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Székelyföldi ifjúSági egyeztető fórum

Politizálnának a székely fiatalok

Az orSzágoS átlAgnál roSSzAbb mutAtók HArgitA megyében 

Aggasztó méretű hitelállomány

Körkép

A jegybank legfrissebb adatai 
szerint egyre aggasztóbb mé-
reteket ölt a hátralékos hitel-
állomány: szeptember végén a 
lakossági hitelek hátralékos ál-
lományának értéke elérte a 7,2 
milliárd lejt, és az a harmadik 
évnegyed folyamán 7,7 száza-
lékkal gyarapodott. Azon ügy-
felek száma szintén növeke-
dett, akik hátralékos hiteleket 
jegyeztek. megyénkben az ará-
nyok tekintetében a növekedés 
még nagyobb mérvű volt, mint 
az országos átlag.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az utóbbi hónapok so-
rán többször is írtunk a 
hátralékos hitelállomány 

alakulásáról. A Román Nem-
zeti Bank legfrissebb adatai is-
mét arra figyelmeztetnek, hogy 
már-már megállíthatatlan ez a 
folyamat. Az elmúlt évnegyed 
folyamán a lakossági hátralékos 
hitelállomány országos viszony-
latban 7,7 százalékkal növeke-
dett, éves viszonylatban pedig 
42 százalékkal, 2009 szeptem-
beréhez viszonyítva pedig há-
romszorosára nőtt. 

700 ezer hátralékos ügyfél
A hátralékos hitelt jegyző 

ügyfelek száma szeptember végén 

meghaladta a 700 000-et (csupán 
augusztus és szeptember folya-
mán több mint 15 000-rel gyara-
podva). Ez azt jelenti, hogy egy 
ügyfélre átlagosan 10 000 lejnyi 
hátralékos hitelállomány jut. 
Mindebben döntőnek mond-
ható szerepe volt annak, hogy a 
kihelyezett hitelek 60 százalé-
ka devizaalapú, ilyen körülmé-
nyek között pedig a törlesztési 
részletek kvantumát meghatá-
rozó módon szabja meg a lej/
euró árfolyam. Ennek az érzé-
keltetésére érdemes utalni a kö-
vetkezőkre: 2008. szeptember 
1-jén az árfolyam 3,5204 lej/
euró volt, és akkor a hátralé-
kos hitelállomány országos vi-
szonylatban 844 millió lejt tett 
ki, 2009. március 31-én az ár-
folyam 4,0653 lej/euró volt, a 
hátralékos hitelállomány pedig 
3,6 milliárd lejre emelkedett. 
Jelenleg az árfolyam 4,33–4,34 
között ingadozik, s amint már 
arra utaltunk, a hátralékos hi-
telállomány megközelítette a 
7,2 milliárd lejt. És van még egy 
jelenség, amely különös aggo-
dalomra ad okot: hovatovább 
gyarapodik a „kritikus pontot”, 
azaz a törlesztési határidőt 
90 nappal meghaladó hátralé-
kos lakossági hitelállomány. Az 
szeptember végén 5 milliárd lej 
körül volt. 

rossz a helyzet Hargita
megyében
A Hargita megyei hátralékos 

hitelállomány alakulását vizsgál-
va az tűnik ki, hogy az országos 
átlagnál iramosabb ütemben 
növekedett. A lejben folyósított 
hitelek esetében a szeptemberi 
hátralékos hitelállomány 15 szá-
zalékkal volt nagyobb, mint a jú-
nius végi. Ezen belül a szeptem-
beri 9 százalékkal volt nagyobb, 
mint az augusztus végi. Hogy egy 
hónap lefolyása során 9 százalé-
kos növekedés következett be, az 
több mint aggasztó. Például au-
gusztus végén még csak 5,7 szá-
zalékkal volt nagyobb a szóban 
forgó hitelállomány, mint június 
végén. Valamivel jobb a helyzet 
a devizaalapú hitelek esetében. 
A hátralékos hitelek szeptem-
ber végén 4,7 százalékkal voltak 
nagyobbak, mint június végén. 
Ezen belül szeptember hónap 
folyamán azok növekedési ará-
nya 3 százalékos volt. Az ütem 
tekintetében ugyancsak kimu-
tatható a „felgyorsult iram”: míg 
augusztus végén két százalékkal 
volt nagyobb a devizaalapú hite-
lek hátralékállománya, az egyet-
len hónap, szeptember leforgása 
alatt 3 százalékkal emelkedett. 

A jegybank nemrégiben 
meghozott hitelfolyósítási sza-
bályzata megszigorító, korlá-

tozó feltételeket irányoz elő, a 
devizaalapú személyi hitelek 
folyósítása vonatkozásában. A 
jegybank ugyanakkor az alapka-
mat csökkentése révén oda kíván 
hatni, hogy a kereskedelmi ban-
kok csökkentsék a lejes hitelek 
kamatjait. Többek között an-

nak okán is, hogy elejét vegyék 
a devizaalapú hiteligénylésnek. 
A jelek szerint egyelőre ez nem 
következett be, úgy általában vi-
szont csökkent a hiteligénylések 
száma, illetve a felvett összegek 
kvantuma, de azon belül kevésbé 
a devizaalapúaké.

Egy ügyfélre átlagosan 10 ezer lejnyi hátralékos hitelállomány jut 

társadalom

Szót kérnek a fiatalok a helyi 
döntéshozásban – derült ki a 
Székelyföldi ifjúsági egyeztető 
Fórum hétvégén tartott ülésén. 
A térség ifjúsági szervezeteit 
tömörítő, a székelyföldi fiatalok 
egységes fellépését szolgáló fó-
rumon a különböző Csík, gyergyó 
és udvarhely térségi, valamint a 
Háromszékről érkezett fiatalok 
egyeztették elképzeléseiket a 
helyhatósági választásokon való 
ifjúsági részvételről.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Idén augusztusban alakult a tér-
ség ifjúsági szervezeteit tömörí-
tő ernyőszervezet, a Székelyföldi 

Ifjúsági Egyeztető Fórum (SZIEF). 
A cél az volt, hogy a különféle ifjú-
sági szervezetek ne egymástól elszi-
getelten, vagy egymással formális 
kapcsolatban, legjobb esetben egy-
egy rendezvény megszervezésére 
ideiglenes módon „összebútorozva” 
tevékenykedjenek, hanem közösen 
dolgozzanak ki egységes cselekvési 
tervet. Az elmúlt hétvégén immár 
negyedszer ültek össze a fiatalok – 
ezúttal Csíkszeredában. Beszámol-
tak egymásnak az általuk képviselt 
szervezetek aktivitásáról, illetve to-

vább dolgoztak azon, hogy egysé-
ges kampánnyal minél több fiatalt 
tudjanak bejuttatni a helyhatósági 
választásokon a döntéshozó testü-
letekbe. Kiderült, az egységes fel-
lépést „díjazták” a politikusok, így 
például Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök meghívta a SZIEF kép-

viselőit a HET-re, a Hargita Megyei 
Egyeztető Tanács ülésére. Csíkban, 
Udvarhelyen, illetve Háromszéken 
már megtörtént a konzultáció a he-
lyi RMDSZ-szervezetek vezetőivel, 
arról számoltak be a fiatalok, hogy 
kezdeményezésükre pozitív választ 
kaptak, részvételi szándékukat a he-

lyi és megyei önkormányzatokban 
támogatnák az aktív politikusok. 

„Hargita megyében három je-
löltnek szeretnénk bejutó helyet az 
RMDSZ megyei önkormányzati 
képviselőinek listáján, kistérségi le-
osztásban. Csík, Udvarhely, illetve 
Gyergyó térségéből szeretnénk egy-

egy jelöltet bejuttatni a megyei ön-
kormányzatba. Egyelőre Csíkban 
és Udvarhelyen történt egyeztetés 
az RMDSZ-szervezetek vezetőivel, 
örvendetes, hogy mindkét esetben 
pozitív hozzáállásra találtunk. Ha-
sonló hírekkel érkeztek a háromszé-
kiek is. Reméljük, Gyergyóban sem 
lesz másként” – számolt be Kozma 
István, a Csík Terület Ifjúsági Taná-
csa (CSTIT) elnöke. 

Kissé több munkába kerül majd 
az egyes települések helyi tanácsá-
ban azonosítani a megfelelő jelöl-
teket, egyeztetni a helyi RMDSZ-
szervezetekkel, de mint mondták, a 
fiatalok nem hagyják magukat: el-
tökélt szándékuk, hogy minél több 
ifjú helyet kapjon a helyi döntés-
hozásban, képviselje a helyi önkor-
mányzatokban az illető település 
fiatalságának sajátságos problémáit. 
Hogy kik lesznek a fiatal jelöltek?

„Korai lenne bárkit is meg-
nevezni, még javában zajlanak a 
feltérképező körutak, ahol az if-
júsági szervezetek cselekvési kör-
zetükben igyekeznek megtalálni 
azokat a fiatalokat, akik tenni 
akarnak a közösségükért, vállal-
va a nem mindig hálás közéleti 
munkát” – tudtuk meg a hétvégi 
SZIEF-fórumon.

Egyeztetés a SZIEF-találkozón. Három helyet kérnének az RMDSZ megyei önkormányzati képviselői listáján fotó: hompoth loránd


