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H I R D E T É S

A Sapientia Alapítvány pályázatot ír ki
KAPUS ÁLLÁS betöltésére.

Jelentkezési feltételek: középiskolai végzettség, magyar nyelv 
ismerete.
Előnyt jelent: a munkakörnek megfelelő jártasság, előzetes
tapasztalat, a munkakör feladataival összefüggő szaktanfolyam 
elvégzése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajzot;
• végzettséget igazoló iratok másolatát;
• ajánlólevelet.
Jelentkezni személyesen: Kolozsváron a Mátyás király utca
4. szám alatt a Sapientia Alapítvány titkárságán vagy e-mailen
a dszidi@sapientia.ro címen.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 25., péntek, 13 óra.

A JÁRVÁNYÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÖSZTÖNÖZHETIK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT

Nem népszerű a hitel
A romániai lakosság 40 
százalékának semmilyen 
kapcsolata nincs a pénz-
intézetekkel, tehát még 
folyószámlája sincs, így 
nem csoda, hogy még a 10 
százalékot sem éri el azok-
nak az aránya, akik részletfi -
zetésre, hitelből vásárolnak 
maguknak mosógépet vagy 
személygépkocsit.

 » BÍRÓ BLANKA

A romániai háztartások alig 
8,1 százaléka vesz fel hitelt 
elektronikai cikkek vagy 

éppen személygépkocsi részlet-
re történő vásárlására – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) kutatásából. A Románia 
lakosságának életkörülményei 
2019-ben címet viselő kutatás 
szerint a hitelek mintegy 37,8 
százalékát a lakások felújítására, 
tatarozására vették fel. A kutatás 
szerint a városi háztartásokra 
jellemzőbb, hogy kölcsönhöz 
fordulnak, mint a vidékiek kö-
rében: az arány 10,1 százalék az 
5,9 százalékhoz. A férfi ak által 
vezetett háztartások esetében 
ugyanakkor nagyobb ez az arány 
(9,7 százalék), mint a nők által 
vezetett háztartások esetében 
(4,7 százalék). Az alkalmazásban 
állók által vezetett háztartások 
esetében a hitel felvételének 
célja 59,3 százalékban bizonyos 
javak részletben való megvásár-
lása volt, a nyugdíjas személyek 
által vezetett háztartások eseté-
ben ez az arány 39,5 százalék.

Nincs is kapcsolat
„Nem az a gond, hogy a romániai 
háztartások 8,1 százaléka hasz-
nálja a bankhitelt mint pénzügyi 
eszközt, hanem az, hogy a fel-
nőtt lakosság 40 százalékának 
semmilyen kapcsolata nincs a 
bankokkal” – értékelt megkere-
sésünkre Bordás Attila, a LAM 
Mikrohitel Rt. igazgatóhelyette-
se. Mint rámutatott, Románia a 
kevésbé fejlett és a fejlett gazda-
ságú országok között rekedt eb-
ből a szempontból, ez a helyzet 
elsősorban a 2008-as pénzügyi 
válság előnyei és hátrányai miatt 
alakult ki, 2008-ig egy dinami-
kus fejlődésnek lehettünk tanúi, 
hiszen a 2000-es évek elején még 
csak a lakosság egyharmada 
használt valamilyen banki szol-
gáltatást, akkor a fi zetéseket sem 
utalták még bankkártyára. Aztán 
megfordult az arány, és eljutot-
tunk oda, hogy 60 százaléknak 
már van kapcsolata a pénzinté-
zetekkel, és 40 százalék viszont a 
legegyszerűbb banki terméket, a 
folyószámlát sem veszi igénybe. 
Tavalyi statisztika szerint a nyug-
díjak egyharmadát még mindig 
készpénzben kézbesítette a pos-
tás. Ez egy hatalmas elmaradás, 
hiszen Csehországtól nyugatabb-

ra már a fi zetések, nyugdíjak 
több mint 90 százaléka kártyára, 
folyószámlára fut be. Ugyanak-
kor azok közül is, akik használ-
ják a banki termékeket, nagyon 
sokan csak havonta egyszer te-
szik ezt meg. Sokan megkapják a 
fi zetést, a nyugdíjt bankkártyára, 
majd a teljes összeget kiveszik, 
s a további pénzügyeiket  kész-
pénzzel intézik.

Hidegzuhany volt 
a 2008-as válság
A hitelfelvételre vonatkozóan 
a 2008-as válság szintén vízvá-
lasztónak bizonyult – húzta alá 
Bordás Attila. A gazdasági vál-
ság előtt megugrott az eladóso-
dottság, mindenki a pozitív han-
gulatra alapozott, abban bíztak, 
hogy jól megy a gazdaság, és ez a 
következő években is folytatódni 
fog. A recesszió hidegzuhany-
ként érte elsősorban a valutahi-
teleseket, akik felocsúdtak, hogy 
a család jövedelmének jelentős 
részét „elrabolták” a bankok a 
hiteltörlesztés fejében. Azután 
már sokkal megfontoltabban 
döntöttek. Ennek egyik pozitív 
hozadéka volt, hogy a személyi 
igazolványra adott hitel szinte 
teljesen megszűnt. „A pénzin-
tézetek talán még most is adná-
nak ilyen módon kölcsönt, de 
már nincs rá igény, a fogyasztók 
jobban felmérik a kockázatait” – 
magyarázta a szakértő.

Hozzátette: a statisztikai ada-
tok is azt mutatják, hogy jelentős 
mértékben visszaestek a luxus-
cikkekre felvett fogyasztói hite-
lek. Ha valaki nagyobb televíziót, 
korszerűbb telefont szeretne vá-
sárolni, azt már nem hitelből fe-
dezi, hanem a megtakarításaiból. 
Jelenleg már a többség csak akkor 
vesz fel fogyasztói hitelt, ha az át-
lag életszínvonal biztosítására el-
engedhetetlen terméket kell vásá-
rolnia – gépkocsit, mosógépet –, 
amit az átlagjövedelemből nem 
lehet megfi nanszírozni, vagy a 
megtakarításokból nem tudják 
megoldani. „A fejlett országok-
ban is így működik, hogy a vá-
ratlan, előre nem látható egyszeri 
kiadásokra vesznek fel fogyasztói 

hitelt, például ha elromlik a mo-
sógép vagy a gépkocsi, és gyorsan 
pótolni vagy javítani kell” – mu-
tatott rá Bordás Attila. Vannak 
még a fi atal családok, akik bíznak 
abban, hogy a bevételeik a követ-
kező években is jól alakulnak, és 
megtakarításból, hanem hitelből 
rendezik be a lakást, vásárolnak 
gépkocsit.

Ugyanakkor jelenleg teljesen 
megfordult a 2008 előtti tenden-
cia, ma már több megtakarítás 
van, mint amennyi hitel van ki-
helyezve, miközben 2008 előtt a 
romániai megtakarítások a hitel-
állomány mintegy 40-50 százalé-
kát fedezték.

Pénzügyi nevelésre 
van szükség
Bordás Attila különben úgy látja, 
hogy sokkal nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a pénzügyi neve-
lésre, azt már általános iskolában 
el kellene kezdeni. Az idősebbek, 
akik a 2000-es évek előtt nem 
használtak semmilyen banki ter-
méket, már nehezebb megszólí-
tani, ám a fi atalok többsége már 
online bankol. Ugyanakkor azt is 
tanítani kellene, miként gazdál-
kodjanak a pénzükkel, hogyan 
takarékoskodjanak, fektessenek 
be, miként fedezzenek egy na-
gyobb kiadást, mikor és milyen 
feltételek mellett vegyenek fel egy 
hitelt, sorolta a pénzügyi szakér-
tő. Rámutatott, mindez azért is 
nehézkesebb, mert a romániai 
háztartásokban a jövedelem je-
lentős részét, mintegy 70-80 szá-
zalékát a mindennapi kiadásokra 
– számlák fi zetésére, élelmiszer 
vásárlására – fordítják, nagyon 
kevés marad megtakarításra, 
hitelrészlet-törlesztésre. Bordás 
Attila abban bízik, hogy a járvány 
hatása pozitívan csapódik le ezen 
a téren is, mint ahogy a digitális 
eszközök használata elterjedt, a 
pénzügyi eszközök használata te-
rén is javulás mutatkozik. Hiszen 
a kényszerhelyzetben egyre töb-
ben kezdtek el online vásárolni, 
ódzkodnak a készpénz-haszná-
lattól, így valószínű egyre töb-
ben nyitnak majd folyószámlát, 
kérnek bankkártyát.

Koronahatás. Ma már egyre többen vásárolnak online
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