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ENYHE CSÖKKENÉSE ELLENÉRE MEGŐRIZTE POZÍCIÓJÁT AZ OTP, KISZEMELTJÉT ÁLLAMI PÉNZINTÉZET VITTE EL

Nőtt a romániai topbankok piaci részesedése
Enyhén csökkent tavaly a 
megelőző évhez képest az 
OTP Bank Románia piaci 
részesedése, amelyet három 
éven belül kíván meg-
duplázni a magyar tőkéjű 
pénzintézet. A romániai 
TOP 10-be 2020-ban annak 
köszönhetően került be az 
állami EximBank, hogy 
bekebelezte az éppen az 
OTP-től „megfosztott” Banca 
Romăneascát.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A koronavírus-járvány okoz-
ta gazdasági visszaesés 
ellenére viszonylag sike-

res évet zártak tavaly a romániai 
pénzintézetek, amelyek együt-
tes aktíváinak értéke 13 száza-
lékkal, a történelmi csúcsnak 
számító 560 milliárd lejre nőtt 
2020-ban. A Ziarul Financiar 
bukaresti pénzügyi-gazdasági 
napilap ál tal ismertetett kimu-
tatásból ugyanakkor kiderül az 
is, hogy a bankszektor összesí-
tett nettó profi tja 5,1 milliárd lej 
volt tavaly, ami 19,5 százalékkal 
elmarad az egy évvel korábban 
mért 6,39 milliárd lejes nyereség-
hez képest. Mindez a megnöve-
kedett kockázati költségekkel, a 
makrogazdasági környezet rom-
lásával és természetesen a pan-
démiával magyarázható.

Akárcsak 2019-ben, a romá-
niai bankszektor tavaly is 34 

pénzintézetet ölelt fel, és ezek 
fele kevesebb mint 1 százalékos 
piaci részesedéssel rendelkezik. 
Piacvezetőnek továbbra is az 
egyetlen regionális, mégpedig 
kolozsvári székhelyű hitelinté-
zet, a dobogó első fokára 2018-
ban fellépett Transilvania Bank 
(BT) számít: a pénzintézetnek 
sikerült megerősítenie pozíci-
óját, piaci részesedését 17,72 
százalékról 18,46 százalékra, 
aktíváit 103,4 milliárd lejre nö-
velte. A következő három helyen 

nem történt változás: a BT-t az 
Erstéhez tartozó Román Keres-
kedelmi Bank (BCR), a francia 
tulajdonú Román Fejlesztési 
Bank (BRD) és az ING követi; a 
holland tőkéjű pénzintézet két 
évvel ezelőtt ugrott a 4. helyre, 
és immár 9,55 százalékos piaci 
részesedést birtokol. Az 5. és 6. 
helyen rokád történt, a Raiff ei-
sen átvette az Unicredit helyét, 
az osztrák pénzintézet annak 
köszönheti az előrelépést, hogy 
piaci részesedését 8,66 száza-

lékról 9,16 százalékra növelte, 
az Unicredité ellenben csök-
kent. Hetedik helyen az állami 
CEC Bank foglal helyet, miután 
részesedését 6,64-ről 7,37 száza-
lékra hizlalta, míg a 8. az Alpha 
Bank maradt.

Bár piaci részesedése 2,68-ról 
2,65 százalékra csökkent tavaly, 
az OTP Bank Románia 9. legna-
gyobb pénzintézete maradt. A 
magyar pénzintézet idén már-
ciusban alaptőkét emelt, ennek 
eredményeként 250 millió lejjel 

nőtt a bank alaptőkéje, amely 
ezzel elérte a 2,079 milliárd lejt. 
A romániai piacon 16 éve jelen 
lévő OTP azt a célt tűzte ki az 
Apollo névre keresztelt növe-
kedési terve révén, hogy öt év 
alatt, 2024 végére 2,5 százalék-
ról 5 százalékra növeli piaci ré-
szesedését. Két pozíciót ugrott 
előre tavaly, és a 10. helyen ta-
lálható az EximBank, mégpedig 
annak betudhatóan, hogy fel-
vásárolta a Banca Românescă 
görög pénzintézetet. A Ziarul Fi-
nanciar megemlíti, hogy ez előz-
mény nélküli tranzakció, a ro-
mániai bankszektorban ugyanis 
először fordult elő, hogy állami 
pénzintézet magántulajdonban 
lévő bankot vásárolt, miközben 
korábban az állam több nagy 
banktól is megvált. Egyébként a 
görög leánybankért korábban az 
OTP Románia is bejelentkezett, 
és noha illetékesei 2017-ben a 
National Bank of Greece kép-
viselőivel aláírták az eladásról 
szóló szerződést (amit a bu-
karesti versenytanács jóváha-
gyott), a román jegybank (BNR) 
nem hagyta jóvá az akvizíciót. 
A központi bank vétója annak 
idején értetlenséget váltott ki a 
piacon, még a román versenyhi-
vatalt is meglepte a döntés.

Egyébként a román ágazatot 
uraló tíz legnagyobb pénzinté-
zet együttes részesedése megkö-
zelíti a 86 százalékot, a 34 piaci 
szereplő közül 18-nak csökkent, 
tizenkettőnek pedig növekedett 
a piaci részesedése tavaly az ak-
tívák alapján.
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Az OTP Bank 2024 végére 5 százalékra növelné piaci részesedését Romániában 

Potápi Árpád államtitkár felszólal a mezőkövesdi fórumon

H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

A 10–11 éves magyar nemzetpo-
litika eredményének nevezte 

a Miniszterelnökség szakállam-
titkára, hogy „a Kárpát-meden-
cei együttműködés a gazdaság 
irányába tudott fordulni”. Potápi 
Árpád János szerint a nemzetpo-

litika kulcsfontosságú szereplői a 
Kárpát-medencei magyar vállal-
kozók. A politikus a Kárpát-me-
dencei Magyar Vállalkozók VI. 
Találkozóján, Mezőkövesden a 
hétvégén elmondta: a Magyar 
Állandó Értekezlet és a Magyar 
Diaszpóra Tanács fórumai tavaly 
novemberben döntöttek arról, 

hogy 2021 a Kárpát-medence tér-
ségében megvalósuló nemzeti 
újrakezdés éve lesz. A gazdaság-
fejlesztési program először a Vaj-
daságban, majd Kárpátalján, a 
Felvidéken és a többi térségben 
indult el – közölte a nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkár. Potápi 
Árpád János hozzátette: ma már 
a korábbinál jóval magasabb szin-
ten működnek a gazdaságfejlesz-
tési programok, és megpróbálják 
egy hálózatba fogni a Kárpát-me-
dencei vállalkozásokat.

„A magyar kormány számos 
más országtól eltérő gazdaságpo-
litikát valósított meg a koronaví-
rus-járvány időszakában. Ennek 
köszönhető, hogy Magyarország 
számolhat az egyik legnagyobb 
GDP-növekedéssel az Európai Uni-
óban” – mondta Tállai András, a 
Pénzügyminisztérium államtitká-
ra. Közölte: a világjárvány okozta 
válság kezelése azért volt sikeres, 
mert a kormány felismerte, hogy 
a támogatásokat időben oda kell 
adni a vállalkozásoknak. Elmond-
ta, a kormány a vállalati szféra 
működését segítette például a bér-
támogatásokkal, és nem a munka-
nélküli járadékot növelte, ahogy a 
baloldal javasolta. Kiemelt szere-

pet kapott gazdaságpolitikájában 
a beruházások támogatása, ami a 
következő évek gazdasági növeke-
dését teremti meg.

A Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága az MTI-t 
arról tájékoztatta, hogy az állam-
titkárság 2015-ben kezdte meg 
a külhoni magyarság gazdasági 
megerősítését. Az első lépés a 
szakképzés megújítása volt, 2016-
tól pedig folyamatos támogatást 
nyújtanak a külhoni magyar vál-

lalkozóknak. 2016 a külhoni ma-
gyar fi atal vállalkozók éve, 2017 
pedig a külhoni magyar családi 
vállalkozások éve volt, ekkor tet-
ték folyamatossá az együttműkö-
dést a külhoni magyar vállalko-
zókkal. 2016-ban szervezték meg 
első alkalommal a Kárpát-me-
dencei vállalkozók nyári képzését 
Mezőkövesden, amely azóta ha-
gyománnyá vált. Tavaly a járvány-
helyzet miatt a találkozót csak on-
line formában tudták megtartani.

Hálózatba foglalnák a Kárpát-medencei magyar vállalkozásokat




