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> Famegmunkáló vállalkozók fóruma. 
A megye egyik húzóágazatáról, a fakitermelés 
és famegmunkálás gondjairól fognak értekez-
ni 2011. szeptember 8-án 19 órától Hargita 
Megye Tanácsának gyűléstermében a megyei 
faipar vállalkozói, szakemberei. A megyei ön-
kormányzat – mint az intézet tegnapi közle-
ményéből kiderült – fontosnak tartja, hogy a 
lehetőségeikhez mérten megpróbáljon segít-
ségükre lenni, illetve a hatékony együttmű-
ködést elősegíteni a közbirtokosságok és a fa 

megmunkálásával, feldolgozásával foglalkozó 
vállalkozásokkal. A megbeszélés egyik köz-
ponti témája a termékek mind magasabb fel-
dolgozási szintjének, s hozzáadott értékének 
növelése, illetve az értékesítés lehetőségei.

> Indul az amerikai óriás bankper. 17 veze-
tő bank ellen indított jogi eljárást az Amerikai 
Egyesült Államok szövetségi lakásfinanszírozási 
ügynöksége (FHFA), mivel csaknem 200 mil-
liárd dollár értékben adtak el „mérgezett eszkö-
zöket” a felügyeletük alá tartozó kormányzati 
támogatású lakáshitelezőknek. Az ügynökség 

szerint az érintett pénzintézetek olyan jelzá-
log-fedezetű értékpapírokat adtak el a Fannie 
Maenek és a Freddie Macnek, amelyekben ér-
téktelen ügyleteket „csomagoltak egybe”, ám 
erről nem adtak megfelelő tájékoztatást. Az 
ügynökség a perbe vont bankoktól a veszteség 
20 százaléka körüli összeget szeretne behajtani.

> 1471 lej volt a júliusi átlagbér. Az előző 
hónapokhoz képest alig változva, 1471 lej volt 
júliusban az országos nettó átlagbér – derült ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap 
közzétett adataiból. A júniushoz mért változás 

egy lejes csökkenést mutat. A nettó átlagkereset 
csökkenése az INS szakemberei szerint elsősor-
ban a korábbi hónapokban kiadott alkalomsze-
rű prémiumokkal, vakációs pénzekkel magya-
rázható. Az átlagbérek legnagyobb, 25,3 száza-
lékos mértékben a banki, biztosítási és pénzügyi 
közvetítői szektorban nőttek, de júliusban az 
előző hónaphoz képest átlagosan 5-8 százalék-
kal többet vihettek haza a gépjárműiparban, il-
letve a szórakoztatóiparban dolgozók is. A nettó 
kereset ellenben 11,4 százalékkal csökkent a táv-
közlési, 6-9 százalék közötti aránnyal a gyógy-
szergyártó, postai és dohányipari szférában.
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Gazdaság
Az AlAcsony hitelkockázAtú megyék közé tArtozunk

Nyugodtabban alszanak a Hargita megyei bankárok
A legszerényebbek közé tar-
tozó átlagbér és a viszonylag 
alacsony egy főre jutó GDP-mu-
tatók ellenére is alacsony – az 
országos, de még a közpon-
ti régió átlagával szemben is 
kedvezőbb – a Hargita megyei 
hitelfelvevők hitelkockázati be-
sorolása – derül ki az országos 
Prognózis Bizottság és a Ro-
mán Nemzeti Bank adataiból. 
Az alábbiakban hecser zoltán 
elemzését olvashatják.

Mikor is fokozódhat a 
banki hitelkockázat? 
A válasz egyszerűnek 

tűnik: ha gyarapodik a hitelállo-
mány, s azzal párhuzamosan, de 
annál iramosabban nő a hátra-
lékos hitelek volumene, miköz-
ben az átlagos nettó bér szintje 
befagy. Akár axiómáról is be-
szélhetünk, hisz minél nagyobb 
a törlesztendő hitel és minél in-
kább „felhígul” a fizetőképesség, 
annál kisebb banki szempontból 
a visszatérítés esélye, a hitele-
zett, azaz az ügyfél szempontjá-
ból tehát csődveszély fenyeget. 
Ezen ismérvek függvényében 
lehet kockázatosnak vagy ke-
vésbé kockázatosnak minősíteni 
egy kisebb vagy nagyobb régiót, 
illetve adott megyét, illetve tér-
séget. Röviden kifejtve, ezeket 
kell szem előtt tartani, amikor 
a kockázati tényezők viszonyla-
tában készítünk összehasonlító 
tanulmányokat.

Ugyanakkor külföldi és hazai 
elemzők arra is felhívták a figyel-
met, hogy az ilyen jellegű tanul-
mányoknak számolniuk kell más 
ismérvekkel is. Nem mindegy 
például, hogy milyen mértékű 
terhet róhat a térség bruttó hazai 
termékére (GDP-re) a visszatérí-
tendő hitel, vagy tágabb értelem-
ben az adósság. Amikor például 
igen nagy arányt ölt a hátralékos 
hitelállomány, és egyre-másra 
dőlnek be a hitelek, az előbb-
utóbb közösségi vagy akár orszá-
gos szintű problémává válik, nem 
csupán társadalmivá. Így történt 
ez Magyarországon is.

Románia ugyan még nem tart 
ott, de aggasztó jelek hazánkban 
is érződnek. Ilyen összefüggés-
ben vannak „alacsony”, illetve 
„magas” kockázatú régiók. Az 
Országos Prognózis Bizottság és 

a Román Nemzeti Bank adatain 
nyugvó, napokban készült kimu-
tatás hitelkockázat szempontjá-
ból rangsorolja a romániai fej-
lesztési régiókat, amihez viszont 
a Hargita megyére vonatkozó 
adatokat is hozzátoldtuk.

Miként, milyen szempontok 
alapján sorolandók az „alacsony” 
vagy a „magas” kockázati kategó-
riába a régiók? Dél-Munténiát és 
Délnyugat-Olténiát az „alacsony 
kockázat” minősítés illeti meg, 
annak okán, hogy mindkét régió 
esetében az átlagos nettó bér az 
országos átlag fölött van, a ban-
kok szempontjából rosszul fize-
tő, problémás hitelállomány pe-
dig nem haladja meg az országos 
átlagszintet (7,5 százalék), de az 
egy főre jutó GDP is az átlag kö-
rül van. Ugyanakkor a két régió 
esetében kedvező a 25,3 százalé-
kos, illetve a 31,8 százalékos hi-
telállomány/GDP-arány is.

A Hargita megyét is tartal-
mazó Központi régió annak elle-
nére, hogy az egy főre jutó GDP 
tekintetében készült ranglistán a 
2. helyet foglalja el (a fővárostól 
eltekintve), magas kockázatot je-
lentő, mivel az alacsony átlagos 
nettó bérhez magas, 10 százalé-
kot kitevő hátralékos hitelállo-
mány „társul”. Ugyanakkor, ked-
vezőtlennek minősíthető a 32 
százalékos hitel/GDP-arány is.

Meglepő Bukarest „minősí-
tése”: európai viszonylatban is 
kiemelkedő az egy lakosra jutó 
GDP, az átlagnál mintegy 45 szá-
zalékkal magasabb a nettó bér, s 
mégis csak „közepes”? Ez viszont 
a túlontúl nagy GDP-hez viszo-
nyított hitelállománnyal magya-
rázható, ami azt jelenti, hogy a 
főváros eddigi fejlődése döntően 
hiteleken alapult. A hitelt pedig 
vissza kell fizetni, ha pedig el-
akad a törlesztés, az „elseperheti” 
a GDP-t is...

Hargita megye esetében 
ugyan nem lehet dicsekedni az 
átlagos nettó bér szintjével, sem 
az egy lakosra jutó GDP-vel, ám 
megyénk számára annál kedve-
zőbb helyzetet takar az igen ked-
vező – országos viszonylatban is 
az egyik legjobb – bankkölcsön/
GDP-arány, sőt a bankárok ál-
mát keserítő, hátralékos hitelál-
lomány részaránya is viszonylag 
alacsonynak mondható. 

régió nettó átlagbér* GDP/lakos* Hátralék/
hitel**

Hitel/GDP kockázat

Dél-Munténia 1407 lej 5362 euró 7,5% 25,3% alacsony

Délnyugat-
Olténia

1418 lej 4520 euró 7% 31,8% alacsony

Északkelet 1293 lej 3565 euró 9,1% 38,2% közepes

Délkelet 1362 lej 4882 euró 9,8% 34,3% közepes

Nyugat 1405 lej 6751 euró 10,5% 28,3% közepes

Bukarest–Ilfov 1993 lej 14455 euró 8,2% 62% közepes

Központ 1229 lej 5775 euró 10% 32% magas

Északnyugat 1221 lej 5502 euró 10% 40% magas

hargita megye 1189 lej 4533 euró 7,9% 24,6% alacsony

Meg jegyzés:  * az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) 2011-es évi becslései  ** július 31-i adatok alapján


