
lakosság összhitelállománya március 
végén 98 milliárd lejre rúgott, azaz 13 
milliárd lejjel volt nagyobb, mint a le-
tétállomány.

Csökkent a Hargita megyei 
letétállomány
Hargita megyében viszont az 

országos tendenciával ellentétben a 
letétállomány a megelőző esztendő 
márciusához viszonyítva 4,3 száza-
lékkal csökkent, azaz 37 millió lejjel. 
A Hargita megyei megtakarítások 
volumene így abszolút számban kife-
jezve 821 millió lejes betétállományt 
tesz ki. Ugyanakkor szintén Hargita 
megyére jellemző sajátosság, hogy 
a bankokban elhelyezett 821 mil-
lió lejes letéti állomány jelentősen 
meghaladja a 662 millió lejre rúgó 
hitelállományt, ami mindenképpen 
kedvezőként értékelhető. Ám az egy 
lakosra jutó letétállomány tekinte-
tében távolról sem ilyen kedvező a 
helyzet: országos viszonylatban az 
egy lakosra jutó átlagos letétállo-
mány 3700 lej körül van, Hargita 
megyében pedig 2550 lej körül. To-
vábbá míg országos viszonylatban 
a lejben képzett letétállomány az 
összvolumen 60 százalékát teszi ki, 
s 40 százalékát a valutában képzett, 
addig Hargita megyében még erő-
sebb, 76 százalékos a lejmegtakarí-
tások dominanciája: a valutaletétek 
részaránya így csak 24 százalék.

Ritka a nagybetét- 
tulajdonos
A jegybank egyébként Románia 

szintjén közel 15 millió letétest jegyez, 
ám arra vonatkozóan, hogy Hargita 
megyében mekkora lehet a kisebb-
nagyobb banki megtakarítást jegyzők 
száma, nem hoztak nyilvánosságra 
számadatokat. A letétekkel kapcsola-
tosan érdekes, de egyben meggondol-
koztató képet nyújt azok struktúrája 
is. Így például míg az 50 ezer eurónál 
kisebb letétet 16,6 milliárd eurós 
összvolumene 14,8 millió letétes kö-
zött oszlik le, addig az 50 és 100 ezer 
euró közötti letétet, illetve a 100 ezer 
eurónál nagyobb letétet birtoklók 
száma már jelentősen szűkebb. Előbbi 
37 ezer alatt, míg a nagyobb betéttu-
lajdonosok száma bőven 13 ezer alatt 
van. A dinamika tekintetében meg-
jegyzendő, hogy az 50 ezer eurónál 
kisebb letéttel rendelkezők száma az 
utóbbi esztendő során 8,7 százalékkal 
csökkent, ugyanakkor 5 százalékkal 
növekedett letétállományuk, egy leté-

teményezőre pedig 6600 euró jut. Az 
50 ezer és 100 ezer euró közötti letétet 
birtoklók száma a tavalyhoz viszonyít-
va 10 százalékkal növekedett, a 100 
ezer euró feletti összeggel rendelkezők 
száma pedig 7 százalékkal. A letétemé-
nyezőknek nem egészen 0,1 százaléka 
amúgy az összletétállomány közel 20 
százalékát birtokolja, 0,3 százalékuk 
pedig annak 27 százalékát, tehát rend-
kívül szűk az a lakossági kategória, 
amely igen jelentős pénzkészletekkel 
rendelkezik. Egyes elemzők szerint 
a román állampolgároknak külföldi 
bankoknál amúgy további 12-15 mil-
liárd euróra tehető letétjeik vannak.

Kevesen tudnak 
jövedelmükből félretenni
A banki letétek tekintetében a 

szakirodalom két kategóriát külön-
böztet meg. Az egyikbe azok tartoz-
nak, akik jobbára takarékoskodásuk, 
illetve költségeik visszafogása révén 
„tesznek félre”, egy másikba pedig 
azok, akik vagyonukat banki letétek-
ben helyezik el. Ez utóbbiak száma 
Romániában igen kevés, a hivatalos 
statisztikák szerint a lakosság alig 10 
százalékát teszik ki a magas jövedel-
met realizálók részaránya. Ami pedig 
a takarékoskodást illeti: egy felmérés 
szerint a megtakarítások 11 százaléka 
majdani lakásvásárlást „céloz meg”, 9 
százaléka gépkocsivásárlást, 12 szá-
zaléka külföldi üdülést vagy utazást, 
8 százaléka egy esedékes orvosi be-
avatkozást, a fennmaradó 60 százalék 
pedig az előre nem látható gondok-
kal és a gyermekek jövőjének meg-
teremtésével „számol”. A megtakarí-

tások, illetve a banki letétek kapcsán 
érdemes utalni a hozamokra is, amik 
viszont az utóbbi időben kedvezőtle-
nül alakultak. Így míg 2008-ban egy 
3-6 hónapos futamidejű lej alapú be-
tétek esetében az átlagos banki kamat 
12,51 százalék volt, ez év januárjában 
ez már 7,65 százalékra csökkent. A 
devizamegtakarítások esetében szin-
tén csökkentek a hozamok, 5,31-ről 
3,72 százalékra.

Letétérték Letéte mé-
nyezők száma

Összletét-
állomány

50 ezer 
euró alatt 14,8 millió 16,6 mld euró

50–100 ezer 
euró között 36 993 2,3 mld euró

100 ezer 
euró felett 12 689 3,9 mld euró

hírfolyam

> 350 milliót ajánlanak az állam 
Romtelecom részvénycsomagjáért. A görög 
OTE és a német Deutsche Telekom ajánlatot 
tesz a román államnak a Romtelecom távköz-
lési vállalat még állami tulajdonban maradt 
részvényeinek megvásárlására – számolt be 
tegnap a Hotnews hírportál. A Romtelecom 
tulajdonhányadának értékesítése kapcsán 
a portál Marius Fecioru távközlési állam-
titkárt idézi, aki elmondta, hogy a jövő hét 
elején Bukarestbe látogat Michael Tsamaz, 

az OTE csoport vezérigazgatója, aki egy-
ben az OTE részvényeinek mintegy 30 
százalékát birtokló Deutsche Telekom 
alelnöke, és ajánlatot tesz a román állam 
tulajdonában maradt részvények megvá-
sárlására. A Romtelecom részvényeinek 
54,01 százaléka a görög OTE tulajdoná-
ban van, a maradék 45,99 százalék pedig 
a román államé. Bukarestnek már régóta 
szándékában áll a részvénycsomag eladá-
sa, a korábbi tervek szerint a részvények 
egy részét tőzsdén jegyezték volna be, de 
e terv kivitelezését a kormány rendsze-

rint elhalasztotta. A Hotnews piaci forrá-
sokra hivatkozva azt írta: a görög vállalat 
ajánlata eléri majd a 350 millió eurót. Az 
államtitkár szerint a görög vállalat ajánlata 
után a román állam elemezni fogja a rész-
vények értékét, és annak függvényében el-
döntik, hogy eladják-e az egész csomagot, 
vagy inkább kisebb pakettek tőzsdére való 
bejegyzése révén fokozatosan privatizálják 
majd a vállalatot. Az OTE 1998-ban 675 
millió dollárt fizetett a Romtelecom 35 
százalékáért, majd 2003-ban többségi tu-
lajdonossá vált.
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a banki letétek volumene

Gazdaság

hirdetés

Történelmet írtak a Cora áruházláncban szervezett 
Székelyföldi hetek során a magyar vásárlóközönség számá-
ra polcra rakott hentestermékek. A megnyitón elhangzott 
ugyanis egy érdekes kijelentés, méghozzá arról, hogy bizony 
a negyvenes évek „kicsi magyar világa” óta ilyesmire nem ke-
rült sor. „Legjobb tudomásom szerint hivatalosan székelyföl-
di hústermék nem került a magyar fogyasztók elé, legalábbis 
hivatalosan nem” – ragadta meg figyelmemet a megnyi-
tón elhangzott köszöntőbeszédek egyik mondata. Kóstolni 
ugyan kóstolhattak az anyaországi atyafiak, hiszen náluk 
soha nem dühöngött annyira a szocializmus, hogy ne ugor-
hattak volna át látogatóba hozzánk. Aki pedig fogadott ma-
gyarországi vendéget, főként az elmúlt évtizedekben, az jól 
tudja, hogy a székely eget hasított, csak éppen legyen minden 
az asztalon, ami szem és szájnak ingere, nehogy megszólják 
az érkezők a vendégszeretetet, vagy ne adj’ isten koldussze-
génynek nézzék a vendéglátót. Falatoztak is a magyarok jó 
étvággyal, az ebédet annak rendje és módja szerint olyan 
hiánycikkekkel hálálták, mint a dunakavics vagy „karika” 
rágógumi, esetleg családi kézbalzsam. Arra azonban, hogy 
az erdélyi hegyek között pácolt szalonnát vagy kolbászt, sza-
lámit jó pénzért hazavigyék, méghozzá olyan módon, hogy 
a székely gazdának egzisztenciát teremtsen az üzlet, bizony 
a Trianon után ritkán került sor. Akkor sem történt ilyes-
mi, amikor nem akadályozta volna a bizniszt a kerek, meg 
ovális pecsétmániájával az Unió. Nagyon sikerült valamit 
elkeccinteni Trianonban, mert a kommunizmus bukását 
követően húsz év sem volt elég újraépíteni legalább azt, amit 
lehet. Igaz, hogy az én megkeseredett és nagyon szkeptikus 
nagyapám szerint a román és a magyar világ között annyi 
volt a különbség, hogy hol Bukarest, hol Budapest irányá-
ba vittek el mindent a vonatok, a paraszt életszínvonala, 
kizsákmányoltsági foka lényegében nem változott – hallot-
tam nemegyszer az öregúrtól. Mégis a nagy baj akkor követ-
kezett be, amikor annak idején az országhatárok átszabásá-
val elvágták a székelyföldi termelők fő értékesítési útvonalait, 
a szokványos vevőkkel folytatott kereskedelem egyik napról a 
másikra – az akkori hatalom által igen rossz szemmel nézett 
– exporttevékenységgé vált.

A fordulatot követő, közgazdaságilag igen zavaros 
időkben a kollaboráció igencsak egyoldalú volt: a magya-
rok hoztak mindenfélét, mi pedig vettük, amit elénk raktak. 
Arra, hogy az erdélyi zsebekből kifelé csordogáló pénzt va-
lahogyan vissza is hozzuk, olyan módon, hogy mi adjunk 
el valamit az anyaországiaknak, túl a korondi, dukkófes-
tékkel motívumozott bóvlikerámián, alig volt példa. Nem 
vitás, az itt elkövetett ipari termékeken napokig röhögött 
a nyugatabbi szakembergárda, ha valami csoda folytán 
a szemük elé került a román ipar valamelyik „minőségi” 
remeke, ám az áfonyadzsem, jóféle sajt, erdei méz, kolbász 
vonalán akkor sem – mint ahogyan most sem – marad-
tunk el egy centit sem a világszínvonaltól. Mert nálunkfelé 
a kolbászt húsból készítik, a mézet méhekkel gyűjtetik, a 
sajtot tejből oltják, még nem fertőzte meg teljesen az élel-
miszergyártást a kémia. Csak valahogyan, valamiért, va-
lakiért nem akart összejönni a székelynek a biznisz, hogy 
a gazdaságában keserves munkával megtermelt felesleg 
anyaországi gyomorba jusson, s az ebből származó ha-
szon elégnek bizonyuljon a stabil erdélyi egzisztenciához. 
A Corában azonban megtört a jég, jó volt látni, amint 
a tavalyi sajtos, erdei gyümölcsös, mézes siker után végre 
gyergyói kolbászok írtak történelmet Budapesten: forinttal 
fizetett székely kolbászt evett a pesti magyar.

Kolbásszal írt történelem
       jegyzet n Hompoth Loránd

Kevésbé eladósodottak a Hargita megyeiek. 2550 lejes bankbetét jut egy főre fotó: mihály lászló


