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Teodorovici cáfolja 
a bérek befagyasztását
2019-ben az egységes bértörvényben 
előírtaknak megfelelően nőnek a bérek 
a közszférában, szeptember 1-jétől 15 
százalékkal emelkedik a nyugdíjpont 
értéke, és üdülési csekkeket is kap-
nak a közalkalmazottak – szögezte 
le szerda este a pénzügyminiszter. 
Eugen Teodorovici ezzel az Országos 
Börtönigazgatóság Szakszervezeti 
Szövetségének (FSANP) elnöke, Sorin 
Dumitraşcu azon nyilatkozatára reagált, 
miszerint a kormány a közalkalmazotti 
bérek 2018. decemberi szinten való 
befagyasztásáról, valamint az üdülési 
jegyek megszüntetéséről szóló sürgős-
ségi rendeletet készül elfogadni pénteki 
ülésén. „A fi zetések befagyasztásáról 
szóló hírek sem nem helyesek, sem nem 
valósak” – nyomatékosította Teodoro-
vici, hozzátéve, az a rendelettervezet, 
amelyről a szakszervezeti elnök beszél, 
évekkel ezelőtt hozott intézkedések 
érvényességi határidejének meghosz-
szabbításáról szól, így többek között 
arról is rendelkezik, hogy a túlórákat 
továbbra is szabadnapokkal kompen-
zálják. Ilyent „nem idén és nem tavaly” 
fogadott el először a kormány, hanem 
2010 óta minden évben – mondta a 
miniszter. Hangsúlyozta, a szóban forgó 
rendeletet a jövő évi állami költségvetés 
tervezetével „egy csomagban” fogadják 
majd el, vélhetően a jövő heti kormá-
nyülésen. Addig közvitára bocsátják, és 
a szakszervezetekkel is egyeztetnek róla. 
Az üdülési csekkekkel kapcsolatban a 
pénzügyminiszter leszögezte, a közal-
kalmazottak jövőre is 1450 lej értékű 
utalványokban részesülnek.

Szĳ jártó: mindenkinek jó 
a gazdaságfejlesztés
Mind a magyar, mind a román kor-
mánynak az a célja, hogy a két ország 
közötti javuló kapcsolatok dinamikáját 
fenntartsa – hangsúlyozta Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter az MTI-
nek az EBESZ külügyminiszteri tanácsa 
milánói ülésének keretében csütörtökön. 
Elmondta: telefonon beszélt Teodor 
Meleșcanu román külügyminiszterrel. 
„Kölcsönösen biztosítottuk egymást, 
hogy ez az érdeke mindkét országnak, 
különös tekintettel az európai jövő-
ről zajló vitákra, valamint a Románia 
területén, Erdélyben és a Székelyföldön 
élő magyar nemzeti közösségre nézve” – 
fogalmazott. Hozzátette: megerősítették, 
hogy a jó kapcsolat érdekében fenntart-
ják elkötelezettségüket. „Biztosítottam 
a román kollegát arról, hogy az erdélyi 
gazdasági fejlesztési program nemcsak 
az ott élő magyarság, hanem egész Ro-
mánia érdekeit szolgálja, hiszen azok a 
gazdasági szereplők, akik az erdélyi gaz-
daságfejlesztési programból támogatást 
kapnak, Románia területén működnek, 
ott fi zetnek adót, így az egész román gaz-
daságot erősítik. Emellett természetesen 
a helyi magyar nemzeti közösségek 
erősödéséhez is hozzájárulnak, de ez 
nemcsak Magyarország, hanem Románia 
érdeke is, hiszen mi úgy tekintünk az 
ott elő magyar nemzeti közösségre mint 
amely összeköti a két országot” – összeg-
zett Szijjártó Péter.

SZAKÉRTŐK SZERINT AZ INGATLANPIAC EGYELŐRE NEM HASONLÍT A TÍZ ÉVVEL EZELŐTTIHEZ

Válság még nincs munkaerőhiány van

Ha lassultak is az eladások, az árak egyelőre nem indultak csökkenésnek

Megtorpanni látszik ugyan az in-
gatlanpiac, ám nincsenek válságra 
utaló jelek a Krónikának nyilatkozó 
ingatlanszakértő szerint. Gond vi-
szont, hogy munkaerőhiány hátrál-
tatja az építőipart.
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Látványosan visszaestek az ingatlan-
értékesítések a romániai városokban, 
és úgy tűnik, hogy már az Első otthon 

program sem segíti annyira a piacot, mint 
korábban. Hiszen szeptemberben még 
voltak bankok, amelyek nyújtottak jelzá-
loghitelt a kormányprogram keretében, 
holott egy évvel korábban már augusz-
tusra kimerült a költségvetésből állami 
garanciára kiutalt keret. A Digi 24 hírtele-
vízió által közzétett legfrissebb statisztikai 
adatok szerint országos viszonylatban 
drasztikusan, 30 százalékkal visszaestek 
idén augusztusban és szeptemberben 
a lakásértékesítések az előző év azonos 
időszakához viszonyítva, Bukarestben 
pedig a lassulás üteme megközelítette az 
50 százalékot. Jelentős visszaesést jelen-
tettek Kolozsvárról is, ahol például tavaly 
szeptemberben 1300 lakás talált gazdára, 
viszont idén számuk 600 alatt maradt.

Az ingatlanpiaci mozgások pedig a 
szakértők szerint vészesen hasonlítanak 
a tíz évvel ezelőtti forgatókönyvhöz, ami 
oda vezetett, hogy Románia súlyos gazda-
sági és pénzügyi válságba került.

Szakértő: nincs válság
Megtorpant az ingatlanpiac, csökkentek 
az adásvételek – erősítette meg a Krónika 
megkeresésére Bónis Endre, a kolozsvári 
Reform ingatlanügynökség tulajdonosa. 
Rögtön hozzátette azonban, hogy aggoda-
lomra semmi ok, az árak ugyanis egyelőre 
nem estek, így a válságnak nincs előjele. 
Kifejtette ugyanakkor, hogy a válsággal 
való riogatásnak az a veszélye, hogy épp a 
híresztelések idézik elő a hanyatlást.

Kolozsváron  egyelőre azzal küzdenek, 
hogy még mindig rengeteg a potenciális 
vásárló, de nem találnak számukra meg-
felelő ajánlatot. A kincses városban dübö-
rög az albérletpiac, ezért sokan befektetés 
céljából vásárolnának ingatlant, és olyan 
lakást keresnek, amely jól jövedelmez, te-
hát legalább évi 10 százalékos a hozama. 
Egy 50 ezer eurós lakást havi 400 euróért 
szeretnének bérbe adni, ám ez elrugasz-
kodott, hiszen 50 ezer euróért csak egy 27 
négyzetméteres garzonlakást lehet vásá-
rolni. Az új építésű lakások is gombamód 
szaporodnak, ám ezek általában kiesnek a 
bérlési célpontból, hiszen például a Békás 
(Bună Ziua) vagy az Európa negyedben 
nem lehet olyan áron, és gyorsan kiadni 
az ingatlant, mint a központban vagy a 
központhoz közel eső zónában.

Nagyobb az igény, mint a kínálat
Bónis Endre rámutatott, a város tovább-
ra is dinamikusan fejlődik, az előrejel-
zések szerint tíz éven belül eléri a 800 
ezres lélekszámot, így bár ezrével épül-
nek az új lakások, ebben a ritmusban ez 
nem fedezi az igényeket. Idén azonban 
azt tapasztalták, hogy a Kolozsváron 
tanuló egyetemistáknak már nem vásá-
roltak lakást a szüleik. „Az előző évek-
ben sok ilyen megkeresés érkezett, idén 
ősszel alig volt ilyen jellegű tranzakció” 

– osztotta meg velünk tapasztalatait az 
ingatlanszakértő. Hozzátette, valószínű-
leg a hitelezés is veszített a lendületből 
– ezt az is jelzi, hogy a bankok keresik 
az ingatlanközvetítőket, hogy ajánlják a 
hitelkonstrukcióikat, és így szerezzenek 
ügyfeleket. „Egy évvel ezelőtt még mi 
kerestük a pénzintézeteket, ma már ez 
megfordult, és a bankok fordulnak hoz-
zánk” – részletezte Bónis Endre.

Kérdésünkre kitért arra is, hogy bár 
kevesebb az adásvétel, az árak nem moz-
dulnak. Még mindig jól működik a bérlési 
piac, üzlethelyiségeket, irodákat keres-
nek. Az ingatlanok iránt továbbra is nagy 

a kereslet, de kevés az ajánlat. Válságról 
csak akkor beszélhetünk, ha azt látjuk, 
hogy meghirdettek egy ingatlant 120 ezer 
euróért, majd 100 ezerért cserélt gazdát. 
Erre egyelőre nincs példa” – szögezte le 
Bónis Endre.

Az árak stagnálását az Imobiliare.ro 
portál által tegnap közzétett havi piaci 
elemzés is alátámasztja: eszerint október-
hez mérten a múlt hónapban 1,4 százalé-
kos drágulást regisztráltak, ami nagyjából 
stagnálásról tesz tanúbizonyságot, miköz-
ben éves szinten 7,5 százalékos a drágulás 
üteme, tehát visszaesésnek nyoma sincs.

Az építőipar nem bírja a tempót
Ugyanakkor, miközben azt látjuk, hogy 
például Kolozsváron és Nagyváradon 
gombamód szaporodnak az új társashá-
zak, és sokszor már a tervezés idején el-
kelnek az új otthonok mivel nagyon sokan 
befektetési célból vásárolnak ingatlant, 
ráadásul az ingatlanszakértő szerint több 
is simán gazdára találna –, addig az épí-
tőipari statisztikák  egyáltalán nem ezt a 
trendet követik. Sőt a legfrissebb adatok 
szerint épphogy visszaesésnek indult az 
építőipar termelése is.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által a minap közzétett adatsorok szerint 
4,1 százalékkal visszaesett az építőipari 

munkálatok volumene az első kilenc hó-
napban az előző esztendő azonos idősza-
kához mérten. A fő ok, hogy az ágazatot 
súlyos munkaerőhiány hátráltatja.

Nem megoldás 
a minimálbér-emelés?
Ennek orvoslására született a kormány-
rendelet, amely 3000 lejre emelte az 
építőiparban dolgozók minimálbé-
rét, az elemzők és érintettek szerint 
azonban korántsem biztos, hogy siker 
övezi az intézkedést. „Nem az ágaza-
ti minimálbér-emelés a megoldás az 
építőiparban mutatkozó munkaerőhi-
ányra” – szögezte le megkeresésünk-
re Édler András, a Kovászna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 
Mint hangsúlyozta, a béreket a piac-
nak, a kereslet-kínálat alakulásának 
kell szabályoznia, és nem az államnak. 
A szakember szerint az állam sokat se-
gíthet, hogy ezt az átmeneti időszakot 
átvészeljék a vállalkozók, például azál-
tal, hogy csökkenti a bürokráciát, vagy 
rugalmasabban kezeli a pályázati kiírá-
sokat.

Édler rámutatott, Romániából a nyu-
gati országok vonják el a munkaerőt, 
ezt már csak a keletről behozott olcsóbb 
munkavállalókkal lehet pótolni. Az első 
lépést megtette a kormány azzal, hogy 
a külföldieknek már nem kell kötelező 
módon kifi zetni a hazai átlagbért, mini-
málbérrel is lehet foglalkoztatni őket, ám 
még mindig túl bonyolult a munkaválla-
lási engedélyek kiváltása, ezt kellene mi-
nél gyorsabban egyszerűsíteni. „Ha nem 
lépünk időben, a keleti olcsó munkaerőt 
is elszippantják előlünk. Holott ez lenne 
az átmeneti megoldás. Ha a vállalkozók 
képesek lesznek piacon maradni, és ter-
melni, akkor előbb-utóbb felzárkóznak 
a bérek szintjén is” – vallja a kamara 
elnöke. Szerinte már vannak is erre mu-
tató jelek, hiszen már változik az, hogy 
nálunk minden olcsóbb: a munkaerő, 
de a munka eredménye is. „Romániában 
150 ezer euróból megépítenek egy házat, 
nyugaton ugyanazt 500 ezer euróból épí-
tik meg. Itt is eljutunk erre a szintre, csak 
az átmeneti időszakot kell valahogy átvé-
szelnünk” – összegzett Édler András.
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 » Kolozsváron egyelőre 
azzal küzdenek, hogy még 
mindig rengeteg a poten-
ciális vásárló, de nem ta-
lálnak számukra megfelelő 
ajánlatot.

 1 euró       4.6519
1 dollár      4.0776
 1 svájci frank 4.1024
1 font sterling 5.2295
100 forint 1.4385
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