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Saját farkukba harapó kígyók-
ként jellemezte a Krónikának 
nyilatkozó bankpiaci szakértő 
azt, hogy a hitelfeltételek szigo-
rítására készülnek a romániai 
bankok, mivel azt érzékelik, 
hogy olyan kockázatok jelentek 
meg a piacon, melyek eddig 
még nem fejtették ki a hatásu-
kat. De ha szigorítják a hitelezési 
feltételeket, akkor ez a negatív 
hatás tovább gyűrűzik – fi gyel-
meztetett egyúttal Bordás Attila.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Szigorúbbá válhatnak a hitele-
zési feltételek az év második 
felétől, vagyis érzékelhetően le 

fog szűkülni azoknak a polgároknak 
a köre, akik bankkölcsönhöz tud-
nak majd jutni. Főként a lakossági 
fogyasztási hitelek, illetve a kis- és 
közepes vállalkozásoknak nyújtott 
rövid távú kölcsönök esetében lesz 
megfi gyelhető ez a trend a tíz, hitele-
zés szempontjából legnagyobb romá-
niai bank körében a Román Nemzeti 
Bank (BNR) által végzett, az Agerpres 
hírügynökség által ismertetett felmé-
rés szerint. Ezek a bankok nyújtják 
amúgy a lakossági és vállalati hitelek 
nagyjából 80 százalékát.

Mint a jegybanki elemzés kiemeli, 
a koronavírus-járvány márciusi be-
gyűrűzése nyomán már az első fél 
évben érzékelhető volt a hitelpiac 
módosulása, a második félévben pe-
dig várhatóan ez a trend folytatódni, 
sőt erősödni fog. A pénzintézetek a 
dokumentum szerint már az év első 
felében szigorítottak ugyanis a köl-
csönnyújtás feltételein, miközben a 
hitelezési tevékenység visszaesett. 
2020. második félévére a megkérde-
zett bankok illetékesei arra számíta-
nak, hogy valamennyi hitel esetében 
szigorodnak majd a feltételek, de 
a leginkább érintettek a lakossági 
fogyasztási hitelek, illetve a kis- és 
közepes vállalkozásoknak nyújtott 
rövid távú kölcsönök lesznek. Ezzel 
párhuzamosan a pénzintézetek azzal 

számolnak, hogy a lakosság, illetve a 
cégek – főként a kkv-k – részéről nem 
is túl nagy az érdeklődés a bankköl-
csönök iránt.

Nem segítik a gazdaság talpra 
állását
Felelőtlen banki hozzáállásnak tart-
ja a jelenlegi helyzetben a hitelfelvé-
tel szigorítását Bordás Attila, a LAM 
Mikrohitel Rt. igazgatóhelyettese. 
Mint a Krónika megkeresésére hang-
súlyozta, ha szigorítják a feltételeket, 
azzal nem segítik a gazdaság talpra 
állását. „Azt szokták mondani, hogy 
a bank akkor ad esőernyőt, amikor 
süt a nap, és akkor veszi el, ha ele-
red az eső. Ez pontosan jellemzi ezt a 
hozzáállást. Amikor a vállalkozások-
nak tőkére, a magánszemélyeknek 
készpénzre van szükségük, tehát 
banki segítségre szorulnak, a bank 
szigorít, és nem ad kölcsönt, amikor 
jól megy egy vállalkozás, ad ugyan, 
de akkor már nincs szükség hitelre” 
– részletezte a banki szakértő.

Rámutatott: a romániai bankrend-
szerben amúgy jellemző ez a fajta 
hitelpolitika, ez a központosítás 
egyik következménye, vagyis nem 
egyénileg bírálják el a hitelkérelme-
zőt, hanem egységes feltételek alap-
ján Bukarestben. „A jelzés, hogy a 
fogyasztói és a rövid lejáratú hitelek 
esetében szigorítanak a hitelezési fel-
tételeken, annak a következménye, 
hogy a bankok azt érzékelik, a válság-

nak súlyos következményei lesznek 
a gazdaságra, a magán- és jogi sze-
mélyek hitelképességére, a hitelezés 
szempontjából tehát magasabb lesz 
a kockázat” – magyarázta a szakértő.

Elmondása szerint a szigorítás több 
módon is megvalósulhat, például az 
ingatlanvásárlásra adott kölcsönnél 
nagyobb önrészt kérnek, lecsökken-
tik az eladósodottsági szint mértékét 
– például ha eddig a jövedelem leg-
több 35 százaléka lehetett a törlesztő-
részlet, akkor ezentúl csak 25–30 
százalékra lesz ráterhelhető. Emellett 
azt is megtehetik, hogy a magánsze-
mélyek esetében bizonyos jövedelme-
ket – például a szerzői jogdíjból vagy 
bérbeadásból származó bevételeket 
– nem vesznek fi gyelembe.

Tovább gyűrűzik a negatív hatás
A bankok ugyanis érzékelik, hogy 
olyan kockázatok jelentek meg a pia-
con, melyek eddig még nem fejtették 
ki a hatásukat, de ha szigorítják a hi-
telezési feltételeket, akkor ez a nega-
tív hatás tovább gyűrűzik. „Kialakul 
a saját farkába harapó kígyó eff ek-
tus. Ha a bankrendszer csökkenti az 
amúgy is alacsony hitelmennyisé-
get, azzal tovább árt a gazdaságnak, 
hiszen ha nem hitelez, nem mozog 
a pénz, ha nincs likviditás rosszul 
mennek a vállalkozások, tovább nő a 
kockázat, és csökkennek a hitelek” – 
mutatott rá Bordás Attila. Hozzátette: 
épp ezt a negatív hatást kell felolda-

MÁRIS SZIGORÍTOTTÁK A HITELEZÉSI FELTÉTELEKET A PÉNZINTÉZETEK, A MÁSODIK FÉL ÉVTŐL PEDIG MINDEZ FOKOZÓDHAT

Elvennék az ernyőt a bankok, amikor esik az eső

Kockázatelemzés. Szigorúbb feltételek mellett kevesebben kaphatnak hitelt

Visszatér-e a „régi normalitás”? Júniusban nem ennyien szoktak lenni a diadalívnél
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nia a kis- és közepes vállalkozások-
nak állami garancia révén kedvező 
hitelezési feltételeket nyújtó IMM 
Invest programnak, ám a támogatás 
azt is eredményezi, hogy a bankok 
inkább ezt a terméket „nyomják” a 
piacon, hiszen az állami garancia 
mellett kevesebb a kockázat. Más-
részt azért sem érdekeltek a rendes 
lakossági vagy vállalkozói hitelek 
megítélésében, mert az államkasz-
sza rengeteg pénzt von ki a bank-
rendszerből, a költségvetési hiány 
fedezésére államkötvényeket adnak 
el. Amikor az állam 3-4 százalékos 
kamattal vesz fel hitelt a banktól, 
szinte nem éri meg, hogy másnak is 
hitelezzen, hiszen az állami garan-
cia esetében alig van kockázat. Nem 
éri meg a banknak, hogy 6 százalé-
kos kamattal hitelt adjon a magán-
személyeknek, vállalkozásoknak, 
kockáztatva, hogy ennek bizonyos 
százaléka nem térül meg, inkább 
odaadja 4 százalékon minimális 
kockázattal az államnak – részletez-
te Bordás Attila. Kitért ugyanakkor 
arra is, hogy vannak viszont olyan 
bankok – például a Transilvania 
Bank vagy a LAM Mikrohitel Rt. – 
amelyek általában szembemennek 
az általános szigorítással, be merik 
vállalni a kockázatot, és ezzel pia-
cot hódítanak.

 » „Amikor a 
vállalkozásoknak 
tőkére, a magán-
személyeknek 
készpénzre van 
szükségük, tehát 
banki segítség-
re szorulnak, a 
bank szigorít, és 
nem ad kölcsönt, 
amikor jól megy 
egy vállalkozás, 
ad ugyan, de 
akkor már nincs 
szükség hitelre” 
– részletezte a 
banki szakértő.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint a felével csökkenhet a 
megszokotthoz képest a nyári tu-

rizmus Párizsban a koronavírus-jár-
vány miatt a fővárosi turisztikai hiva-
tal becslése szerint, amely elsősorban 
a külföldi látogatók elmaradásától 
tart. „De nincs kristálygömbünk. Fő-
leg azért sem, mert last minute-ben 
működünk, amikor jó hírt kapunk 
az egészségügyi szabályok oldásáról 
vagy a határnyitásokról, és amikor 
az emberek elkezdenek foglalni, kel-
lemes meglepetések is történhetnek 
idén nyáron – fogalmazta meg ugyan-
akkor Corinne Menegaux, a párizsi 
turisztikai hivatal vezetője.

 Caroline Leboucher, a francia tu-
rizmus külföldi népszerűsítésével 

foglalkozó Atout France ügynökség 
vezetője eközben arról beszélt, hogy 
Franciaország teljes területén jelen-
tősen visszaeshetnek a turisztikai 
bevételek az első előrejelzések sze-
rint. A szakemberek 2020-ban 40-45 
milliárd eurós kieséssel számolnak 
az évi 170 milliárd eurós bevételhez 
képest.

 „A perspektívák inkább biztató-
ak, az embereknek ismét van kedve 
utazni. De a helyi turizmust részesítik 
előnyben. Ugyanakkor Párizs és Fran-
ciaország továbbra is a fő célpontok 
közé tartozik a külföldiek számára” 
– vélte Corinne Mene gaux, aki szerint 
azoknak köszön hetően, akik külföld-
re utaznak, Franciaország továbbra is 
vezető helyen marad az európai cél-
pontok között.

A külföldi látogatók tömeges elmaradásától tartanak Párizsban

IMM Invest-mérleg: 7500 hitelszerződés

A kis- és közepes vállalkozásoknak állami garancia révén 
kedvező hitelezési feltételeket nyújtó IMM Invest program 
indulása óta eltelt csaknem két hónap alatt 7418 kölcsönt 
nyújtottak a romániai bankok, összesen 6,2 milliárd lej 
értékben – közölte a Zf.ro gazdasági portál érdeklődésére 
az állami garanciaalap (FNGCIMM). „Öt banknál már ki 
is merült a kiutalt keret” – jelentette be Dumitru Nancu, 
az intézmény vezérigazgatója. Azt azonban nem kíván-
ta elárulni, hogy mely pénzintézetekről van szó. Jelezte 
viszont, hogy még több tízezer szerződés áll ellenőrzés 
alatt, a garanciaalap egészen pontosan 46 685 iratcsomót 
küldött el a bankoknak, a pénzintézetek amúgy mostanáig 
12 390 kkv kérését utasították el az FNGCIMM által közölt 
adatsorok szerint. A legtöbb hitelt – 4084 – mikrovállalko-
zások igényelték, összesen 2 milliárd lej értékben, majd 
a kisvállalkozások következnek 2763 szerződéssel és 2,8 
milliárd lejes összeggel, míg a közepes besorolású cégek 
571 kölcsönt vettek fel csaknem 1,5 milliárd lej értékben.




