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A világjárvány okozta válság 
ellenére is megállja a helyét 
az OTP Bank Románia terjesz-
kedési stratégiája, miközben 
szeretnének jobban odafi gyel-
ni a magyar ügyfelekre is.

 » BÁLINT ESZTER

A z idei év nehéz, a jövő esz-
tendő még nehezebb lesz – 
hangsúlyozta Fatér Gyula, az 

OTP Bank Románia vezérigazgatója 
egy szerda délelőtti online sajtóbe-
szélgetésen, amelynek témáját a 
bankszektor által a koronavírus-vi-
lágjárvány idején tapasztalt kihívá-
sok képezték. Szó esett arról, hogy 
folyamatosan „tanul magyarul” a 
bank ügyfélszolgálata, mint ahogy 
a román gazdaság várható alakulá-
sáról is.

„Mint a Gömböc, megtaláltuk és 
fenntartjuk az egyensúlyt” – illuszt-
rálta a világhírű magyar találmány-
nyal az OTP romániai helyzetét a 
vezérigazgató, elismerve egyúttal, 
hogy márciusban, amikor már lát-
szott, hogy világjárvány készül ki-
robbanni, ő maga is megijedt. Ám 
végül – húzta alá – nem volt szük-
ség a fejlesztési terveiket tartalmazó 
Apolló program felülvizsgálatára, 
egyelőre minden sínen van, és 
tartható a célkitűzés, amely szerint 
2024 végére meglesz az 5 százalékos 
piaci részesedés.

Az állammal vagy anélkül 
segítenék a bajbajutottakat 
Mint Fatér felidézte, a járvány be-
gyűrűzését követően az első a kollé-
gák biztonsága volt, másodsorban 
pedig az ügyfeleikről próbáltak gon-
doskodni. Még az állami hitelmora-
tórium előtt kidolgoztak egy saját 
mentőcsomagot, ám egyelőre azt 
látják, hogy az ügyfelek döntő több-
sége jól megbirkózott a járvánnyal, 
nincsenek nagy fi zetési problémák, 
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Vízválasztó lesz a 2021-es év a bankszektornak

Fatér Gyula: nagy az érdeklődés az állami támogatások iránt
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találtuk és 
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illusztrálta a 
világhírű magyar 
találmánnyal az 
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összesen 10 százalékuk szorult arra, 
hogy felfüggessze a hiteltörlesztést, 
és közülük is többen vannak, akiknek 
helyrebillent az anyagi helyzete, és 
már le is mondtak a moratóriumról.

A 2021-es év viszont minden-
képp vízválasztó lesz a bankszek-
tor számára, hiszen egyelőre nem 
lehet tudni, hogy folytatódik-e az 
állami hitelmoratórium, és ameny-
nyiben igen, miként. „Mi készen 
állunk arra, hogy akik a későbbi-
ekben is fizetési nehézségekkel 
küzdenek, azok továbbra is kap-
janak védőernyőt. Reméljük, hogy 
lesz folytatás, de ha nem, akkor 
januártól valamiféle szabályozott 
megoldást találunk” – jelentette 
ki Fatér Gyula.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
még mindig jelentkezhetnek a kis- és 
közepes vállalkozások a különböző 
állami támogatási programokra, mint 
például az ügyfeleik körében igen 

nagy népszerűségnek örvendő IMM 
Invest programra, az OTP pedig közü-
lük is a legkisebbekre összpontosít, 
külön összeget is félretettek a megse-
gítésükre. A vezérigazgató jelezte, az 
IMM Invest nekik kiutalt első keretét 
már meg is kellett emelni, olyan ko-
moly az érdeklődés nemcsak a már 
meglévő ügyfeleik körében, hanem 
újak is érkeztek hozzájuk.

A terjeszkedésben az akvizíció 
csak hab a tortán
Ami illeszkedik is az OTP Románia cél-
kitűzéseibe, hiszen az ötévesre kigon-
dolt Apolló programnak épp az a célja, 
hogy terjeszkedjenek az itteni piacon. 
Mint Fatér rámutatott, a térség más or-
szágaiban jelentősebb szeletet tudhat 
magáénak az OTP, míg Romániában 
ugyan a tíz legnagyobb bank között 
vannak – kilencedikek a maguk 2,5 
százalékos piaci részesedésével –, de 
hangsúlyosan a cél, hogy még jobban 
megvessék a lábukat. Az ötéves terv-
ben megjelölt 5 százalékos szelet pe-
dig meglátása szerint elérhető, hiszen 
a koronavírus-járvány begyűrűzése 
ellenére is sikerül első évben hozniuk 
a félszázalékos bővülést.

Az igazgató kiemelte: miközben 
Romániában az elmúlt időszakban 
nagyjából 200 bankfi ók bezárt, ők 
nyitottak egyet Bukarestben, és még 
az év végéig szeretnének megnyitni 
egy regionális központot Temesvá-
ron. Újságírói kérdésre válaszolva je-
lezte, a jövőben is évi két-három fi ók 
nyitásával és a meglévők bővítésével 
számolnak.

A Krónika kérdésére, hogy a ter-
jeszkedés részeként vannak-e ak-
vizíciós terveik is, Fatér Gyula le-
szögezte: vannak, de nagyon nagy 
a különbség a két évvel ezelőtti 
tervekhez képest. Akkor ezek voltak 
az alaptervek, most megfordult, „és 
ha nincs akvizíció, akkor is hozzuk 
a piaci részesedést”. „Ha van lehe-
tőség a piacon, ajánlatot teszünk, 
és ha összejön, megvesszük, de ez 
csak a hab a tortán. Idén is volt ha-
sonló kaland, ami nem jött össze, a 
vevő nem adta el végül a terméket, 
amire számítottunk. Ha van ilyen, 
megnézzük: ha összejön, sokkal 
jobb, ha nem, akkor megyünk elő-
re” – tette hozzá, utalva arra, hogy 
a spanyol BBVA-csoport végül idén 
úgy döntött, hogy nem adja el az ér-
dekeltségébe tartozó Garanti Bank 
Romániát, amire az OTP Románia is 
pályázott.

Még jobban megtanul magyarul 
az ügyfélszolgálat
A beruházások terén ugyanakkor 
nagy hangsúly tevődik a kollégák-
ra is. Fatér azt mondja, hogy mióta 
másfél éve az OTP Románia élén 
van, 200 új kollégát vettek fel, akik 
közül amúgy ötvenen beszélnek 
magyarul. „És még mindig nem va-
gyunk azon a szinten, hogy azokat 
az ügyfeleket, akik magyarul ban-
kolnának, teljes mértékben kiszol-
gáljuk. Őszintén elismerem, ebben 
még fejlődnünk kell, és ezt meg is 
tesszük” – ígérte az igazgató. Kitért 
arra is, hogy Sepsiszentgyörgyön 
létrehoztak egy call centert, ahol 
öt kolléga magyarul beszél, így a 
betelefonálók tudnak magyarul ér-
tekezni, ezt a hubot pedig szeretnék 
tovább bővíteni. „Azt szeretnénk, 
hogy bárki a tetszése szerinti nyel-
ven kapjon kiszolgálást” – szögezte 
le Fatér Gyula.

Nincs rossz helyzetben a román 
gazdaság, de lehetnek gondok
A román gazdaság várható alaku-
lását fi rtató kérdésre a pénzügyi 
szakember úgy vélekedett, nincs 
rossz helyzetben. „Összességében 
a román helyzetnél azt látjuk, hogy 
az idei visszaesés kisebb, mint a 
régió átlaga, azt látjuk, hogy a költ-
ségvetési defi cit és más problémák 
ellenére idén a román gazdaság 
eredménye relatíve nem lesz rossz. 
Azt várjuk, hogy jövőre, amikor lét-
rejön egy többségi kormány, nem 
lesznek gondok” – mondta Fatér.

Ami gondot jelenthet, az a nyug-
díjak emelése által a költségvetésre 
gyakorolt nyomás. „Ha most nem 
lenne Covid-helyzet, akkor nagyon 
aggódva fi gyelnénk a költségve-
tési számokat. Most viszont senki 
sem aggódik a büdzsé miatt, mivel 
minden ország elengedte a gyeplőt, 
nem hagyják el a befektetők azo-
kat az országokat, ahol nő a hiány, 
mert nem lenne, ahová menni. Ám 
ha visszatérünk a normális kerék-
vágásba, a 3 százalék fölötti defi cit 
minimum rosszalló pillantást vált 
ki, és komoly lépésekre lesz szük-
ség. Azt gondolom, ez még két év” – 
fogalmazott Fatér Gyula, aki szerint 
az új európai uniós költségvetési 
ciklus új forrásokat tud hozni. És ha 
drasztikusan javul a lehívás haté-
konysága – márpedig tud –, akkor 
ezekkel a pénzekkel lehet növelni a 
költségvetés mozgásterét.
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Cîţu szerint kevesebb engedmény lesz a moratórium terén

Folyamatosan tárgyalások zajlanak a bankszektorral a részletfi zetések újbóli halasztásáról, de 
ebben, a második szakaszban kevesebb engedményre kell számítani – vetítette előre egy kedd 
esti interjúban Florin Cîţu pénzügyminiszter. „Ezek az intézkedések már nem lesznek annyira 
kedvezőek, mint a kezdetiek, de segítenek túljutni ezen az időszakon. Természetesen ezek az 
intézkedések költségeket is jelentenek a bankrendszer számára, és megvizsgáljuk, hogy ellen-
súlyozhatók-e. Mindezen intézkedések célja, hogy mind a munkavállalók, mind a munkaadók 
számára elviselhetőbbé tegyük ezt az időszakot. Azt akarjuk, hogy munkavállalók egészségesek 
maradjanak, és ne veszítsék el vásárlóerejüket” – nyilatkozta a tárcavezető az Europa FM-nek.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A szeptemberi 2,5 százalékról ok-
tóberben 2,2 százalékra mérsék-

lődött az éves infl ációs ráta – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Az élelmiszerek 
4,34 százalékkal, a nem élelmiszer 
jellegű iparcikkek 0,60 százalékkal, 
a szolgáltatások pedig 2,85 száza-
lékkal drágultak. A krumpli és a bőr   
lábbeli ára, valamint a lakbér nőtt a 

legnagyobb mértékben októberben, 
olcsóbbak lettek a déli gyümölcsök 
és a repülőjegyek – von mérleget 
közleményében a statisztikai inté-
zet. Az októberi lakbérek átlagosan 
0,49 százalékkal magasabbak vol-
tak, mint a szeptemberiek, tavaly 
decemberhez képest pedig 2,32 szá-
zalékkal emelkedtek. A légi közleke-
dési szolgáltatások októberben 16,41 
százalékkal olcsóbbak lettek szep-
temberhez, és 8,36 százalékkal 2019 
decemberéhez képest.

 A bőr lábbeli ára októberben 0,85 
százalékkal került többe, mint az 
előző hónapban, és 1,79 százalékkal 
emelkedett az ára decemberhez vi-
szonyítva. A hűtőszekrények és fa-
gyasztók 0,02 százalékkal olcsóbbak 
lettek szeptemberhez képest, de 2019 
decemberéhez képest 1,64 százalék-
kal magasabb az áruk.

 Az élelmiszerek tekintetében a 
burgonya 4,63 százalékkal drágult 
az előző hónaphoz képest, de 29,45 
százalékkal olcsóbb lett a tavalyi év 

végén regisztrált árszintnél. Idén 
októberben a bab és más hüvelye-
sek 17,59 százalékkal drágultak 2019 
decemberéhez képest. Októberben 
viszont a citrusfélék és más déli gyü-
mölcsök 3,89 százalékkal olcsóbbak 
lettek szeptemberhez képest, de 
11,40 százalékkal emelkedett az áruk 
a tavalyi év végéhez képest.

A Román Nemzeti Bank (BNR) az 
idei év végére 2,7 százalékos, 2021-re 
pedig 2,5 százalékos infl ációt való-
színűsített.

Mérséklődött az infl áció, de drágult a krumpli, a cipő és a lakbér is

 » Az élelmisze-
rek tekintetében 
a burgonya 4,63 
százalékkal 
drágult az előző 
hónaphoz képest.




