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Romániában is egyre többen 
veszik igénybe a bankolás új 
formáját biztosító fi ntech cégek 
szolgáltatásait, hiszen a digitális 
pénzügyek legújabb generáci-
ójával a banki szolgáltatások 
leegyszerűsödnek, felgyorsul-
nak, nem utolsósorban pedig ol-
csóbbak. A Revolut-felhasználók 
száma már elérte az egymilliót, 
amivel Európa élmezőnyébe lé-
pett az ország. A fi ntechkel járó 
kockázatok felmérése viszont 
még zajlik.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

C saknem két évvel azután, hogy 
megjelent a romániai piacon a 
brit Revolut fi ntech cég a maga 

virtuális és fi zikai formában is létező 
„bankkártyájával”, máris elérte az 
egymillió felhasználót, ezzel pedig 
a második legnagyobb piacnak mi-
nősül Nagy-Britannia után – adott 
hírt a fejleményről a vállalat. A 2015-
ben alapított társaság szolgáltatá-
sait már több mint 8 millióan veszik 
igénybe világszerte. Lényege röviden: 
nem létezik fi zikai bank, mobiltelefo-
non regisztrálhatnak az érdeklődők, 
a kártya pedig virtuális vagy igazi 
is, rendes nemzetközi számlaszám 
(IBAN) jár hozzá. Továbbá – mint a 
cég hangsúlyozza – nemcsak a fi zeté-
sek válnak egyszerűbbé és olcsóbbá, 
hanem pénzküldésre is alkalmas, pár 
kattintással lehet utalni – nem csak 
revolutos – rokonoknak, ismerősök-
nek különböző összegeket.

Bejött a mézesmadzag
A friss statisztika szerint mostanáig 
a román állampolgárok csaknem 4 
milliárd euró értékben fi zettek Revo-
luttal, a trend a 2019-es év második 
felében gyorsult fel, amikor bő 400 
százalékos növekedést jelentettek. 
2018 májusa óta összesen több mint 
58 millió tranzakciót jelentettek. És 
bár nagyon sokan utazási kártyaként 
gondolnak a Revolutra, mivel többek 
között azzal reklámozta magát, hogy 
középárfolyamon fi zethetünk ezzel 
az eszközzel bárhol a világon, nincs 
átváltási díj, banki illeték, ma már a 

mindennapok részévé vált, és a tranz-
akciók 62 százalékát belföldön bo-
nyolítják a felhasználók. A leginkább 
kedvelt kereskedők a revolutosok 
körében az Uber, a Carrefour, a Lagar-
dère Travel Retail, a McDonald’s, va-
lamint az Auchan. Sok felhasználó él 
ugyanakkor a Vaults elnevezésű „per-
sely” nyújtotta lehetőséggel, aminek 
köszönhetően különböző pénzössze-
geket lehet félretenni például a soron 
következő külföldi kirándulásra. De 
kik is a revolutosok? Erre is választ 
kapunk a brit fi ntech cég közlemé-
nyéből: főként városi lakosok, akik-
nek számottevő hányada Bukarest-
ben, Kolozsváron, Temesváron vagy 
Jászvásáron él, átlag életkoruk pedig 
34 év.

A tavalyi óriási gyarapodás amúgy 
nagyban betudható egy „mézes-
madzagnak”: a fi ntech cég újra be-
vetette időről időre alkalmazott tag-
toborzó kampányát, 50 lejt kapott a 
kártyájára, aki meghívott egy új tagot, 
és az újonc számláján is megjelent 
egy kisebb összeg.

Miért éri meg?
A Revolut még mindig nem nyeresé-
ges, startup cég, tehát fi nanszíroz-
zák. De a startupokra általában az 

jellemző, hogy évekig esetleg veszte-
ségesek, aztán tőzsdére mennek, és 
annyira felértékelődik a részvényük, 
hogy akár milliárdokat érő céggé 
válnak. A pénznemek közötti ingye-
nes átváltásnak van egy határértéke, 
minden, az előfi zetési időponthoz ké-
pest új hónapban 6000 euró felett 0,5 
százalékos méltányossági díjat szá-
mítanak fel. Ha előfi zetéses csomagra 
vált az ügyfél, az ingyenes devizavál-
tási limitet eltörlik. Ezek a díjak nem 
nagyok, de sok felhasználó esetén, 
valamint további szolgáltatások érté-
kesítésével a cégnek is meg fogja érni.

Zajlik a kockázatok felmérése
Sokan fogadták ugyanakkor kétked-
ve az új és korszerű fi zetőeszközt; az 
esetleges kockázatokról Bálint Csa-
bát, a Román Nemzeti Bank (BNR) 
igazgatótanácsi tagját kérdeztük. 
„A fi ntech megjelenésével nagyon 
erős, innovatív versenytársat ka-
pott a hagyományos bankszektor” 
– szögezte le megkeresésünkre a 
szakember, jelezve, jelenleg a koc-
kázatok felmérésének szakaszá-
ban vannak. „Én örülök a fi ntech 
megjelenésének, hiszen a verseny 
előrevisz, ha tisztességes. Az előre-
törésük ugyanis arra készteti a ban-

NEM LÉTEZIK FIZIKAI PÉNZINTÉZET – A ROMÁN JEGYBANK EGYELŐRE ELEMZI, MILYEN KOCKÁZATAI LEHETNEK A FINTECHNEK 

Népszerűek az innovatív fi zetési alternatívák
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kokat, hogy felvegyék a kesztyűt, 
előremutató, hatékony megoldá-
sokat keressenek, fejlesszenek ki 
az ügyfeleik részére” – részletezte 
a jegybanki illetékes. Ugyanak-
kor arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy még nagyon sok a kérdőjel 
az ágazat körül, hiszen a ban-
kok rendkívül szabályozottak, a 
fi ntech ebből a szempontból még 
a szürke zónában van. Ezért is 
rukkolhatnak elő olyan megoldá-
sokkal, melyekre a bankok éppen 
a szigorú szabályozási háttér mi-
att nem gondolhatnak.

„Érzésem szerint a bankok elő-
ször csodálkozva, érdeklődve, né-
hányan ijedten néztek, amikor az 
új versenytárs megjelent, ám ösz-
szességében a fi ntech egy kihívás, 
ami a pénzügyi szolgáltatások mi-
nőségét javítja, gyorsítja” – mond-
ta Bálint Csaba.

A pénzügyi szakértő fontosnak 
tartja, hogy ha valami újdonság 
megjelenik, oda kell fi gyelni arra 
is, hogy milyen kockázatokat 
hordoz. „A fi ntech szolgáltatások 
egyre inkább jelen vannak a min-
dennapjainkban, ezért a Román 
Nemzeti Bank szemszögéből is 
fontos, hogy megnézzük, milyen 
kockázatokat rejt, és vannak ilye-
nek, azokra találjunk megoldáso-
kat” – szögezte le a BNR tisztség-
viselője.

Hozzátette: még nagyon az ele-
jén tartunk ennek a hullámnak, 
ám szabályozói szempontból is 
több fi gyelmet kell ezekre fordí-
tani, ezt a Román Nemzeti Bank 
már elkezdte, és több más euró-
pai központi bank is egyre job-
ban odafi gyel. Kiemelte: a fi ntech 
cégek sokfélék, nagyon színes 
paletta, amit lefednek, ezért nem 
lehet általánosítani, egyenként 
kell megvizsgálni, melyik ország-
ban vannak bejegyezve, milyen 
szabályok szerint működnek. Ha 
egy cég nem Romániában van be-
jegyezve, meg kell találni azokat 
az eszközöket, amelyekkel követ-
ni, ellenőrizni lehet. „Jelenleg a 
kockázatok felmérése zajlik, egye-
lőre nem merem megnyugtatni a 
felhasználókat, de arra törekszem, 
hogy a Román Nemzeti Bankon be-
lül több fi gyelmet fordítsunk erre az 
ágazatra” – összegzett Bálint Csaba.

 » „Még nagyon 
sok a kérdőjel 
az ágazat körül, 
hiszen a ban-
kok rendkívül 
szabályozottak, 
a fi ntech ebből 
a szempontból 
még a szürke zó-
nában van. Ezért 
is rukkolhatnak 
elő olyan meg-
oldásokkal, me-
lyekre a bankok 
éppen a szigorú 
szabályozási 
háttér miatt nem 
gondolhatnak.”

 » B. E.

Összesen 1506 elektromos au-
tót írtak tavaly forgalomba Ro-

mániában, ami 148,9 százalékos 
növekedést jelent a 2018-as évhez 
viszonyítva – derül ki a Romániai Au-
tógyártók Egyesülete (ACAROM) által 
nyilvánosságra hozott statisztikából. 
Az európai uniós összesítést is tar-
talmazó kimutatás szerint 2019-ben 
az alternatív meghajtású járművek 
(AFV) iránti kereslet tovább bővült 
az Európai Unióban, tartva a korábbi 
években elindult pozitív trendet. Az 
az alternatív meghajtású járművek 

forgalomba írása 42,9 százalékkal 
nőtt 2018-hoz mérten, uniós viszony-
latban összesen 1 612 194 alternatív 
meghajtású járművet írtak forgalom-
ba, ami a forgalomba írt új járművek 
10,5 százalékát jelenti.

Ezen belül a tisztán elektromos 
meghajtású járművek (ECV) iránti 
kereslet az Unióban tavaly 93,8 száza-
lékkal nőtt, elérve a 290 923 egységet, 
ami 1,9 százalékos részesedést jelent 
a forgalomba írt új járművek köré-
ben. Jóval jelentősebb volt a kereslet 
a hibrid járművek (HEV+PHEV) iránt, 
1 065 312 forgalomba írt egységgel, 7 
százalékos piaci részesedéssel. Az új 

gázmeghajtású (LPG) vagy sűrített-
gáz-meghajtású (CNG) járművek el-
adása elérte a 255 959 egységet, ami 
a forgalomba írt új járművek 1,7 szá-
zalékát jelenti.

Az alternatív meghajtású járművek 
iránt a legnagyobb kereslet Német-
országban (74,6 százalék), Nagy-Bri-
tanniában (42,9%), Spanyolország-
ban (39,6.5%) és Franciaországban 
(25,9%) mutatkozott. A tisztán elekt-
romos meghajtású járművek közül a 
legtöbbet, 67 695 egységet Hollandi-
ában írták forgalomba, majd Német-
ország és Franciaország következett 
63 491, illetve 42 764 egységgel.

Egyre több a környezetkímélő jármű az európai utakon

Lassan, de biztosan. Romániában is többen vásárolnak e-autót

A romániai revolutos fantomképe: 34 éves, nagyvárosokban él, és belföldön is fi zet az „eszközzel”




