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FATÉR GYULA VEZÉRIGAZGATÓ A JÁRVÁNY HATÁSAIRÓL, NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOKRÓL, INFLÁCIÓRÓL, AZ OTP SIKEREIRŐL

„A román gazdaság, köszöni szépen, jól van”
A román gazdaság, köszöni 
szépen, jól van – jelentet-
te ki Fatér Gyula, az OTP 
Bank Románia vezérigaz-
gatója csütörtöki online 
sajtótájékoztatóján. A 
bankigazgató ugyanakkor 
úgy értékelt, nehéz, de si-
keres időszakon van túl az 
OTP Bank Románia is.
» BÁLINT ESZTER

A z idei év gazdasági oldal-
ról sikeres lesz, 7 százalék 
közötti növekedést várunk 

– jelentette ki Fatér Gyula, az OTP 
Bank Románia vezérigazgatója 
csütörtöki online sajtótájékoz-
tatóján, amikor arról kérdeztük, 
hogyan látja a román gazdaság 
alakulását, illetve hogy az eddi-
gi jó mutatókat mennyire vetheti 
vissza a jelenlegi egészségügyi, 
illetve kormányválság. „Ha szar-
kasztikus akarok lenni, akkor azt 
mondom, a kormányválság nem 
szokta befolyásolni a gazdasági 
helyzetet, volt már rá példa. A 
pandémiás helyzetnek nyilván 
lesz következménye” – fogal-
mazott. Jövőre viszont már jóval 
kisebb, 3,5–3,7 százalékos gazda-
sági növekedést prognosztizál-
nak, de ez azt feltételezi, hogy a 
mostaninál nem lesz rosszabb a 
járványhelyzet. Meglátása sze-
rint ugyanakkor a már bejelen-
tett korlátozások véget vethetnek 

a koronavírus-járvány negyedik 
hullámának, és akkor tartható 
lesz 2022-ben a 4 százalék körüli 
növekedés. A rendkívül magas 
infl ációs ráta kapcsán úgy véleke-
dett, az infl áció magas, de hosz-
szú éveken keresztül nagyon ala-
csony volt. „Mi abban hiszünk, 
hogy ebben az évben csúcsosodik 
ki, jövőre pedig már alacsonyabb 
számokat fogunk látni” – vála-
szolta újságírói kérdésre. Az OTP 
Bank Románia egy nappal ko-
rábban közzétett elemzésében 
is prognosztizált kamatemelés 
kapcsán pedig úgy vélekedett, 
a törlesztőrészletek nem fognak 
olyan mértékben megnőni, hogy 
negatívan érintsék a törlesztést.

Fatér Gyula szerint amúgy an-
nak ellenére, hogy ismét nehéz 
időszakon megy át az ország, egy 
szempontból sikerült ezt a hely-
zetet kezelni: a gazdasági helyzet 

azt mutatja, noha komoly félel-
mek voltak, leszögezhető, „a gaz-
daság, köszöni szépen, jól van”.

 „Ami a várakozásnál rosszabb, 
és kihívást jelent, az az emberi 
oldal. Sok minden megváltozott, 
és bár a gazdaság jól tejesített, 
ügyfeleinknek nincsenek fi zetési 
problémái, viszont az alkalmaz-
kodás nem megy könnyen, ezért 
mi is megpróbálunk a  humán 
oldalra koncentrálni a működé-
sünkben is” – fejtette ki a bank-
igazgató.

A bővítésre 
összpontosít az OTP
Ami a pénzintézet romániai növe-
kedési programja, az Apolló-stra-
tégia alakulását illeti, elhangzott, 
sikeresnek nevezhető a folyamat, 
az első félévben 27 millió lejes 
eredményt értek el, ami össz-
hangban áll a várakozásokkal. Az 

ötéves távlatra kitűzött 5 száza-
lékos romániai piaci részesedést 
illetően is jól alakultak a dolgok, 
két év alatt máris 4 százalékon áll 
az OTP Bank Románia. Ez nagy-
ban köszönhető annak, hogy 
mind a lakosság, mind pedig az 
üzleti szféra részéről nagy érdek-
lődés mutatkozott a bankkölcsö-
nök iránt, így az első félévben 1 
százalékkal sikerült növelniük hi-
telportfóliójukat. Ezt az új hitelek 
158 százalékos, az ingatlanhitelek 
116 százalékos, valamint a válla-
lati hitelek 9 százalékos emelke-
dése segítette elő. Ugyanakkor 
250 millió lejes tőkeemelést is 
végrehajtottak, ami – Fatér Gyula 
szavai szerint – azt mutatja, hogy 
hosszú távon gondolkodnak a ro-
mániai jelenlétben.  Az OTP Bank 
Románia több új bankfi ókot is 
nyitott a pandémia kezdete óta, 
300 új munkatársat alkalmazott, 
tovább bővül a fi ókhálózat és a 
csapat is. „Azt gondolom, hogy az 
első félévünk, mondhatom már, 
hogy az első kilenc hónapunk 
nagyon sikeres volt” – értékelt a 
vezérigazgató.

Ügyfélszolgálat magyarul is
Kitért ugyanakkor arra, hogy bár 
egyre többen élnek a digitalizá-
ció adta lehetőségekkel a ban-
kolás tekintetében is, és egyre 
több banknál láthatjuk, hogy fi ó-
kokat zárnak be, az OTP-nél úgy 
gondolják, hogy szükség van a 
személyes kontaktusra is, ezért 
a fi ókhálózatot és a digitális je-

lenlétet párhuzamosan fejlesz-
tik. Külön odafi gyelnek ugyan-
akkor arra, hogy az ügyfeleik 
magyarul is elérjenek minden 
szolgáltatást. Ennek jegyében 
Sepsiszentgyörgyön egy külön 
csapat válaszol a magyar nyelvű 
telefonhívásokra, és a netbank 
esetében is folyamatos a fejlesz-
tés, ami – ismerte el Fatér Gyula 
– még nem tökéletes, de dolgoz-
nak rajta.

Odafi gyelnek az oktatásra is
A sajtótájékoztatón ugyanakkor 
elhangzott, hogy az OTP 2014-ben 
indított, legfontosabb társadalmi 
felelősségvállalási programja új 
név alatt folytatja tevékenységét, 
OTP Bank Románia Alapítvány 
az új neve az Oktatáshoz való 
jog Alapítványnak. Céljuk, hogy 
az OTP az oktatás egyik fontos 
szereplője legyen Romániában, 
és nem kizárólag a gazdasági is-
meretek területén. Példa erre a 
kolozsvári Musafi r nyelviskolával 
közösen útjára indított projekt, 
amellyel megkönnyítenék a ké-
pességvizsgára való felkészülést 
a nyolcadikos diákok számára.

Fatér Gyula fontosnak tartot-
ta még kiemelni, hogy nagyon 
sok magyar program támoga-
tása fontos része a pénzintézet 
tevékenységének, példaként a 
nagyváradi Szent László Napo-
kat, a Csíkszeredai Nemzetközi 
Jazzfesztivált, valamint a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem esetta-
nulmány-versenyét említette.

Fatér Gyula: inkább az emberek sínylették meg a járványhelyzetet
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