
hírfolyam

> Nőtt a villamosenergia-termelés. Az 
idei év első hat hónapja alatt – a hőerőmű-
vek tevékenységének köszönhetően – a ta-
valyi év hasonló időszakához képest 9 száza-
lékkal nőtt az elektromosenergia-termelés, 
de 4,7 százalékkal gyarapodott az ország 
áramfogyasztása is – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet tegnap közzétett adatai-
ból. Az elemzett időszakban az elektromos-
energia-erőforrások 31,8 milliárd Kwh-t tet-
tek ki, 2,623 milliárd Kwh-val többet, mint 

egy évvel azelőtt. A hőerőművek termelése 
16,527 milliárd KWh volt, míg a vízierő-
művek 9,364 milliárd KWh-t termeltek. A 
cernavodai atomerőmű az idei év első hat 
hónapja alatt 5,643 milliárd Kwh áramot 
termelt, ami 2,3 százalékkal több, mint a ta-
valyi referencia-időszak.

> Spekuláció nyomja le az olajárakat. 
Három dollárral csökkent tegnap az ame-
rikai könnyű-nyersolaj hordónkénti ára, 
amely így alig haladja meg a 83 dollárt. A 
kereskedők ugyanis attól tartanak, hogy az 

Egyesült Államok adósosztályzatának ron-
tása miatt csökken az amerikai kereslet is. 
Az arany ára viszont új történelmi rekordot 
döntött meg: tegnap a sárga fém unciájá-
nak ára meghaladta az 1700 dollárt.

> Stabil fizetőeszköz marad a dollár. 
Nem rendült meg a piaci bizalom az ame-
rikai dollár és az amerikai államkötvények 
iránt, amelyek továbbra is vonzóak és biztos 
befektetési eszközt jelentenek az Egyesült 
Államok adósosztályzatának rontása ellené-
re is – jelentette ki tegnap a japán pénzügy-

miniszter a hét legfejlettebb ipari állam (G7-
csoport) pénzügyminisztereinek és jegyban-
ki vezetőinek videótanácskozása után. Az 
országcsoport nevében nyilatkozva Noda 
Josihiko bejelentette, hogy a G7-ek „foly-
tatják a küzdelmet a globális pénzügyi rend-
szert megingató folyamatok ellen”. A G7-ek 
támogatásukról biztosították az amerikai 
adósságplafon megemeléséről szóló kong-
resszusi egyezséget és az újabb görög mentő-
csomagot. A csoport tagjai alaptalanoknak 
nevezték az olasz és a spanyol gazdasággal 
kapcsolatos növekvő aggodalmakat is.
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Gazdaság
Nem csak a svájci fraNkhitelekért fáj a baNkárok feje

Hátralékos hitelállomány – ez már nem tréfa
bár a hargita megyei hitelfelve-
vők – országos viszonyításban 
– ma sem tartoznak a bankok 
legproblémásabb ügyfelei közé, 
a bankokkal szembeni hitelelma-
radások elmúlt egy évi 21 száza-
lékos növekedése mégis egyre 
nagyobb óvatosságra inti a pénz-
intézeteket. Megyénk esetében 
mára minden 100 lejnyi hitelből 
8,5 lejt csak késedelemmel vagy 
egyáltalán nem törlesztünk.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Román Nemzeti Bank 
adatai szerint június vé-
gén a hazai kereskedelmi 

bankokkal szemben immár 10,8 
milliárd lejt tett ki a valutában és 
8,6 milliárdot a lejben felvett, ám 
a visszafizetés terén egyre nagyobb 
problémát jelentő, hátralékos hi-
telállomány értéke. Ez éves szinten 
– mint ahogy tegnapi cikkünkben 
rávilágítottunk – 43 százalékos nö-
vekedést takar.

Nehezebb gazdasági 
helyzet, rosszabb törlesztés
A jegybank statisztikája alap-

ján rendszerint azokban a me-
gyékben nő a rosszul törlesztő 
ügyfelek száma, ahol nagyobb 
arányú a munkanélküliség, fejlet-
lenebb a gazdaság és alacsony az 
átlagbér. Így például míg országos 
viszonylatban a lejben folyósított 
hitelállomány 10,9 százalékát tet-
te ki a hátralékos hitelállomány, 
addig Beszterce-Naszód megyé-
ben elérte a 19,3 százalékot, de 
nem alhatnak nyugodtan a ban-
károk a Galac megyei 18,3 száza-
lékos, vagy a Suceava megyei 16,9 
százalékos rosszul fizető hitelek 
kapcsán sem. Egyébként a hátra-
lékos hitelállomány részaránya 11 
megye esetében haladja meg a 13 

százalékos szintet. A valutában 
folyósított hitelek esetében or-
szágos viszonylatban a hátralékos 
hitelállomány részaránya 7,9 szá-
zalék. Ezzel szemben Ialomiţa és 
Giurgiu megyékben immár az ed-
dig kihelyezett valutakölcsönök 
17 százaléka vált problémássá, de 
a rosszul fizetési ráta további 8 
megye esetében haladja meg a 10 
százalékos lélektani küszöböt.

Két számjegyű növekedés
Hargita megyében a lejben 

folyósított teljes hitelvolumen 

június végén 767,9 millió lejre rú-
gott, ami ugyan májushoz képest 
2,8 millió lejes növekedést mu-
tat, de éves viszonyításban mégis 
50 millió lejes csökkenést takar. 
Ilyesztő, 21,7 százalékos ütemben 
nőtt viszont a hátralékos hitelek 
állománya, így a Hargita megyei 
hitelfelvevők a korábban jegy-
zett 53,5 millió lejjel szemben 
június végén már 65,1 millió lejes 
törlesztőrészlet-elmaradást gör-
gettek maguk előtt, ami – a prob-
lémás hitelek nagysága kapcsán 
– az összhitelvolumen 8,5 száza-

lékát tette ki. Noha mértékében 
bár még az országos átlag alatt 
van, a csak jelentős késedelemmel 
vagy pedig egyáltalán nem fizető 
kölcsönállomány rohamos növe-
kedése komoly figyelmeztetést 
jelent.

Megyénkben ugyanakkor jú-
nius végén a valutában folyósított 
hitelállomány 674,2 millió lejt 
tett ki, ami a megelőző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva 
2,1 millió lejes csökkenést jelent. 
A hátralékos hitelállomány azon-
ban az elmúlt két év alatt 51 szá-
zalékkal gyarapodott, azaz a 2010 
júniusában jegyzett 29,6 millió 
lejjel szemben jelenleg már 44,7 
millió lejre rúg. Ez a valutában 
felvett összhitelállomány 6,5 szá-
zaléka.

Valutában 
adósodik a székely
Némileg meglepő és érdekes 

módon alakult a hitelállomány má-
jus és június között. Egyetlen hó-
nap leforgása alatt a valutában fel-
vett hitelállomány 3,3 százalékkal, 
összegben kifejezve 22,6 millió lej-
jel gyarapodott, miközben a lejben 
folyósított hitelállomány 2,8 millió 
lejjel, azaz csak kevesebb, mint fél 
százalékkal növekedett. A lejben 
felvett hitelek esetében azonban 
nem nőtt tovább a hátralékos hite-
lek volumene, a valutában folyósí-
tottak esetében viszont egy hónap 
alatt 2 millió lejjel nőtt a bankok 
Hargita megyei kintlevősége. Me-
gyénkben tehát az utóbbi időszak-
ban nagyobb érdeklődés mutatko-
zott a valutahitelek iránt, de ezzel 
egy időben ugrásszerűen nőtt a 
nehezen behajtható, hátralékos hi-
telek nagysága is.

Gyűl a kényszerárverezett lakások száma

A hitelek bedőlésével párhuzamosan hovatovább gyarapodik a kényszervégrehajtások száma is: július végén 
a szóban forgó eljárás keretében a tíz legjelentősebb kereskedelmi bank mintegy 2200 árverést hirdetett 
meg. Ez több mint kétszerese a 2010 júliusi havinak. Lakások, házak, kereskedelmi és ipari létesítmények, 
területek szerepelnek a hirdetési névjegyzékeken. Olyan bankok is vannak, akik árverési hirdetéseik tanúsága 
szerint több mint 400, jelzálogként lefoglalt ingatlanra keresnek vevőt. Így például a Román Fejlesztési Bank 
370 házat és lakást hirdetett meg, amihez még hozzáadandó 200 különböző ingatlan, földterület, kereske-
delmi és ipari létesítmény. A Bank Post 325, a Raiffaisen 200, míg a CEC Bank 150 különböző ingatlant pró-
bál árverés útján értékesíteni. Ez rendszerint az első nekifutásra nemigen sikerül, tudni olyan árverésekről is, 
amelyiket 5-6-szor hirdettek meg, mint ahogy arról is, hogy egy bank a felértékelési ár 75 százalékáért kínált 
eladásra ingatlant. A Román Fejlesztési Bank például Bukarest szívében, a Cişmigiu park tőszomszédságá-
ban 75 ezer euróért „kínál” egy 3 szobás, 97 négyzetméteres lakást. A Raiffeisen egy fővárosi 2 szobás lakást 
jelenleg 25 ezer eurós kikiáltási áron hirdetett meg, holott azt 35 ezer euróra értékelték fel.

Lakáshitel-buktatók: a banki kölcsönből vásárolt lakások közül egyre többe a hitelező pénzintézet keres új lakót  fotó: domján levente

Hargita megyei hitelfel-
vevők a korábban je gy-
zett 53,5 millió lejjel 
szem ben június végén 
már 65,1 millió lejes 
törlesztőrészlet-el ma ra-
dást görgettek maguk 
előtt, ami – a problémás 
hitelek nagysága kapcsán 
– az összhitelvolumen 8,5 
százalékát tette ki.


