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A fogyasztás pörgette 
a román gazdaságot
Tavaly 7,2 százalékkal nőtt a ro-
mán kiskereskedelmi forgalom 
volumene az előző évhez mérten 
– közölte tegnap az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). A növeke-
dés elsősorban a nem élelmisze-
reknek köszönhető, amelyekből 
8,8 százalékkal többet adtak el, 
de az üzemanyag-értékesítés is 
6,5 százalékkal, az élelmiszerek, 
italok és dohánytermékek eladása 
6 százalékkal bővült. December-
ben a kiskereskedelmi forgalom 
volumene a nyers adatok szerint 
9,3 százalékkal bővült az előző év 
tizenkettedik hónapjához mérten, 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított adatok szerint a növe-
kedés 8,3 százalék volt. 2018-ban 
5,4 százalékkal bővült a ro-
mán kiskereskedelmi forgalom 
az előző évhez képest, miután 
2017-ben 10 százalékkal, 2016-ban 
13 százalékkal emelkedett. Mint 
várható volt, tavaly is a belföldi 
fogyasztás volt a román gazdasá-
gi növekedés egyik fő hajtóereje. 
A bruttó hazai termék (GDP) a 
tavalyi első három negyedévben 
4 százalékkal nőtt. A kormány 
egész évre 4 százalékos gazdasági 
növekedést remél. Az éves adato-
kat a statisztikai intézet várható-
an márciusban közli.
 
Netes vásárlás: bővüléssel is 
a lista végén Románia
Tavaly 22 százalékkal, 4,3 milliárd 
euróra nőtt az elektronikus 
kereskedelem Romániában az 
előző évhez mérten – derül ki 
a romániai online üzletek egye-
sületének becslését felhasználó 
elemzésből. A becsült adatok 
szerint tavaly a lakosság naponta 
átlagban 12 millió euró értékben 
vásárolt elektronikus úton. 2018-
ban a napi elektronikus vásárlá-
sok átlagértéke 9,86 millió euró 
volt.  2018-hoz képest lassulás 
fi gyelhető meg, hiszen akkor 30 
százalékos bővülést jegyeztek a 
2017-es évhez mérten. A jelentés 
azt is megállapította, hogy a 
lakosság mindössze 23 száza-
léka vásárolt elektronikusan, s 
ezzel Románia az utolsó előtti 
helyen áll az Európai Unióban. Az 
is kiderült, hogy a polgárok az 
elektronikus vásárlásokat körül-
belül fele-fele arányban bonyo-
lítják le asztali számítógépről, 
illetve mobiltelefonról. A legna-
gyobb növekedést az elektronikai 
cikkek és infokommunikációs 
eszközök esetében jegyezték, de 
a divatcikkek, gyerekeknek és 
háziállatoknak szóló termékek, 
illetve, könyv, zene és fi lm piacán 
jegyeztek még növekedést. Az 
elektronikus kereskedelem piacá-
ba nem számolják bele a szállo-
dai és turisztikai szolgáltatásokat, 
a különböző előadásokra szóló 
jegyek megvásárlását, illetve a 
közüzemi számlák kifi zetését.

 1 euró       4,7768
1 dollár      4,3347
 1 svájci frank 4,4566
1 font sterling 5,6597
100 forint 1,4223

Valutaváltó

AZ EGYRE ZSUGORODÓ KAMATOK KOCKÁZTATÁSRA ÖSZTÖNZIK A MEGTAKARÍTÁSSAL RENDELKEZŐKET

Alternatívák banki letétekre

Jó befektetés. A haladók maguk is tőzsdézhetnek, a kezdőknek érdemes szakemberhez fordulniuk

Miközben a lej egyre gyengül a 
főbb valutákhoz viszonyítva, és 
az előrejelzések szerint a trend 
folytatódik, felmerül a kérdés, 
hogy mibe érdemes fektetni a 
megtakarított pénzt. Ha valaki 
az eurót választja, úgy tűnik, 
hogy jobban megéri otthon 
a dunyhában tárolni, mert a 
bankokban nagyobb a kezelési 
költség, mint a kamat. Szakértőt 
kérdeztünk, milyen opcióink 
vannak, hogy a lehető legna-
gyobb hozamot hozzuk ki.
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E gyre kevésbé éri meg bankban 
tartani a megtakarításokat, fő-
ként ha a lej folyamatos érték-

vesztése miatt a félretett összegeket 
euróra váltjuk: a legfrissebb statisz-
tikák is azt mutatják, hogy a pénz-
intézetek által gyakorolt kezelési 
költség meghaladja a kamat szintjét 
az egységes európai fi zetőeszközben 
képezett letétek esetében. Mint az 
Economica.net gazdasági hírportál 
által készített elemzés is rámutat, 
a BRD-nél és a CEC Banknál pél-
dául a 0 százalékos kamat mellett 
0,5 százalékos számlavezetési díjak 
vannak, a BCR-nél 0,05 százalékos 
kamatot adnak, de ha valaki hoz-
zá akar férni a készpénzhez, akkor 
1 százalékos illetéket kell fi zetnie, 
a 0,01 százalékos kamatot nyújtó 
Transilvania Banknál pedig a keze-
lési költség 0,5 százalékos. A Raiff ei-
sen Banknak úgy tűnik, annyira 
nem éri meg, hogy nem is fogad eu-
rós letéteket.

Kevés a hitel, sok a bankbetét
„A hitelezés még mindig nem bővül 
olyan ütemben, mint a megtakarí-
tás, ezért alakult ki a piacon, hogy 
gyakorlatilag nulla a banki betétek 
kamata” – világított rá megkeresé-
sünkre az alacsony kamatok hátte-

rére Bordás Attila. A LAM Mikrohi-
tel Rt. igazgatóhelyettese kifejtette, 
ha a bank nem tudja kihelyezni a 
pénzt, az neki csak költséget je-
lent, ezért csökkenti folyamatosan 
a kamatot, hogy ne nála helyez-
zék el a megtakarítást. Felidézte, 
a 2008-as gazdasági válság egyik 
pozitív hozadéka volt, hogy a la-
kosság elkezdett megtakarítani. A 
válság előtt országos szinten a hite-
lezés 30 százalékkal volt nagyobb, 
mint a betéti állomány, ez lassan 
megfordult, és ma már ott tartunk, 
hogy 30 százalékkal nagyobb a be-
tétek aránya, mint amennyi hitelt 
kiadtak. „Elméletileg forrástöbblet 
van, gyakorlatilag viszont nincs, 
mert a többlet jelentős része az ál-
lamnál landol, hiszen az állam az 
egyik nagy hitelfelvevő” – fejtette 
ki szakértő. Rámutatott: ez vezet 
oda, hogy a betéti kamatok egyre 
alacsonyabbak, sok esetben nem is 
számol kamatot a bank.

Nagyobb kockázat, 
nagyobb bevétel
A megtakarítási alternatívákra vo-
natkozó kérdésünkre Bordás Attila 
kifejtette, a nyugati, érettebb pénz-
ügyi tudással rendelkező országok-
ban jelentősen nagyobb a tőzsdei 
befektetés aránya, mint Romániá-
ban. Összetett befektetési terméke-
ket használnak. „A tőzsdei termék 
nem feltétlenül azt jelenti, hogy 
egyénileg tőzsdéznek, hanem hogy 
befektetési alapokra bízzák a megta-
karításaikat. Szigorú felügyelet mel-
lett kamatoztatják a pénzt” – irányí-
totta rá fi gyelmünket a szakember. 
Mint részletezte, ezeknek a termé-
keknek rengeteg változata létezik, 
például a befektető eldöntheti, hogy 
a teljes összegre csak állami kötvé-
nyeket vásárol, vagy 10 százalékra 
részvényeket, és a többire államköt-
vényt. Ez most már Romániában is 
dinamikusan fejlődő piac, magán-
személyek és cégek is élnek ezzel a 
lehetőséggel – értékelte a szakértő. 
A banki betétekhez képest lényeges 
különbség, hogy ezek az összegek 

már nem rendelkeznek az európai 
uniós biztonsági ernyővel, így ha 
valaki részvényekbe, államköt-
vénybe fekteti a pénzét, arra nincs 
100 ezer euróig garancia, mint a 
banki betéten.

Bordás Attila rámutatott, a befek-
tetések között vannak kisebb-na-
gyobb kockázatúak, a nagyobb koc-
kázat nagyobb bevételt jelent, de 
még nagyon kis kockázat esetén is 
több hozamot biztosítanak, mint a 
banki betétek. A szakértő szerint ez 
az egyik jó megoldás, hogy a kisbe-
fektetők pénzét hozzáértéssel és szi-
gorú szabályozás, felügyelet mellett 
kamatoztassák.

Arra is kitért, hogy a román tőzs-
de az elmúlt időszakban jól teljesí-
tett, tehát ha valaki hajlandó napi 
szinten követni, tudatosan készül 
rá, egyénileg is tőzsdézhet – ez 
kockázatosabb, de a hozamok a 
két számjegyű szintet is elérhetik. 
„Mérlegelni kell, hogy kinek mek-
kora a kockázattűrő képessége, 
azt viszont nem szoktuk javasol-
ni, hogy a teljes megtakarítást egy 
befektetési eszközbe kössék le ” – 
mondta a szakértő.

Arany, műtárgy, ingatlan
Hozzátette: Nyugaton például 
az is elterjedt megtakarítási for-
ma, hogy aranyba, ékszerbe, 
műtárgyba fektetik a pénzt, ám 
ennek Romániában még nincs 
annyira kialakulva a piaca. Az 
ingatlanba való befektetésnek 
már nagyobb hagyománya van 
az országban, ez hosszú távon 
biztos, kiszámítható jövedelmet 
hoz, de nehezebben tehető pénz-
zé, tehát ha gyorsan szükség van 
készpénzre, lassabb az ingatlant 
arra átváltani. „Figyelembe kell 
venni, hogy a megtakarított pénz 
mennyi időre használható be-
fektetésre. Gondolni kell arra is, 
hogy vészhelyzet esetén szükség 
lesz-e erre az összegre, vagy meg-
engedhetjük magunknak, hogy 
tíz évre félretegyünk” – javasolta 
Bordás Attila.

 » Bordás Attila 
rámutatott, a 
befektetések 
között vannak 
kisebb-nagyobb 
kockázatúak, a 
nagyobb koc-
kázat nagyobb 
bevételt jelent, 
de még nagyon 
kis kockázat 
esetén is több 
hozamot bizto-
sítanak, mint a 
banki betétek.
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