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Nagyot zuhant 
a háromhavi ROBOR
A hétfői 2,01 százalékról 1,91 szá-
zalékra csökkent tegnap a lejalapú 
jelzáloghitelek, valamint az Első 
otthon program keretében igényelt 
kölcsönök törlesztőrészletét befo-
lyásoló háromhavi bankközi hitel-
kamatláb (ROBOR 3N) – közölte 
a Román Nemzeti Bank (BNR). 
Mint ismert, 2019 elején még 2,99 
százalékon állt a ROBOR, a tavalyi 
év elejére pedig 3,19 százalékra 
nőtt. A jelzáloghitelek esetében 
alkalmazott hathavi bankközi 
hitelkamatláb a hétfőn jegyzett 
évi 2,09 százalékról 2,04 száza-
lékra csökkent, a 12 havi ROBOR 
pedig évi 2,12 százalékról 2,08 
százalékra esett. Az új kölcsönök 
törlesztőrészlete esetében alkal-
mazott fogyasztói hitelek irányadó 
mutatója (IRCC), amelyet negyed-
évente, a bankközi tranzakciók 
napi kamatának számtani közé-
parányosaként határoznak meg, 
jelenleg 1,88 százalék, korábban 
2,17 százalék volt.
 
Csökkent a forgalomba 
helyezett új járművek száma
A forgalomba helyezett új jármű-
vek száma Romániában csaknem 
22 százalékkal, 126 351-re csökkent 
tavaly – közölte a Romániai Autó-
gyártók Egyesülete.  A kimutatás 
szerint decemberben hiába nőtt 
csaknem 16 százalékkal, 15 974-re a 
forgalomba helyezett új járművek 
száma, ez csak mérsékelni tudta az 
éves visszaesés mértékét. A piacve-
zető márka továbbra is a Dacia ma-
radt 2020-ban, amelyből csaknem 
40 ezret helyeztek forgalomba, a 
második a Škoda volt 10 288 jár-
művel. A használt autók adásvéte-
lében az értékesített darabszám az 
egész évben és az utolsó hónapban 
is csökkent. Decemberben a forga-
lomba helyezett használt járművek 
száma 5 százalékkal, 34 174-re 
csökkent, míg tavaly egész évben 
405 045 használt járművet helyez-
tek forgalomba, ami 8,9 százalékos 
csökkenés 2019-hez mérten.
 
Nőtt tavaly Románia 
devizatartaléka
Tavaly 4,45 milliárd euróval, 37,38 
milliárd euróra nőtt Románia 
devizatartaléka – idézte a Ziarul 
Financiar hírportálja tegnap a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) legfris-
sebb statisztikáit. Decemberben a 
devizatartalék 4 milliárd euróval 
nőtt a novemberben jegyzett 33,3 
milliárd euróhoz mérten. 2019 
végén 32,9 milliárd euró volt ennek 
értéke, így tavaly egész évben 4,45 
milliárd euró növekedést jegyez-
tek. Románia aranytartaléka vál-
tozatlanul 103,6 tonna volt, ami a 
nemesfém nemzetközi piaci árának 
megfelelően 5,13 milliárd eurót ért. 
Így 2020 végén Románia arany- és 
devizatartalékának értéke összesen 
42,5 milliárd euró volt a november 
végi 38,4 milliárd euróhoz képest.

 1 euró                          4,8710
1 dollár                       3,9661
 1 svájci frank            4,5029
1 font sterling           5,3871
100 forint                   1,3489
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Megterhelő volt a járvány éve

Nem mindegy, hogyan osztjuk be. A pénz hiánya mellett a hozzáállás is problémát jelenthet

Nehéz évet tudhatunk magunk 
mögött a koronavírus-járvány és 
az ehhez kapcsolódó megszorí-
tások miatt, ez pedig az embe-
rek lelki és egészségi állapotán, 
szociális életén kívül a pénztár-
cáján is meglátszik.

 » ISZLAI KATALIN

H ogyan érintette a koronaví-
rus-világjárvány a romániai 
lakosságot lelkileg és anyagi-

lag, illetve miként alakultak a min-
dennapjaik? – többek között ezekre 
a kérdésekre kereste a választ az 
elmúlt időszakban készített felméré-
seiben a Román Elemző és Stratégi-
ai Intézet (IRES). Az első elemzés a 
lakosság lelki és egészségi állapotát 
vizsgálta a tavalyi nehéz év tükré-
ben, és mint kiderült, a világjárvány 
kedvezőtlen hatásai több területen 
is érezhetők voltak. Noha a megkér-
dezettek mindössze nyolc százaléka 
fertőződött meg a koronavírussal, 29 
százalékuknak volt olyan ismerőse, 
aki átesett a betegségen. A lakosság 
közel fele, 42 százaléka gondolt ta-
valy a halálra, és 57 százaléka tartott 
attól, hogy ő vagy szerettei életüket 
veszíthetik. A lakosság negyede to-
vábbá magányos volt 2020-ban, és 
szintén közel negyede (23%) érezte 
úgy, hogy beszélgetésre lenne szük-
sége, de nem volt kivel.  Negyven szá-
zalékra tehető ugyanakkor azoknak 
az aránya, akikből stresszt váltottak 
ki a korlátozások.

Megváltozott mindennapok
A járvány ugyanakkor a lakosság 
mindennapjaira és szociális életére 
is hatással volt, ezeket vizsgálta má-
sodik elemzésében az IRES. Eszerint 
a lakosság csak kevéssel több mint 
fele, 51 százaléka utazott tavaly au-
tóbusszal, mindössze 17 százalékuk 
vonattal, és 11 százalékuk repülőgép-
pel. Templomban 69 százalékuk járt 
a múlt évben, étteremben vagy kocs-
mában viszont csak 47 százalékuk. 
Esküvőkön, keresztelőkön a lakosság 
mindössze 22 százaléka vett részt, a 
születésnapját ugyanakkor 58 száza-
lékuk megünnepelte.

Szintén beszédes adat, hogy az 
elemzés szerint a lakosság 71 szá-
zaléka gyakran sírt tavaly, kedvező 
viszont, hogy „csak” 32 százalékuk 
dohányzott, alkoholos italokat pedig 
53 százalékuk fogyasztott. Előadáson 
a lakosság mindössze 10 százaléka 
volt, könyvet 38 százalékuk vásárolt, 
és 61 százalékuk el is olvasott egy-egy 
könyvet, moziban viszont csak hat 
százalékuk járt. A vásárlásokkal kap-
csolatosan kiderült, hogy a lakosság 
57 százaléka szerzett be valamilyen 
1000 lejnél többe kerülő terméket.

Kevesebben takarékoskodnak
Utóbbi viszont nem jelenti azt, hogy 
kiegyensúlyozott a lakosság anya-
gi helyzete, erről árulkodik az IRES 
harmadik, tavalyi évre vonatkozó 
kutatása is, amelyet a Román Bank-
szövetség megbízásából állítottak 
össze. E szerint tavaly tíz romániai-

ból négynek sikerül megtakarítania 
(39%), miközben a világjárvány előtt 
még a lakosság kétharmada (68%) 
tudott félretenni havonta. Nagyobb 
mértékben a férfi aknak és a városon 
élőknek sikerült takarékoskodniuk 
tavaly.

Az elemzésből az is kiderült, mire 
fordítana a lakosság, ha rendelkezne 
egy nagyobb összeggel: 28 százalé-
kuk saját vagy családtagjai oktatá-
sába fektetne, 23 százalékuk bankba 
tenné a pénzét, 16 százalékuk vál-
lalkozásba fogna, 10 százalékuk va-
lutát vásárolna, a többiek pedig más 
célokra használnák fel az összeget. 
Érdekesség, hogy a lakosságnak már 
csak 9 százaléka tartaná „a matrac 
alatt” a pénzét.

Jó, ha nincs kéznél 
a megtakarított összeg
Arról, hogy ez miért nem jó ötlet, és 
milyen megoldásokat érdemes vá-
lasztani inkább, ha takarékoskodni 
szeretnénk, Szász Lenkét, az egyik 
országos biztosító és nyugdíjszolgál-
tató munkatársát kérdeztük. Mint 
hangsúlyozta: amióta pénz létezik, 
az emberek igyekeztek többé-kevés-
bé takarékoskodni, és ennek számos 
formáját láthattuk az idők során: 
voltak, akik párnába vagy a matrac 
alá rejtették, mások földekbe, ingat-
lanba, nemesfémekbe fektették, de 
olyan időszak is volt, amikor min-
denki valutát vásárolt, vagy bankba 
tette a pénzét. „Manapság is vannak 
még olyanok, akik azt vallják, hogy 
a legjobban akkor tudnak takaré-
koskodni, ha ők maguk vigyáznak a 
pénzükre, és beteszik a fi ókba. Nem 
mondom, hogy ez nem jó, viszont 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
minden olyan takarékhoz, amihez 
hozzá tudunk nyúlni, az első nehéz-
ségnél hozzá is fogunk. Ha valahol 
nem üti a széle a hosszát, vagy ép-
pen valamit meg akarunk vásárolni, 
egyből előkerül a félretett pénz, és 
ismét megtakarítás nélkül mara-
dunk” – mutatott rá a szakember. 
Az is tény – tette hozzá –, hogy mi-
vel az életszínvonalunk és a béreink 
alacsonyak, nálunk sokkal nagyobb 
kihívást jelent takarékoskodni, ezért 
nagyon kevesen gondolkodnak úgy, 

hogy félretesznek egy kisebb ösz-
szeget, és a maradékból gazdál-
kodnak. Inkább az jellemző, hogy 
ha a hónap végén marad, azt teszik 
félre, csak hát a legtöbbször nem 
marad semmi. 

Szász Lenke kérdésünkre ugyan-
akkor arról beszélt, hogy rövid 
távú takarékoskodás esetén jól 
működik az is, hogy betesszük a 
pénzünket a bankba, és egy-két év 
múlva kivesszük, a hosszú távú-
nak viszont pontosan az a lényege, 
hogy ne férjünk hozzá egyköny-
nyen, így gyakorlatilag kényszerít-
sük magunkat a takarékosságra. 
Így – magyarázta a szakember – 
ha egy előre megtervezett, hosszú 
távú takarékban gondolkodunk, 
az azt is jelenti, hogy fegyelemre 
szoktatjuk magunkat. Minden hó-
napban azt a bizonyos összeget, 
amit megengedünk magunknak, 
félretesszük akkor is, ha az adott 
hónap éppen nehezebb lesz, mint 
a korábbi. Ez a gyakorlatban úgy 
működik, hogy a személy eldönti, 
a hónap melyik napján vegyék le 
az adott összeget a számlájáról, és 
ezután automatikusan működik, 
nincs semmi további teendő. „Az 
első hónapokban talán hiányozni 
fog az a pénz, egy idő után azonban 
természetessé válik, hogy az nincs, 
és csak a maradékból gazdálkodik 
az ember. Ez az első lépés abba az 
irányba, hogy egyszer takarékos-
kodunk, és utána költekezünk” – 
emelte ki Szász Lenke.

Nem árt tanácsot kérni
Arra is kitért továbbá, hogy kez-
désként érdemes mindenkinek 
tanácsadóval leülni és átbeszélni, 
mire van szüksége, mit enged meg 
magának. Az így összeállított cso-
magnak a megtakarítás mellett to-
vábbi előnyei vannak. Az egyik az, 
hogy a pénz dolgozik, befektetik az 
egyén kívánságai szerint, és a gaz-
daság alakulásának megfelelően 
hozamok keletkeznek. Emellett a 
befektetési programok védelmi cso-
magot is tartalmaznak, amelyek se-
gítségével egy nagyobb gond – pél-
dául baleset vagy betegség – esetén 
anyagi segítséghez is hozzájutunk.

 » Az is tény 
– tette hozzá–, 
hogy mivel az 
életszínvonalunk 
és a béreink ala-
csonyak, nálunk 
sokkal nagyobb 
kihívást jelent 
takarékoskodni, 
ezért nagyon 
kevesen gon-
dolkodnak úgy, 
hogy félretesz-
nek egy kisebb 
összeget, és 
a maradékból 
gazdálkodnak. 
Inkább az jel-
lemző, hogy ha 
a hónap végén 
marad, azt teszik 
félre, csak hát a 
legtöbbször nem 
marad semmi. 
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