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Hiánycikk a pénzügyi kultúra

Úgy gondolja, ez sok székelyföldi 
családban hasonlóképpen működik 
– a fi atalabb generáció tagjai azt lát-
ták, hallották a szülőktől, hogy nem 
szabad eladósodni. A románok eköz-
ben jóval több amerikai fi lmet néz-
nek, és olyan stílusban próbálnak 
élni, mint amit ezekben látnak. Bát-
rabban költekeznek, már-már szór-
ják a pénzt, de ehhez sok esetben 
nem társul befektetési háttér, pénz-
ügyi kultúra. „Mindig a pénzügyi 
kultúra hiányát jelzi, ha nagyon el-
száll a hitelállomány” – szögezte le 
Szabó Árpád. Ezzel magyarázható 
az is, hogy sokan nem tudják, mi a 
kamat, a törlesztőrészlet, az árfo-
lyamkockázat. Ennek a jelenségnek 
volt riasztó következménye, amikor 
2009–2010-ben rengetegen bajba 
kerültek a svájcifrank-hitelük miatt. 
Egy másik székelyföldi kulturális 
sajátosság, a hagyománytisztelet 
azt is eredményezi, hogy az embe-
rek nem újítanak feleslegesen, nem 
vásárolják meg a legújabb kütyüket 
meggondolatlanul, főleg akkor nem, 
ha erre kölcsönt kellene felvenniük.

A közgazdász szerint pénzügyek-
ben az egyik legfontosabb szabály, 
hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Ha 
van rá lehetőség, lehet bátrabban 
költekezni, de soha nem felelőtlenül. 
A másik tanácsa, hogy ha több pénz-
re van szükségünk, mert mondjuk 
valamit meg szeretnénk vásárolni, 
ezt nem kizárólag spórolással tud-
juk megoldani, hanem kereshetünk 
olyan lehetőséget, amivel több bevé-
telre tehetünk szert. Például dolgoz-
zunk többet vagy hatékonyabban, ez 
is sokat segíthet a pénzügyeinken.

Székelyföldön a visszafizetési 
hajlandóság is magasabb

A sokéves banki statisztikákból nem-
csak az derül ki, hogy a székelyföldi-
ek, illetve az erdélyiek takarékosab-
bak, hanem az is, hogy magasabb 
bennük a visszafi zetési hajlandóság, 
ha bankhitelről van szó – erre már 
Bordás Attila, a LAM Mikrohitel Rt. 
pénzintézet igazgatóhelyettese hív-
ta fel a fi gyelmet. A szakember ezt 
ugyancsak a meglévő kulturális és 
hagyománybeli különbségekkel ma-
gyarázza. Székelyföldre, illetve egész 
Erdélyre jellemző, hogy az emberek 
ódzkodnak a hitelektől, az eladó-
sodottságtól. „Sokkal merevebbek 
vagyunk, kevésbé vállalunk be koc-
kázatokat, mint az ország más térsé-
geiben” – mutatott rá Bordás Attila. 
A hitelezések terén nemcsak Székely-
föld, hanem egész Erdély visszafogot-
tabb – kivételt csak a nagyvárosok, 
mint Kolozsvár és Temesvár, és ezek 
vonzáskörzete jelent. Ez a tendencia 
évekre visszamenően kimutatható, 
ha összehasonlítjuk a Székelyföldet 
mondjuk Prahova megyével.

A pénzügyi szakember szintén 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ez 
pozitív és negatív következmények-
kel is jár. Abból a megközelítésből 
mindenképpen előnyös, hogy az 
óvatosabb erdélyiek, székelyek jel-
lemzően nem ugranak bele olyan 
típusú kölcsönökbe, ami elsősorban 
2008 előtt volt jellemző az ország dé-
li megyéiben, ahol színes televízióra 
is hosszú távú fogyasztói hitelt vet-

tek fel és eladósodtak. Egy hitelszer-
ződés megkötésekor mindenképpen 
javasolt a megfontoltság, ám ese-
tünkben ez oda is visszavezethető, 
hogy inkább borúlátóak vagyunk, 
nem bízunk abban, hogy könnyedén 
vissza is tudjuk fi zetni a kölcsönt.

Nem mindig jutunk előre 
a kis lépésekkel

Vállalkozói szempontból viszont a 
hitelek iránti visszafogottság nem 
feltétlenül előnyös. Azt is jelentheti, 
hogy a kínálkozó lehetőséget nem 
használjuk ki, nem merünk előre 
lépni, vállalva az esetleges kockáza-
tokat. Bordás Attila szerint Erdélyben 
és Székelyföldön pénzügyek terén is 
inkább a kisebb, de stabilabb lépé-
sek taktikáját követjük, csak vannak 
olyan szakadékok, amiket két apró 
lépéssel nem lehet átlépni, szükség 
van egy nagy lendületes ugrásra. A 
visszafogott vállalkozói szellem így 
nem mindig vezet eredményre.

„A gazdaságban a legrosszabb 
forgatókönyv, ha áll a pénz” – fogal-
mazott Bordás Attila. A szakember ha-
tározottan állítja, hogy a lehető leghát-
rányosabb, ha otthon tarjuk a pénzt, 
a ládafi ában, hiszen így még hitel for-
májában sem juthat el olyan vállalko-
zókhoz, akiknek szükségük lenne rá, 
meg tudnák „dolgoztatni”, hogy több 
hozzáadott értéket teremtsenek vele. 
Hosszú távon mindenképpen a pénz 
állandó körforgása az előnyös, befek-
tetni, kihelyezni, hitelt felvenni ugyan-
akkor racionálisan, gazdasági alapok-
ra helyezve, megfontoltan érdemes. 
„Nem azt mondom, hogy szórni kell 
a pénzt. De mindig vannak olyanok, 
akik jó ötleteket fogalmaznak meg, vi-
szont nincs hozzá elegendő tőkéjük. És 
mindig vannak olyanok, akiknek van 
megtakarításuk, de már nincs igény, 
akarat vagy kockázatvállalás, hogy ezt 

a pénzt továbbforgassák. Itt lépnek be 
a képbe a pénzintézetek, amelyeknek 
az a szerepük, hogy a két oldal között 
közvetítsenek: a megtakarítást, a ban-
ki betétekből származó pénzt hitelként 
kihelyezzék” – magyarázta a banki 
szakember.

Bordás Attila ugyanakkor azt is 
elmondta: néhány éve már országos 
szinten is egyre hangsúlyosabban 
jellemző, hogy az emberek nem vál-
lalnak kockázatot, hanem inkább fél-
retesznek. A 2008-as gazdasági vál-
ság után drasztikus változás állt be: 
azelőtt az országban a hitelek értéke 
szinte másfélszerese volt a megtaka-
rításoknak. A válság után ez megfor-
dult. A lakosság tanult a krízisből, és 
elkezdett takarékoskodni, félretenni. 
Ma már ott tartunk – tizennégy év 
után –, hogy Romániában 30-40 szá-
zalékkal nagyobb a megtakarítások 
értéke a hitelek értékénél.

Ez hosszú távon pozitív ten-
dencia, ám csak azzal a feltétellel, 
hogy a plusz tőke olyan gazdasági 
vállalkozásokhoz, vállalatokhoz 
kerül, amelyek tovább termelnek. 
A veszély abban rejlik, ha a ban-
kok ugyan begyűjtik ezeket a beté-
teket, de a pénz egy jelentős részét 

az állam fi nanszírozására fordít-
ják, állami kötvényekbe fektetik, 
amelyeknek nem a legjobb a haté-
konyságuk. A szakember szerint 
az lenne mindenkinek előnyös, ha 
a bankok a letéteket hozzáadott 
értéket teremtő vállalkozásokhoz 

helyeznék ki. Viszont ha a megta-
karítást hosszú ideig tartjuk a zsák-
ban, az nem használ senkinek. A 
vagyon kikerül a körforgásból, nem 
termel – a tulajdonos birtokában 
van ugyan, de nem jut el olyanhoz, 
akinek szüksége volna rá, és tovább 
tudná kamatoztatni.

A vállalkozások számára 
nem kifizetődő 

Balási Csaba, a Hargita Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke 
eközben arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy ma már nem annyira kifi ze-
tődő bankban tartani, lekötni a 
pénzt, hiszen egy banki letét éves 
hozama annyira kevés, hogy szin-
te oda jut például egy vállalkozó, 
hogy még neki kell fi zetnie, amiért 
ott tartja a megtakarítását. A betéti 
kamat általában egy, legjobb eset-
ben két százalék, de ilyenkor már 

komoly letéti összegről beszélünk. 
Balási Csaba is azt vallja: a legha-
tékonyabb, ha a gazdaság folyama-
tosan pörög, ebben az esetben nem 
is nagyon van szükség letétekre. 
„Ilyenkor a pénz állandóan forog, 
befektetik, majd az árut eladják, 
és a nyereséggel együtt újra be-
fektetik. Ha a vállalkozó többször 
meg tudja forgatni a tőkéjét, annak 
már tisztességes hozama van, nem 
annyi, mint egy banki letétnek. 
Az egy százalékos banki kamatból 
nem lehet sem céget eltartani, sem 
vállalkozást fenntartani” – magya-
rázta a szakember.

A kamara elnöke egyébként úgy 
látja, a vállalkozók most nagyon 
óvatosak, de a járvány és az abból 
adódó gazdasági válság miatt kiala-
kult egy sor kényszerhelyzet, ami ezt 
indokolja is. „Vannak tervek, elkép-
zelések, semmiképp nem lehet az 
az üzleti terv, hogy egy vállalkozás 
a megtakarított pénzét banki letét-
ben tartsa, hiszen azzal nem tudja 
a cégét fenntartani” – vélekedett a 
kamara elnöke. Balási Csaba azt is 
hangsúlyozta: a lakossági és a céges 
megtakarításokat teljesen külön kell 
kezelni. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a kereskedelmi bankok 
megkeresték azokat a vállalkozókat, 
akik náluk vezetik a számlájukat, 
és nagyobb összeget tartalékoltak, 
és próbálták meggyőzni őket, hogy 
fektessék be a pénzt, mutatott rá a 
kamara elnöke.

Addig nyújtózunk, 
ameddig a takarónk ér

A természetes személyek pénzügyi 
szokásaival kapcsolatban a kamara 
elnöke úgy fogalmazott: ha össze-
hasonlítjuk Székelyföldet az ország 
többi vidékével, egyértelműen kide-
rül, hogy a székely ember mindig is 
tudta, hogy csak addig nyújtózkod-
hat, ameddig a takarója ér. „Nem jel-
lemző a székely emberre, hogy olyan 
jellegű hitelt vegyen fel, amelynek a 
feltételeit nem tudja teljesíteni, nem 
tudja törleszteni a részleteket. Évek-
re visszamenőleg alakult ki ez a 
kultúra, a székely gazdák, a gazda-
ságok a háború előtt és után is min-
dig pontosan beütemezték a pénz-
ügyeiket, nem hazardíroztak. Most 
még inkább bizonytalan a helyzet, 
nem tudjuk, milyen kimenetele lesz 
a világjárványnak, hosszú távon 
miként áll talpra a gazdaság, hova 
alakul a világ” – részletezte Balási 
Csaba. Hozzátette, vannak olyan 
cégek, melyek profi táltak a jelenlegi 
helyzetből, ám a cégek 70 százaléka 
megszenvedte a járványt – stagnál-
nak vagy gyengébben teljesítenek, 
ez leginkább a vendéglátóiparban 
és a turizmusban jellemző. Ilyen 
helyzetben még inkább indokolt az 
óvatosság, összegezte a Hargita Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke.

„ Nem jellemző a székely 
emberre, hogy olyan jel-
legű hitelt vegyen fel, 
amelynek a feltételeit nem 
tudja teljesíteni, nem tud-
ja törleszteni a részleteket.

Hargita megyében a lakossági megta-
karítások harmadát sem teszi ki 
a hitelek értéke, Kovászna megyében 
ez az arány 48,6, Maros megyében 
pedig 50,2 százalék
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