
le a szakértő.

A megtakarításba is besegít

A londoni székhelyű, 2015-ben ala-
pított Revolut cég nem bízza a vé-
letlenre az új ügyfelek toborzását: 
tavaly indított népszerűsítő kampá-
nyukban 50 lejt kap kártyájára az az 
ügyfelük, aki meghív egy új tagot, az 
újonc pedig szintén egy hasonló ösz-
szeggel „feltöltve” kapja kézhez friss 
Revolut-kártyáját. A fi gyelmesség 
Romániában is új tagokkal bővítette 

Fintech-forradalom
Egyre nagyobb teret hódítanak az olcsó és gyors digitális pénzügyi szolgáltatók

• Fiatal vállalkozók körében, de egyre több természetes személy eseté-
ben is lassanként teljesen átveszik a hagyományos pénzintézetek szere-
pét az új generációs, banki szolgáltatást nyújtó fintech cégek. A Trans-
ferWise, a Curve, a Revolut és más hasonló cégek térnyerése komoly 
kihívást jelent a bankszektor számára, amire már a Román Nemzeti Bank 
is felfigyelt. Az újfajta bankkártyának számos előnye van – ezekről és 
persze a hátrányokról, kockázatokról is beszélgettünk pénzügyi szakem-
berekkel, vállalkozókkal.

Ügyfélorientáltak és költségtakarékosak. Az új 
generációs pénzügyi szolgáltatók főként a fiatal 
felnőttek körében népszerűek
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„ A hagyományos ban-
kok szigorú szabályok 
alapján működnek, a 
fi ntech cégek ebből a 
szempontból még a szür-
ke zónában vannak.




