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• Gazdasági és pénzügyi szempontból számos előnye, de hátránya is van 
annak, hogy a székelyföldiek jellemzően takarékosabbak, mint az ország 
más területein élők. A térségben élők nagyobb fokú gazdaságosságát 
több statisztika is alátámasztja, az országos sajtó legutóbb a Román Nem-
zeti Bank friss kimutatásáról cikkezett, amelyből az derül ki, hogy a há-
rom székelyföldi megyében a banki hitelek összértéke jóval alacsonyabb, 
mint a bankbetétek összértéke, tehát a helyiek továbbra is körültekintőek, 
amikor lakossági hitelről van szó – a három székelyföldi megye országo-
san is az élen áll a megtakarításokhoz mért legalacsonyabb hitelezési 
arányt tekintve. Szakértőket kérdezve arra kerestük a választ, hogy mi 
állhat a székelyföldi takarékosság hátterében, illetve mit árul mindez a 
pénzügyi kultúránkról.

B Í R Ó  B L A N K A

Ö sszetett oka van annak, 
hogy országos szinten Szé-
kelyföldön a legnagyobb a 

különbség a lakossági megtakarítá-
sok és a felvett hitelek értéke között, 
az előbbiek javára – hangsúlyozta 
Szabó Árpád közgazdász, egyetemi 
oktató, aki szerint mindenek előtt a 
kulturális különbségekből adódik 
az eltérés az ország többi részéhez 
képest. A szakember azt a példát 
hozta fel, amikor egy nemzetközi 
áruházlánc az egyik székelyföldi vá-
rosban nyitott kirendeltséget, amely 
a vártnál rosszabbul teljesített. Kide-
rült: a bukaresti központból ugyan-
azokat a termékeket rendelték meg 
és szállították ki, amelyek a többi 
boltban kelendőek voltak, a székely-
földi vásárlóközönség részéről azon-
ban másra volt kereslet. 

A Román Nemzeti Bank (BNR) 
adatai szerint a három székelyföldi 
megyében a megtakarítások, vagyis 
a bankbetétek értéke kétszerese-há-
romszorosa a lakossági hitelek ér-
tékének. A különbség mértékének 
szempontjából Hargita megye az el-
ső az országban, a sorban pedig Ko-
vászna és Maros megye következik. 
Nem véletlenül kapta a Ziarul Finan-
ciar gazdasági lapban a témában 
megjelent cikk a Tücsök és a hangya 
címet, amely mentén a székelyföldi-
ek az ország takarékoskodó és előre-
látó „hangyái”.

A bankbetétek alig harmadát 
vették fel hitelként

A jegybank összesítése szerint a ta-
valyi évben Hargita megyében a la-
kossági hitelek értéke 493 millió lej 
volt, míg a magánszemélyek bank-
betétei 1,755 milliárd lejre rúgtak. 
Tehát a kölcsönök a megtakarítások-
nak kevesebb mint egyharmadát, 
28,1 százalékát teszik ki. Kovászna 
megyében a hitelek a megtakarítá-
soknak 48,6 százalékát teszik ki, 
míg Maros megyében ez az arány 
50,2 százalék. Az ország tíz legta-
karékosabb megyéje közül további 
négy erdélyi: Szilágy megyében 
52,3 százalékos, Beszterce-Naszód 

megyében 55,6 százalékos, Fehér 
megyében 60,5 százalékos, Szatmár 
megyében 61,8 százalékos a vizsgált 
arány. Az országban ugyanakkor 
mindössze két megye van, ahol a 

lakosság által felvett hitelek értéke 
meghaladja a bankbetétekét: Temes 
és Iași megyében. Temes megyében 
5,243 milliárd lejt takarított meg a 
lakosság, miközben 6,896 milliárd 
lejnyi hitelt vett – ez 131,5 százalékos 
értéket jelent. 

A székelyföldi takarékosságnak 
és a hitelekkel szembeni óvatos-
ságnak a kulturális különbségek 
mellett egy másik oka lehet, hogy a 
székelyföldi megyékben évtizedek 
óta jellemzően a legalacsonyabb az 
átlagbér, így sokan egyszerűen nem 
mernek kölcsönt felvenni, mert nem 
biztosak abban, hogy határidőre 
vissza is tudják fi zetni azt – hang-

súlyozta Szabó Árpád. Az elmúlt 
harminc évben ráadásul Székelyföl-
dön mindenki hozzászokott ahhoz, 
hogy nem kényeztetik el a térséget 
kormánypénzekkel, ezért úgy vélik, 

hogy ajánlott inkább spórolni, mint 
hitelekből megpróbálni megélni.

A közgazdász szerint egy másik 
magyarázat lehet a tendenciára, 
hogy a romániai bankok, hitelinté-
zetek ajánlatai nem igazán jutnak 
el az erdélyi magyarokhoz, nem 
tesznek erőfeszítéseket annak érde-
kében, hogy külön megcélozzák ezt 
a csoportot. Míg a román tévéadó-
kon a fi lmek és a híradók közötti 
reklámcsomagokban folyamatosan 
hirdetik a bankok román nyelven 
a hitellehetőségeiket, ez nem jut el 
azokhoz, akik kizárólag a magyar-
országi televíziók adásait nézik – az 
utóbbiakban látható hitelajánlatok 
pedig értelemszerűen nem érdeklik 
az erdélyi, székelyföldi magyar kö-
zönséget. Ilyen körülmények között 
a romániai magyarok jelentős része 
el sem gondolkodik a hitelfelvételen, 
hiszen hirdetések szintjén sem talál-

kozik olyan ajánlatokkal, amelyek 
neki szólhatnak.

A lényeg, hogy forogjon a pénz

A megtakarításra és a visszafogott 
hitelkérelmezésre épülő attitűdnek 
azonban hátulütője is van, például 
hogy emiatt nem pörög lendületesen 
a gazdaság. Nagyobb mértékű hitel-
felvétel esetén többet forog a pénz, 
ennek nyomán jobban működik a 
gazdaság. Ha például több lakást 
vásárolnak – akár bankkölcsönből 
–, akkor fellendülhet az építőipar, és 
nemcsak ingatlanok fognak épülni, 
hanem új munkahelyek is létrejön-
nek. Ha pedig a polgároknak jól fi ze-
tő állásuk van, többet költenek, így 
megugrik a kereslet a termékek és 
szolgáltatások iránt, ez pedig tovább 
pörgeti a gazdaságot. Szabó Árpád 
hangsúlyozta: a gazdaság működé-

se szempontjából mindegy, hogy a 
pénz hitelből, állami támogatásból 
vagy megtakarításból származik, a 
lényeg, hogy forogjon.

Székelyföldön ugyanakkor örök-
lött minta is a takarékosság és a hi-
telektől való ódzkodás. Szabó Árpád 
saját családját hozta fel példaként: 
a nagyszülei azt tanították a gye-
rekeiknek, hogy soha nem szabad 
kölcsönt felvenni, így ők is ezt ad-
ták tovább az utódoknak. „Amikor 
gépkocsit vásároltam hitelből, vagy 
éppen kirándulásra kértem kölcsön, 
elég sok rosszallást váltottam ki a 
családi ebédlőasztal mellett” – idéz-
te fel emlékeit a közgazdász.

Takarékoskodó „hangyák”  a székelyek
A hagyományokkal is magyarázható, hogy az erdélyiek óvatosabbak a banki hitelekkel

„ Hosszú távon minden-
képpen a pénz állandó 
körforgása az előnyös, 
befektetni, kihelyezni, 
hitelt felvenni ugyanak-
kor racionálisan, gazda-
sági alapokra helyezve, 
megfontoltan érdemes.

A megtakarításra és 
a visszafogott hitelkérelmezésre 
épülő attitűdnek hátulütője 
is van. Emiatt nem pörög 
lendületesen a gazdaság
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