
A teljes hitelállomány 10,6 szá-
zalékát minősítik késedelmes 
visszafizetésük miatt egyre prob-
lémásabbnak a hazai bankárok, 
főleg, hogy a kölcsöneiket rosz-
szul törlesztők elmaradása csak 
az idei első három hónap alatt 
tíz százalékkal nőtt. A jegybank 
adatai alapján azonban úgy tűnik, 
jutott banki megtakarításokra is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A lakossági hitelek törlesztésé-
ről, illetve az elmaradt hitel-
tartozások gyors növekedésé-

ről már többször is írtunk. A hátralé-
kos banki kölcsönállomány az első ne-
gyedév folyamán közel 10 százalékkal 
növekedett, így mára a bankok által 
kihelyezett teljes hitelvolumen 10,6 
százaléka tűnik egyre nehezebben 

visszafizethetőnek. A kirívó esetek 
közé tartozik – a problémás hitelek 
a teljes kölcsönállomány immár több 
mint 18 százalékát meghaladó nagy-
ságával – Beszterce-Naszód és Galac 
megye, de nem alszanak nyugodtan 
a bankárok Suceava és Ialomiţa me-
gyékben sem, ahol is a rosszul fizető 
hitelek volumene immár 16 és 18 szá-
zalék között mozog. Hargita megyé-
ben kedvezőbb a helyzet, esetünkben 
a hátralékos hitelek részaránya jóval az 
országos átlag alatt van.

Nagyobb a hitel, 
mint a megtakarítás
Az éremnek, azaz a banki ügyle-

teknek azonban van egy másik oldala 
is, nevezetesen a lakossági megtakarí-
tások, illetve banki letétek. E vonatko-
zásban is érdekesen alakult a kép az el-
múlt esztendő során. 2010 márciusá-

hoz viszonyítva az ország lakosságának 
banki letétállománya az elmúlt egy év 
alatt 10 százalékkal gyarapodott, 2011 
március végére elérve a 85 milliárd lejt. 
Ezenkívül a Román Nemzeti Banktól 
származó adatok szerint a lakosság 
még 23 milliárd lejre tehető pénzállo-
mánnyal rendelkezett folyószámlákon 
és bankkártyákon. A banki letéteknél 
azonban mindenképp érdekes a növe-
kedés, főként hogy az elmúlt esztendő 
során számos lakossági kategória jöve-
delmei csökkentek, illetve fokozódott 
az eladósodás. Persze külön kategóriá-
ba tartoznak azok, akik tehetősebbek 
és módjukban áll bizonyos pénzösz-
szegeket bankokban elhelyezni, és tel-
jesen más kategóriába azok, akik kép-
telenek megtakarítani, illetve az előző-
leg felvett banki hiteleiket törleszteni. 
Összevetve a lakossági hitelállományt 
a letétállománnyal, országos szinten a 

hírfolyam

> Tovább nőtt az infláció. A márciusi 8,01 
százalék után a múlt hónap végére 8,34 százalék-
ra emelkedett az infláció éves szinten számított 
rátája, ami 2008 júliusa óta a legnagyobb pénz-
romlási ütemnek számít. Az április havi arány 
0,66 százalék volt elsősorban az elektromos 
energia, a burgonya, a friss gyümölcsök, a cukor 
és a dohánytermékek árának emelkedése miatt 
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
tegnap közzétett adataiból. Az élelmiszerek 
márciushoz viszonyítva 0,92 százalékkal, a nem 

élelmiszer jellegű ipari termékek ára 0,87 száza-
lékkal, míg a szolgáltatások ára 0,42 százalékkal 
drágult. A friss gyümölcsök ára áprilisban 7,71 
százalékkal nőtt, s így több mint 21 százalékkal 
drágább, mint tavaly év végén. A pityóka ár-
emelkedése is folytatódott, így a gumós termés 
kilójáért 4,54 százalékkal kellett többet fizetni. 
A liszt ára áprilisban 1,6 százalékkal, a cukoré 
4,99 százalékkal nőtt. Az idei év első négy hó-
napja alatt amúgy a burgonyáért 30 százalékkal, 
a zöldségekért 21 százalékkal, a cukorért 17,5 
százalékkal kellett többet fizetni, mint a múlt 
év végén. Az ipari termékek közül jelentősebb 

mértékben, 1,19 százalékkal a dohánytermékek, 
illetve 5,03 százalékkal a villanyáram ára emel-
kedett. A szolgáltatási díjak közül a repülőjegye-
kért kellett csak többet fizetni.

> 8,5 milliárdot is megért a Skype. A The 
Wall Street Journal cikke szerint 7 milliárd dol-
lárnál is többet fizetne a Microsoft a Skype-ért. 
Kiderült, a Microsoft az IT-szektorban is szo-
katlanul magas, 8,5 milliárd dolláros vételárat 
fizet a Skype-ért. A redmontoni szoftveróriás a 
Skype-ért folytatott versenyben a Google-t és a 
Facebook-ot utasította maga mögé.
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IV. NemzetközI tőkeexport koNfereNcIA

Szovátára gyűjtik 
az üzletembereket

A térség kis- és középvállalkozói előtt kínálkozó export-
lehetőség mellett a kezdő, fiatal vállalkozók pályakez-
dési kilátásait boncolgatja a jövő héten hétfőn kezdődő 
szovátai IV. Nemzetközi tőkeexport konferencia.

HN-információ

Május 16-án, hétfőn immár negyedik alkalommal 
rendezik meg Szovátán a közép-európai üzlet-
embereket megszólító Nemzetközi Tőkeexport 

Konferenciát. Az elmúlt években is számos régióbeli kis- és 
középvállalkozót, intézményt, önkormányzati és egyetemi 
képviselőt vonzó rendezvény védnöke ezúttal Becsey Zsolt, 
a Magyar Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért 
felelős államtitkára, illetve a román gazdasági minisztérium 
részéről Borbély Károly, a tárca államtitkára lesz.

Mint a rangos esemény főbb témái kapcsán lapunknak 
Gulyás József, az üzletember-találkozó főszervezője elmond-
ta, az idei gondolatok a kkv-szektor működőtőke-export, 
illetve a fiatal vállalkozók pályakezdési lehetőségeit járja kör-
be. „Az első szovátai konferencia a nemzetközi működő tőke 
mozgásairól, a „tőkeexport” sajátosságairól szólt leginkább. 
A második rendezvény gondolatkörét a világgazdasági válság 
teremtette új helyzet és a nemzetközi működő tőke viszonya 
uralta. Tavaly a határokon átívelő regionális összefogás, vala-
mint az önkormányzatok tőkevonzó képességének kérdései 
voltak a domináns témák. Ezen belül különös hangsúlyt ka-
pott a régiókban és az önkormányzati hatókörben dolgozó 
kkv-k problémaköre. Idén a konferencia a kelet-közép-euró-
pai régió kkv-szektorának működőtőke-mozgásait, a kezdő 
vállalkozások esélyeit és a pályakezdő fiatalok vállalkozási 
lehetőségeit járja körül” – fogalmazott Gulyás.

Hozzátette, mára minden vezető közgazdász egyetért 
abban, hogy a kkv-szektor szereplőinek az egyik legfonto-
sabb kitörési lehetősége az exportpiacokon van. „Természe-
tesen az export egy gyűjtőfogalom, hiszen az nemcsak az 
árukra vonatkozik, hanem a szolgáltatásokra, átmenetileg 
le nem kötött kapacitásokra, mérnöki, szervezői, informati-
kai tudásra, sőt a tőkére is. De továbbmegyünk, az export, a 
közhiedelemmel ellentétben, nem feltétlen jelent külföldre 
szállítást sem, hiszen a beszállítói programok révén számos 
kkv olyan hazai cégeknek szállít, akik a termelésük túlnyomó 
többségét a határainkon túl értékesítik. Ennek a helyzetnek 
speciális példája a belföldi turizmus is. Mindez statisztikailag 
lehet, hogy nem export, de gyakorlatilag az” – magyarázta a 
szakember. Hozzáfűzte, a konferencia szlogenje: miszerint a 
térség országai „vetélytársak, és egymásra utalt partnerek 
is” egyre inkább megállja a helyét. Mint fogalmazott, ha 
külső piacokat keresünk, ha a kapacitásainkat egyesíteni 
kívánjuk más piaci szereplőkkel, akkor nem kell messzire 
mennünk, hiszen természetes kulturális, földrajzi köze-
günk a Kárpát-medence, a szomszédos országok, illetve, 
a velünk szoros történelmi kapcsolatban lévő nyugat-bal-
káni régió. „Ez persze nem azt jelenti, hogy a német vagy 
a potenciálisan legígéretesebb távol-keleti, esetleg orosz 
piacokra nem kell figyelni. Ez azt jelenti, hogy a külpiaci 
kapcsolatokat még csak most kereső, egyébként ígéretes 
termékekkel rendelkező kkv-szektor ne például Kínában 
próbáljon szerencsét először, hanem a környező orszá-
gokban, ahol számíthat rá, hogy még a szavát is értik a 
magyarnak” – sugallta a szovátai üzletember-konferencia 
egyik célját Gulyás.


