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FITTYET HÁNYT A JÁRVÁNYRA A JELZÁLOGKÖLCSÖN-FELVÉTEL ÜTEME, HIÁNYZIK A VÁLLALKOZÓKEDV

Megnőtt a hitelezési „étvágy”
Rekordot dönt a hitelezés üteme 
Romániában, a lakossági kölcsön-
felvétel megközelíti a több mint 
egy évtizeddel ezelőtti gazdasági 
válság szintjét. A lapunknak nyilat-
kozó szakértő szerint jó jel, hogy a 
lakosság jobban megfontolja, mire 
költ, ám nem segíti a gazdaság nö-
vekedését a cégek körében tapasz-
talható alacsonyabb hitelfelvételi 
hajlandóság.
» BÍRÓ BLANKA

A koronavírus-járvány ellenére az el-
múlt egy év során a hitelezés üteme 
elérte a 2008–2009-es gazdasági 

válság utáni legmagasabb szintet, kiemel-
kedően teljesítenek a jelzáloghitelek, a 
bankok kitűnő évet zárhatnak Románi-
ában. A Profi t.ro gazdasági portál cikke 
szerint a kölcsönfelvétel növekedésének 
hátterében több tényező áll: az infl áció, 
valamint az a tény, hogy a pandémia ál-
tal meghatározott 2020-as visszaeséshez 
képest valóban nagyobb mértékű az emel-
kedés. Bordás Attila, a LAM Mikrohitel Rt. 
igazgatóhelyettese lapunknak kifejtette, 
valójában relatív növekedésről beszél-
hetünk, hiszen a 2020-as esztendő nem 
minősíthető „egészséges” viszonyítási 
alapnak a járványügyi korlátozások miatt, 
így a tavalyi visszaeséstől számítva az idei 
növekedés nagyobb. Másrészt fi gyelembe 
kell venni az infl áció emelkedését, hiszen 
ha tavaly 3 százalékkal nőtt a hitelezés, és 
2,5 százalékos volt az infl áció, akkor az 0,5 
százalékos reálnövekedést jelent. Eközben 
idén 10 százalékkal nőtt a hitelpiac, mi-
közben 5 százalékos az infl áció, tehát va-
lójában 5 százalékos a hitelek növekedése. 
Ezért érdemes a tavalyi és a 2021-es adato-
kat együtt vizsgálni, és összehasonlítani 
a járvány előtti 2019-es esztendővel, így 
augusztusra az elmúlt két év átlaga 8–8,5 
százalékos növekedést mutat abszolút 
értékben, ami megfelel az elmúlt 5–6 esz-
tendő átlagának, tehát nem jobb, nem is 
rosszabb. „Az mindenképpen bizakodásra 
ad okot, hogy a helyreállás megtörtént, te-
hát amit visszafogtunk a hitelfelvételben 
2020-ban, azt behoztuk 2021-ben, vagyis 
gyorsan lezajlott a helyrebillenés” – álla-
pította meg az elemző.

Megfontoltabban kölcsönöz 
a lakosság
Bordás Attila felhívta a fi gyelmet, hogy 
érdekes módon 2020-ban egyedül a lakos-
sági fogyasztási hitelek csökkentek összér-
tékben, ami szerinte érett gondolkodásra 
utal. Míg 2008-ban a válságra utaló fi gyel-

meztető jelek ellenére is rekordokat dön-
tött a fogyasztási hitelek értéke, tehát az 
emberek televízió, hűtő, fogyasztási cikkek 
vásárlására vettek fel kölcsönt, tavaly ezek 
száma és értéke csökkent, ami arra enged 
következtetni, hogy a lakosság tanult a ko-
rábbi válságból: ha intő jelek érkeznek, az 
ilyen típusú költekezést visszafogják vagy 
halasztják. A fogyasztási hitelek növeke-
dési üteme az átlag alatt van, ami azt jelzi, 
hogy az emberek óvatosak a rövid távú be-
fektetésekkel.

Ezzel szemben az ingatlanvásárlásra fel-
vett hitelek olyan mértékben növekednek, 
mintha nem is lett volna járvány, vagyis 
11–14 százalékos a növekedés, akárcsak 
az elmúlt években, sőt idén ez még fel is 
gyorsult. A pénzügyi szakértő rámutatott, 
ehhez hozzájárult az is, hogy a kormány 
tavaly módosította az Első otthon program 
feltételeit, megkétszerezve, 70 ezer euróról 
140 ezer euróra emelve az igényelhető hitel 
értékét. Ily módon ha a hitelek száma nem 
is nőtt, az abszolút érték igen. Az ingatlan-
piac jellemzően a nagyvárosokban pörög, 
Bukarestben, Kolozsváron, Temesváron, 
Nagyváradon vagy Jászvásáron a gazda-
sági növekedés, a bérek emelkedésének 
üteme még mindig meghaladja az ingat-
lanfejlesztését, így a kereslet nagyobb a kí-
nálatnál, ami az árak további növekedését 
eredményezi. Az ingatlanvásárlási hitelek 
80 százaléka a nagyvárosokban összpon-
tosult, így ott a járvány hatása is kevésbé 
érződött ezen a téren, mint a közepes vagy 
kisvárosokban.

Hiányzik a vállalkozói szellem
A szakértő ugyanakkor szomorúnak tartja, 
hogy 2015 óta a jogi személyek esetében a 
hitelezés növekedési üteme a lakossági hi-
telezés szintje alatt mozog, ami azt jelenti, 

hogy kisebb ütemben bővül a gazdaság, 
mint a lakossági fogyasztás. Bordás Atti-
la szerint ehhez hozzájárul az is, hogy a 
külföldön élő román állampolgárok sok 
pénzt utalnak haza, ugyanakkor egyes 
gazdasági ágazatok még mindig szürke zó-
nában működnek. Ezért kijelenthető, hogy 
Romániában a fejlődés üteme elmarad a 
potenciálhoz képest, így oda jutottunk, 
hogy a bankokban letétben lévő pénz más-
félszerese az összhitelállománynak, tehát 
több pénz van a pénzintézeteknél, mint 
amennyit ki tudnak helyezni hitelként. 
A bankok azzal szembesülnek, hogy van 
pénzük, ám nincs életképes vállalkozás, 
amelynek odaadhatnák. A többlettel a 
bankok a román államot fi nanszírozzák, 
viszont ezzel az a gond, hogy így enyhe a 
gazdaságélénkítő hatása. „Rendelkezésre 
áll a tőke, de hiányzik a vállalkozókedv. A 
gazdasági növekedés egyik fékezője, hogy 
Romániában alacsony a vállalkozások szá-
ma a lakosság számához viszonyítva. Ez 
összefügg azzal is, hogy a vállalkozó szel-
lemű fi atalok jelentős része kivándorol” – 
nyilatkozta lapunknak Bordás Attila.

A bankok jónak ígérkező évi kilátásaival 
kapcsolatban a pénzügyi-gazdasági elem-
ző kifejtette, a járvány valós gazdasági ha-
tásai a harmadik és az utolsó negyedévben 
mutatkoznak meg, hiszen már kevés kor-
mányzati támogatás van érvényben. Akkor 
csapódik le a járvány valós hatása, ami-
kor a gazdaságnak támogatás nélkül kell 
megállnia a lábán. Ha növekedni fognak 
számban és értékben a „bedőlt hitelek”, az 
tükrözni fogja majd a járványhelyzet vesz-
teségét. Bordás Attila visszafogottan opti-
mista, szerinte jól jel, hogy hamar talpra 
állt a romániai gazdaság, nem kellett felél-
nie a vésztartalékait, de a pandémia valós 
hatása csak ezután mutatkozik meg.

A lakosság tanult a korábbi válságból, és óvatos a rövid távú befektetésekkel

» KRÓNIKA

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint 
jórészt azért nem vonzó Nagy-Britanni-

ában a kamionsofőr-szakma, mert a közép- 
és kelet-európai EU-országokból érkező 
sofőrök hajlandók voltak rossz munkakö-
rülmények között és alacsony bérezésért is 
dolgozni. Johnson úgy fogalmazott: a brit 
közúti fuvarozó vállalatok évtizedekig nem 
fejlesztették a kamionos pihenőhelyeket, 
nem javították a munkakörülményeket és 

nem emelték a béreket. Ehelyett jórészt a 
keleti EU-tagországokból érkező, nagyon 
keményen dolgozó munkavállalókra ha-
gyatkoztak, akik ilyen feltételekkel is haj-
landók voltak elvégezni ezt a munkát, és ez 
az oka annak, hogy a kamionsofőri foglal-
kozás ezekkel a bérekkel és ilyen munka-
körülmények közepette jelenleg nem vonzó 
– tette hozzá a brit kormányfő. Nagy-Bri-
tanniában a kamionsofőrök hiánya miatt 
súlyos fennakadások támadtak elsősorban 
az üzemanyag-ellátásban, de érzékelhetők 

a logisztikai problémák a boltok élelmiszer-
kínálatában is. Országszerte pánikszerű vá-
sárlási roham kezdődött a benzinkutaknál, 
miután több nagy forgalmazó bejelentette, 
kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a 
tartályautó-sofőrök krónikus hiánya miatt 
nem tudja teljes hálózatát folyamatosan el-
látni üzemanyaggal. Az ország jelentős tér-
ségeiben azóta is folyamatosak a hosszú, 
esetenként többórás sorok a benzinkutak-
nál. A helyzet Londonban és Délkelet-Ang-
liában a legrosszabb.

Johnson az olcsón dolgozó vendégmunkásokat okolja

» RÖVIDEN

Megugrott idén a vendégéjszakák
száma Romániában
Romániában az első nyolc hónapban 
45 százalékkal, 14,733 millióra nőtt a 
kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma a tavalyi év 
azonos időszakához mérten. Az országos 
statisztikai intézet szerint a tavalyi év 
azonos időszakában a turisták 10,163 mil-
lió vendégéjszakát töltöttek el. 2019 első 
nyolc hónapjában 20,874 millió vendég-
éjszakát jegyeztek, ami azt jelenti, hogy 
a koronavírus-járvány előtti időszakhoz 
képest 2021-ben 30 százalékos a visz-
szaesés. A kereskedelmi szálláshelyekre 
érkezett vendégek száma az idei első 
nyolc hónapban elérte a 6,437 milliót, 
ami 47,4 százalékos növekedésnek felel 
meg a tavalyi 4,367 millió után. 2019-ben 
9,137 millió turista érkezett, így a járvány 
előtti időszakhoz képest a vendégek 
száma is 30 százalékkal alacsonyabb. 
Az idei első nyolc hónapban a turisták 
számának növekedését főleg a belföldiek 
generálták, akik 48,8 százalékkal többen, 
5,960 millióan érkeztek a kereskedelmi 
szálláshelyekre. A külföldi vendégek 
száma 32,3 százalékkal, 477 200-ra gya-
rapodott a tavalyi év azonos időszakához 
mérten. Augusztusban a vendégéjszakák 
száma 30,3 százalékkal, a vendégeké 
32,9 százalékkal nőtt a tavalyi nyolcadik 
hónaphoz képest. Tavaly Romániában 
egész évben 51,6 százalékkal, 14,444 mil-
lióra csökkent a vendégéjszakák száma 
az előző évhez mérten a járvány miatt.

Kevesebb közvetlen külföldi 
tőkeberuházás érkezett az országba
Tavaly valamivel több mint 3 milliárd 
euró külföldi közvetlen tőkeberuházás 
érkezett Romániába, 41,9 százalékkal 
kevesebb, mint 2019-ben – közölte 
a Román Nemzeti Bank (BNR). A 
jegybank most tette közzé a 2020-ra 
vonatkozó külföldi közvetlen tőkeberu-
házásokról szóló végleges jelentését. A 
jegybank által korábban közölt adatok 
jelentős mértékben eltérnek a végleges 
adatoktól, hiszen korábban 1,921 mil-
liárd euró tőkeberuházásról számoltak 
be, ami 60 százalékos csökkenésnek 
felelt meg. A 2014 és 2018 közötti, 
négyéves folyamatos növekedés után a 
2020-as év immár sorozatban a harma-
dik, amikor csökkenés fi gyelhető meg 
a külföldi közvetlen tőkeberuházások 
tekintetében, hiszen 2018-ban 5,226 
milliárd euró áramlott a román gazda-
ságba a 2017-ben jegyzett 4,797 milliárd 
euró után, 2019-ben 5,173 milliárd 
euró, míg 2020-ban 3,005 milliárd euró. 
A rendszerváltozás óta számolva a 
legnagyobb külföldi befektető Hollan-
dia 19,994 milliárd euróval, második 
Németország 11,070 milliárd euróval, 
harmadik Ausztria 10,858 milliárd 
euróval, negyedik Olaszország 7,652 
milliárd euróval, ötödik Franciaország 
5,642 milliárd euróval. Magyarország 
a tizedik helyen áll 2,221 milliárd euró-
val, két helyet javított 2019-hez képest.

Kelendőek a Tesla e-autói
Rekordszámú, az elemzők által várt-
nál több elektromos autót szállított 
ki a Tesla a harmadik negyedévben. 
Az amerikai autógyártó közölte, hogy 
241 ezer 300 autót adott át, ami éves 
összevetésben 66,4 százalékos, az 
előző negyedévhez képest pedig 16,9 
százalékos növekedést jelent. Elemzők 
ennél kevesebb, mintegy 229 ezer jármű 
leszállítására számítottak. A kiszállított 
autók túlnyomó része, több mint 232 
ezer darab a „tömegterméknek” szánt 
Model 3 és Y típusok valamelyike volt.
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