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A 2008-as gazdasági válságtól 
eltér a jelenlegi helyzet, ezért 
nem lehet pontosan megjósolni 
a kimenetelét a Krónikának nyi-
latkozó bankpiaci szakértő sze-
rint. Bordás Attila azt mondja, 
felmerül a kérdés, hogy esetleg 
túl optimisták a pénzintézetek, 
de ezt sem lehet még világosan 
látni, részben azért, mert az 
európai kormányok és jegyban-
kok gyorsan életbe léptették a 
gazdaságélénkítő programokat, 
így igazából csak ezek leállta 
után szembesül majd a gazda-
ság valamennyi szegmense a 
valós kihívásokkal.

 » BÍRÓ BLANKA

E urópa arra készül, hogy a koro-
navírus-járvány a bankokra is 
lesújt, a pandémia által sújtott 

ügyfelek, nem tudták törleszteni a hi-
teleiket, így a nagy európai pénzinté-
zetek bevétele megcsappant, a politi-
kusok már arról vitáznak, hogy végül 
lesz-e szükségük állami támogatásra 
– kongatta meg a vészharangot a Re-
uters hírügynökség.  A News.ro portál 
által idézett elemzésben több európai 
vezető bank képviselője is úgy fogal-
maz ugyanakkor, hogy a válság nehe-
zén már túl vannak, „az optimizmus 
a leghatásosabb fegyverük”.

Sok még az ismeretlen
„Aggodalomra azért van ok, mert 
nemcsak rendszerszintű válsággal 
nézünk szembe, hanem erre rátevő-
dik a járvány” – szögezte le a Krónika 
megkeresésére Bordás Attila a LAM 
Mikrohitel Rt. igazgatóhelyettese. A 
szakember kérdésünkre aláhúzta, 
a 2008-as gazdasági válságtól eltér 
a jelenlegi helyzet, ezért nem lehet 
pontosan megjósolni a kimenete-
lét. Tizenkét évvel ezelőtt ugyanis a 
túlfűtött, irreális piac omlott össze, 
ahhoz képest most egy sokkal  ki-
egyensúlyozottabb rendszert talált a 

járvány, tehát nemzetközi, de romá-
niai szinten is sokkal felkészültebbek 
a bankok. Ugyanakkor a 2008-as vál-
ság számláját még mindig fi zetjük, a 
központi bankok által akkor indított 
gazdaságélénkítő programok költsé-
geit még nem sikerült maradéktala-
nul törleszteni, és erre  tevődött rá a 
járvány okozta megtorpanás.

Ennek ellenére Bordás Attila úgy 
látja, a helyzet nem olyan rossz, 
jóval kisebb a döccenő, a csökke-
nés, mint amire számítottak, amitől 
tartottak. A bankoknak csökkent 
ugyan a bevételük 2020-ban, de még 
mindig nyereségesek maradtak, te-
hát az eddig megtermelt profi tból 
képesek elnyelni az esetleges rossz 
hitelek költségeit.

A szakember szerint viszont fel-
merül a kérdés, esetleg túl optimis-
ták a bankok, de ezt sem lehet még 
világosan látni, részben azért, mert 
az európai kormányok és nemze-
ti bankok gyorsan életbe léptették 
a gazdaságélénkítő programokat, 
így igazából csak ezek leállta után 
szembesül majd a gazdaság minden 
szegmense a valós kihívásokkal.

Bordás szerint azonban várható-
an a jelenlegi válság jobban elhú-

zódik, mint a 2008-as, már azért is, 
mert akkor a zuhanás is gyorsabb 
volt. „Most még csak néhány ágazat 
– a turizmus, a vendéglátás – állt le, 
de ennek a hatása a gazdaság többi 
ágazatába is lassan begyűrűzik, hi-
szen például, ha egy vendéglő egy 
kis kertészetből vásárolt sárgaré-
pát, ott is jelentkezni fog a kiesés” 
– részletezte a szakértő.

A jegybank szigora
jótékony hatású
Romániában különben a korona-
vírus-járvány begyűrűzése óta 564 
ezer hitel törlesztését függesztet-
ték fel, élve a törvényes lehetőség-
gel, ezek értéke közel a 42 milliárd 
lej, ami az összes hitelállomány 
15 százaléka. Ezek még nem rossz 
hitelek, hanem az ügyfelek éltek a 
felfüggesztés lehetőségével, ám egy 
részük valószínű később sem tud 
talpra állni, hívta fel a fi gyelmet a 
pénzügyi szakértő, aki úgy látja, a 
romániai bankrendszer a jegybank 
szigorúságának köszönhetően az 
európai átlaghoz képest jobb hely-
zetben van. Bordás rámutatott: a 
késésben levő hitelek fedezete ro-
mániai viszonylatban 63,5 százalék, 
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Óvatos, de optimista a bankrendszer

A szakember szerint előfordulhat, hogy a bankok hosszú távon szigorítják a hitelezési feltételeket
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míg az Unióban csak 45 százalék, 
a tőkemegfelelési mutatók is ma-
gasabbak az európai átlagnál. 
További előny meglátása szerint, 
hogy az elmúlt években Románi-
ában a betétállomány jóval ma-
gasabb volt, mint a hitelállomány, 
tehát sokkal több a megtakarított 
pénz, mint a kölcsön. „Ennek egy 
részét a kormány elszívja, de még 
mindig nyújt egy stabilitást a gaz-
daságnak, mozgásteret a vállalko-
zóknak” – fogalmazta meg Bordás 
Attila, aki szerint az országban 
inkább az a gond, hogy kevés az 
életképes vállalkozás, ahová a 
bankok kihelyezhetnék a pénzt. 
„A válság hatására a cégek egy ré-
sze elkerülhetetlenül csődbe jut, 
sok múlik azon, hogy lesz-e akko-
ra vállalkozói kedv, amit a bankok 
megfi nanszírozhatnak, segítve a 
gazdaság fellendülését” – vallja a 
bankár.

Szigorodhatnak
a hitelezési feltételek
Bordás Attila ugyanakkor való-
színűnek tartja, hogy a bankok 
hosszú távon szigorítják a hitele-
zési feltételeket. Mint hangsúlyoz-
ta, ebbe az irányba már történtek 
lépések, a Román Nemzeti Bank is 
szorgalmazza, hogy a magánsze-
mélyek esetében bizonyos jöve-
delmeket ne vegyenek fi gyelembe, 
szigorítsák a kockázatelemzést, 
a vállalkozásoktól is magasabb 
garanciákat kérjenek. „Jelenleg a 
pénzpiacon olyan feltételek van-
nak, hogy olcsóbbak a hitelek, 
hiszen esik a háromhavi irányadó 
bankközi kamatláb (ROBOR 3M), 
de mivel a válság kockázatnöve-
kedést generál, ez hosszú távon a 
hitelek árában is megmutatkozik” 
– ecsetelte az igazgatóhelyettes. 
Véleménye szerint sok múlik azon, 
hogy a kormány mennyire gyorsan 
indítja a gazdaságélénkítő prog-
ramokat. „Ezek elviekben működ-
nek, de a vállalkozók még nem 
láttak pénzt, holott minden nap 
késedelem növeli a válság súlyos-
bodásának kockázatát” – hívta fel 
egyúttal a fi gyelmet Bordás Attila.

 » „A válság 
hatására a 
cégek egy része 
elkerülhetetlenül 
csődbe jut, sok 
múlik azon, hogy 
lesz-e akkora 
vállalkozói kedv, 
amit a bankok 
megfi nanszíroz-
hatnak, segítve a 
gazdaság fellen-
dülését” – vallja 
a bankár.

 » SIMON VIRÁG

Idén első alkalommal szervezik meg 
online az országos turisztikai vásárt, 

amelyen belföldi és külföldi ajánla-
tokkal várják az érdeklődőket. Aki 
részt szeretne venni az online expón, 
és válogatna az ajánlatok között, a 
Virtual.targuldeturism.ro oldalon kell 
létrehoznia egy fi ókot, és oda beje-
lentkezve lehet nézelődni az ajánla-
tok között. Csütörtökön több tucat 
tengerparti ajánlat szerepelt már a 
kínálatban, a Fekete-tenger romániai 
szakasza, illetve külföldi turistapara-
dicsomok is csábítottak kínálatukkal, 
de több tucatnyi külföldi turisztikai 
ügynökség is kínálta a városlátoga-
tós, családi nyaralásokat is. Több 
turisztikai egyesület is jobbnál jobb 

ajánlatokkal várja a helyi és külföldi 
turistákat. Ahogy az „offl  ine” expó-
kon már megszokhattuk, a Székely-
föld is megjelenik a kínálatban. Mint 
a Visit Maros Egyesület képviselője, 
Osváth Emese lapcsaládunk érdeklő-
désére elmondta, ők elsősorban olyan 
szabadtéri ajánlatokat tettek közzé, 
amelyekkel a járványhelyzetben, a 
szigorítások ellenére is élni lehet. Hi-
szen a Maros megyei kastélyokat meg 
lehet látogatni, de számos más olyan 
helyszín van a megyében, amely akár 
családok, vagy kiscsoportok számára 
vonzó lehet tavasszal, de nyáron is. 
„Mi tulajdonképpen közvetítői sze-
repet játszunk a potenciális turisták 
és a szállásadók, programszervezők 
között, és ezért van az oldalon egy 
piactér is, ahol az adott kéréseket to-

vábbítjuk azoknak, akik azt teljesíteni 
tudják. Azt reméljük, hogy az online 
turisztikai vásár révén az átlagosnál 
több emberhez tudunk eljutni, hiszen 
eddig személyesen Bukarestbe kel-
lett utazni ahhoz, hogy részt vegyél 
a vásáron, de most, vasárnap kora 
délutánig bárki megnézheti az aján-
latainkat, szerte az országból, nagyvi-
lágból” – hangsúlyozta a szakember.

Beszámolt egyúttal arról is, hogy 
bár több mint száz szállásadótól kér-
tek ajánlatokat, hogy bemutassák 
azokat a vásáron, csupán tíz száza-
lékuk válaszolt konkrétan. Ez amúgy 
meglátása szerint főként azért van, 
mert ebben a bizonytalan helyzetben 
a szállásadók nem tudják, hogy mi 
lesz a következő héten, hónapban. A 
Visit Maros készül a berlini nemzetkö-

zi turisztikai vásárra is, amit szintén 
online szerveznek meg idén. 

Szabó Károly, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás igazgatója is arról 
számolt be érdeklődésünkre, hogy ter-
mészetesen Hargita megye is jelen van 
az országos turisztikai vásáron, és első-
sorban olyan családbarát helyszíneket 
kínál, amelyekre a jelenlegi helyzetben 
is várják és fogadni tudják a turistá-
kat. Hangsúlyozta, ők is elsősorban 
közvetítői szerepet vállalnak, megpró-
bálják Hargita megyébe csalogatni a 
turistákat, és megmutatni számukra, 
hogy milyen hasznosan lehet eltölte-
ni a szabadidőt Székelyföldön. Szabó 
Károly szerint az online vásár is egy jó 
lehetőség a megye népszerűsítésére, és 
a végén majd kiderül, hogy mennyire 
voltak erre fogékonyak a turisták.

Online térben rendezik az országos turisztikai vásárt

 »  Ahogy az 
„offl  ine” expó-
kon már meg-
szokhattuk, a 
Székelyföld is 
megjelenik az 
online turisztikai 
vásár kínálatban. 




