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> Hamarabb adóznák a külföldieket. 
Romániai letelepedésük utáni első évtől fizet-
nének jövedelemadót a külföldiek, nem csak a 
harmadik évtől kezdve a szerint a készülő ren-
delet szerint, amellyel az adótörvénykönyvet 
módosítanák. A Romániában és külföldön 
szerzett jövedelmeik után itthon kellene adót 
fizetniük a letelepedésüket követő első naptá-
ri évvel kezdődően, és ugyanolyan kedvezmé-
nyeket élveznének, mint a román állampol-
gárságú személyek. Jelenleg hazánkban csak 

a negyedik évtől kezdődően adózik az a kül-
földi is, akinek ugyan nincs itteni bejelentett 
lakcíme, de a letelepedés minden feltételének 
megfelel: azaz magánszemélyként romániai 
lakcímmel kell rendelkezzen, évente pedig 
legalább 183 napot kell az országban töltsön.

> Két héten belül jön az új regadó. A kor-
mány két héten belül elfogadhatja a regisztrá-
ciós adó új változatát – jelentette ki Borbély 
László környezetvédelmi miniszter tegnap-
előtti sajtótájékoztatóján. A zöld tárca veze-
tője korábban azt mondta, hogy azok az au-

tótulajdonosok, akik a decemberi változtatás 
után jegyezték be gépkocsijukat, visszakapják 
a kifizetett összeg 20-30 százalékát, az új díjak 
pedig alacsonyabbak lesznek az eddigieknél.

> Az eurózóna halálát jósolja a volt 
FED-elnök. „Az eurózóna össze fog om-
lani” – fogalmazott az amerikai jegybank 
szerepét betöltő FED korábbi elnöke, Alan 
Greenspan. Úgy véli, ez azonban jelentős ha-
tással lesz az Egyesült Államokra is, hiszen a 
mai globalizált világban a gazdaságok szoro-
san kötődnek egymáshoz. A neves jegyban-

kár szerint a 17 országból álló euróövezet a 
jelenlegi formájában nem maradhat fent, ez 
pedig igen komoly bizonytalanságot okoz, 
és visszafogja az amerikai fogyasztókat attól, 
hogy vásároljanak, a vállalatokat pedig hogy 
új munkaerőt alkalmazzanak. Greenspan sze-
rint az európai bankok nagy bajban vannak, 
mivel olyan országok adósságpapírjait tartják, 
amelyek közel állnak a csődhöz, mint például 
Görögországét. A zóna északi és déli országai 
között olyan nagy a kulturális és gazdasági 
különbség, hogy az a zóna felbomlásához ve-
zethet – véli a szakember. 
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Gazdaság
Lassú ütemben gyarapodnak a Lakossági bankbetétek

Jobban takarékoskodnánk, ha tudnánk
Noha a két évvel ezelőtti átlag-
bérhez képest a Hargita megyei 
lakosok kevesebbet keresnek, a 
jegybank adatai alapján úgy tűnik, 
a kevesebből mégis mind többet 
próbálnak megspórolni. Hargita 
megyében így az egy főre jutó, 
bankban félretett megtakarítások 
megközelítik a 3 ezer lejt, igaz, az 
országos átlag kicsivel 4 ezer lej 
fölött van.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mostanában egyre többször 
lehet hallani azokról a gon-
dokról és nehézségekről, 

amelyek a banki hitelek törlesztése 
terén mind inkább megmutatkoznak, 
illetve a hátralékos hitelállomány ira-
mos és erőteljes gyarapodása kapcsán 
is kirajzolódnak. Ebben sok minden 
közrejátszik, kezdve az ügyfelek reáljö-
vedelmének csökkenésétől el egészen 
az lej–euró, valamint a lej–svájci frank 
árfolyamok kedvezőtlen alakulásáig. 
Mindennek kapcsán joggal vetődik 
fel a kérdés: a jelenlegi körülmények 
között a lakosságnak módjában áll-e 
takarékoskodni, illetve gyarapítani 
banki betétállományát? Nos, az erre 
vonatkozó román nemzeti banki sta-
tisztikák szerint, ha szerény mértékben 
is, de igen.

Biztonságérzet miatt 
takarékoskodunk
A jegybank adatai szerint a lakos-

sági bankbetétek nagysága is növekvő 
tendenciát mutat. Noha arra vonatko-
zóan nincsenek hivatalos számadatok, 
hogy az ország lakói közül hánynak 
van bankban, betét formájában elhe-
lyezve megtakarítása, de egy nemrégi-
ben készült tanulmány szerint Romá-
nia aktív lakosságának – az aktív lakos-
ság alatt a foglalkoztatott személyek, 
valamint a munkasegélyben részesü-
lők értendők – 20 százaléka rendel-
kezik betétállománnyal. Ugyanebből 
a tanulmányból az is kiderül, hogy a 
betéteseknek mintegy 69 százaléka a 
jövője biztonsága végett próbál takaré-
koskodni, 11 százalékuk egy majdani 
lakásvásárlás, 9 százalékuk pedig egy 
majdani gépkocsivásárlás céljából pró-
bálja meg az előrespórolást. Egy másik 
nemzetközi tanulmány tanúsága sze-
rint azonban Románia nincs azon az 
uniós tízes toplistán, amelyek a bérből 
megtakarított, illetve megtakarítha-
tó összegeket rangsorolják. A listát 
egyébként Írország vezeti, amely eseté-

ben egy alkalmazott bérének havonta 
átlagosan 19 százalékát képes megspó-
rolni, azt követi Franciaország, amely 
esetében a szóban forgó részarány 16 
százalék.

Több jövedelemből 
többet spórolunk
A Román Nemzeti Bank adatai 

szerint június végén országos szinten 
a lakossági banki betétállomány 86,3 
milliárd lej körül volt, ebből 52,7 mil-
liárd körül a lejes betétek és 33,6 milli-
árd körül a valutáris betétek, ami egy 
év viszonylatában az előbbi esetében a 
betétállomány 11,8 százalékos, utóbbi 
kapcsán pedig 2,9 százalékos növeke-
désre utal. Június végén az egy lakosra 
számított betétállomány 4014 lejt tett 
ki. Egyes szakértők szerint a lakossági 
betétállomány alakulása közvetlen 
összefüggésben van a bérszintek ala-
kulásával. Amennyiben növekvő ten-
denciát mutat az átlagbér, az érezteti 

hatását a betétállomány vonatkozásá-
ban is. Ez azonban csak elméletileg így 
van, mivel számolni kell azzal is, hogy 
a betét nem csupán bérből képződik, 
mi több, rendszerint azok tudnak 
többet „félretenni”, akik rendelkeznek 
más jövedelemforrásokkal is. Itt van 
például Hargita megye helyzete: isme-
retes, hogy az átlagbér alapján készült 
ranglistán az utóbbi hat hónap során 
megyénk az utolsó helyet foglalta el, 
az első félév viszonylatában a havi át-
lagos bruttó bér nem haladta meg az 
1340 lejt. Ez kevesebb, például, mint 
a 2009-es esztendei havi átlagos, amely 
1458 lej volt. Ennek ellenére a lakossá-
gi lejes bankbetétek 2011. június 30-
án 7,5 százalékkal voltak nagyobbak, 
mint a megelőző esztendő azonos 
időpontjában, a valutárisak pedig 5,1 
százalékkal. Az egy lakosra jutó bank-
betét nagysága pedig 2869 lej volt. 
Ezek szerint a lejes betétek dinamikája 
jóval elmaradt az országos átlagtól, de 

a valutárisok esetében a dinamika erő-
teljesebbnek bizonyult.

Kovászna megye is 
felzárkózott
Országos viszonylatban az átlag-

bér növekedésével állunk szemben, 
de nem így Hargita megye esetében. 
Nos, a dolgok ilyenszerű alakulása 
ugyancsak arra enged következtetni, 
hogy a bankbetét nem csupán a bér 

függvénye. De vessünk egy pillantást 
Vaslui megyére is, amellyel az utóbbi 
hat hónap során „versenyben álltunk” 
a bérezési ranglista utolsó helyéért. 
Vaslui megyében a lejes betétek ala-
csonyabb arányban növekedtek, mint 
megyénkben, nevezetesen 6,9 száza-
lékkal, de jóval iramosabban, 14,7 szá-
zalékkal a valutárisak. A növekedés el-
lenére is a moldovai megye esetében az 
egy lakosra jutó betétállomány jóval a 
Hargita megyei alatt van, alig 1660 lejt 
téve ki. A szomszédos Kovászna me-
gye helyzete is érdekes. Az összehason-
lítást azért tartjuk indokoltnak, mert 
az elmúlt hat hónap során Kovászna 
megye a bérezési ranglista 25–28. he-
lyét foglalta el, s a félév viszonylatában 
az ott jegyzett átlagbér mintegy 200 
lejjel nagyobb volt a Hargita megye-
inél. Az átlagos bruttó bér Kovászna 
megyében 1545 lej körül volt. Ott a le-
jes betétek egy év viszonylatában 10,9 
százalékkal gyarapodtak, a valutárisak 
pedig 11,1 százalékkal. Nos, Kovászna 
megye esetében valóban kimutatható 
a korreláció: az átlagbér növekedésével 
egyidejűleg és arányosan növekedtek a 
lakossági bankbetétek is. S talán ennek 
köszönhető az is, hogy megközelítette 
a megyénkbeli szintet az egy lakosra 
jutó betétállomány értéke is. Az június 
30-án 2408 lej volt. A két megye közt 
a lakossági betétállományra vonatkozó 
különbség egy év leforgása alatt 506 
lejről 461 lejre csökkent. 

Egyre többet próbálnak félretenni havi jövedelmükből a Hargita megyei háztartások: megtakarítás  lejben és valutában is
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