
 Gazdaság 2020. február 27.
csütörtök 7

FO
TÓ

: 
GÁ

BO
S 

AL
BI

N

H I R D E T É S

Segítség. Idén is 6500 lejes utalványt nyújtanak azoknak, akik régi autójukat újra cserélik

„ZÖLDEBB” ÉLETMÓDHOZ NYÚJT SEGÍTSÉGET AZ ÁLLAMI JUTTATÁS

Állami pénzek roncsokért
Újdonságokkal folytatódik 
idén a lakosság számára 
állami támogatást biztosító 
roncs autó-program és a 
Roncsautó Plusz, először 
indul útjának a lakások 
energetikai hatékonyságát 
növelő program, és a régi 
háztartási gépeket is újakra 
lehet majd váltani. A progra-
mok indulásának időpontja 
azonban még nem ismert.

 » BÁLINT ESZTER

A utót, háztartási gépeket 
vagy a lakás kényelmét, 
olcsóbb fenntartását szol-

gáló eszközöket vásárolhat idén 
is a romániai lakosság állami 
támogatással. Arról azonban, 
hogy mikor rajtol a roncsautó-
program, a Roncsautó Plusz, a 
háztartási gépek roncsprogram-
ja vagy a lakások energetikai 
hatékonyságát növelő program, 
egyelőre még nincs hivatalos tá-
jékoztatás. Viszont azt már tud-
ni lehet, hogy újdonságokra is 
számítani lehet. A hagyományos 
roncs autóprogramban a bejelen-
tések szerint idén is 6500 lejes 
utalványt kapnak azok, akik le-
adják a roncstelepen régi, hasz-
nált autójukat, és új személy-
gépkocsit választanak. Ehhez 
viszont egy kevésbé szennyező 
autó választásakor még hozzá-
adódhat egy 1000 vagy egy 2500 
lejes ökobónusz is. Újdonság az 
is, hogy idén a motorkerékpárok-
ra is érvényes a roncsprogram 
– a várakozásokkal ellentétben 
viszont nem a régi motort kell 
leadni a 3500 lejes vásárlási tá-
mogatás fejében, hanem egy régi 
személygépkocsit.

A hibrid- és elektromos autók 
vásárlását serkentő Roncsautó
Plusz is két újdonsággal jön 
2020-ban: először is a program 

keretében vásárolt környezetkí-
mélő autót legalább egy évig nem 
adhatja el a tulajdonosa, másod-
sorban ez a program is kiterjed 
idéntől a kétkerekű járművek 
szerelmeseire, így elektromos 
motorkerékpár vásárlásakor is 
jár az állami támogatás. Hibrid-
autó vásárlásába 20 ezer lejjel, 
az új elektromos autóba 45 ezer 
lejjel száll be az állam, az elekt-
romos motorkerékpár vásárlását 
pedig legtöbb 3500 lejjel támo-
gatják. Fontos kiemelni, hogy a 
Roncsautó Plusz esetében idén 
sem kizáró feltétel a régi autó le-
adása, akinek viszont van, amit 
kiíratnia a forgalomból, annak 
jár a 6500 lejes utalvány is az em-
lített összegek felett.

Folytatódik idén a háztartási 
gépek roncsprogramja is, a fel-

tételek pedig a tavalyival meg-
egyezőek. A program keretében 
régi televíziókat, mosógépeket 
és légkondicionáló berendezé-
seket lehet állami támogatással 
környezetkímélőbbre váltani a 
régi leadása révén.

Akár 15 ezer eurós állami se-
gítséget is kaphat ugyanakkor 
az, aki energetikai szempontból 
hatékonyabb otthont szeretne, 
az Energetikai szempontból 
hatékony ház elnevezésű prog-
ram idén rajtolhat el első ízben. 
Ennek keretében az Avocatnet.
ro portál értesülései szerint kör-
nyezetkímélő fűtésrendszereket, 
világítást lehetne beszerelni, 
vagy hőszigetelést lehet végezni. 
A program egyaránt megcéloz-
hatja a magánszemélyeket és a 
közintézményeket.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Három európai uniós tagál-
lamnál állapított meg túlzott 

makrogazdasági egyensúlyhi-
ányt az Európai Bizottság az eu-
rópai szemeszter tegnap közzé-
tett ún. téli csomagjában.  Valdis 
Dombrovskis, az emberközpontú 
gazdaságért felelős ügyvezető al-
elnök az Unió gazdasági és szo-
ciális prioritásainak a tagállamok 
által elért haladásáról közzétett 
éves áttekintésének ismertetése-
kor elmondta, Görögországban, 
Olaszországban és Cipruson áll 
fent továbbra is túlzott egyen-
súlyhiány. Németország, Írország, 
Spanyolország, Hollandia, Fran-
ciaország, Horvátország, Portugá-
lia, Románia és Svédország még 
mindig részleges egyensúlyhi-
ánnyal küzd, míg Bulgáriában 
már nem áll fenn egyensúlyhi-
ány – közölte. Az uniós biztos jó 
hírnek nevezte a javuló tenden-
ciát, ugyanakkor arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy a tagállamoknak 

ki kell használniuk ezt a pozitív 
tendenciát, és folytatniuk kell 
a reformokat annak érdekében, 
hogy gazdaságuk időtállóvá vál-
jon. Bulgáriával kapcsolatban 
kiemelte, az ország jelentős elő-
relépést tett a pénzügyi ágazat 
erősítése és a vállalati adósságok 
terén, valamint a nem teljesítő 
hitelek rátája is visszaesett. Ez 
azt mutatja, hogy Bulgária komo-
lyan elkötelezett az érintett szak-
politikák mellett, s a bevezetett 
reformok eredményeket hoztak. 
Elmondta azt is, hogy Románia 
esetében a defi cit 2019-ben meg-
haladta a bruttó hazai termék 
(GDP) 3 százalékát, és várható-
an 3 százalék felett marad idén 
és 2021-ben is. Szavai szerint ez 
azt mutatja, hogy a hosszú idő 
alatt felhalmozódott fi skális 
egyensúlyhiány miatt indokolt 
a túlzottdefi cit-eljárás fenntar-
tása. A jövő héten pedig javaslat 
születhet a túlzott költségvetési 
hiánnyal összefüggő eljárás meg-
indításáról is – közölte.

Szembetűnő hiányok

Elrajtolt az Első otthon program

Noha az állam konkrét összeggel nem támogatja azokat a fi atalokat, 
akik az Első otthon program keretében vásárolnak maguknak lakást, 
az állami garancia biztosítása révén olcsóbban jutnak jelzáloghitel-
hez, jelentős összegeket spórolva meg a harmincéves futamidő alatt. 
A program pedig el is rajtolt, miután a Kis- és Középvállalkozások 
Hitelbiztosításának Országos Alapja (FNGCIMM) megkapta a pénz-
ügyminisztériumtól az idénre elkülönített csaknem kétmilliárd lejes 
hitelkeretet. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan az állam kezességet 
vállal a felvett hitelekért a programban részt vevő 14 banknál. Ezek 
a következők: a BRD-GSG, a BCR-Erste, a Transilvania Bank, a CEC 
Bank, az ING Bank, a Raiff eisen Bank, az OTP Bank, a Banca Româ-
nească, az Unicredit Bank, a Garanti Bank, a First Bank, a Marfi n 
Bank, a Leumi Bank és az Intesa Sanpaolo Bank. A pénzkeretet a 
2019-ben, a programban kifejtett hitelezési tevékenység szerint 
osztják el a bankok között. „2019 végéig az Első otthon programban 
több mint 260 ezer garanciát és garanciaígéretet regisztráltak laká-
sok vásárlásához vagy építéséhez. Örömünkre szolgál, hogy olyan 
kormányzati programot bonyolíthatunk le, amely pozitív hatással volt 
sok román állampolgár életére, függetlenül attól, hogy a program 
közvetlen kedvezményezettjei, eladók, vállalkozók vagy a kapcsoló-
dó gazdasági ágazatokban érdekelt szakemberek voltak” – fogalma-
zott Dumitru Nancu, a garanciaalap vezérigazgatója. 
Hogy meddig működik még az Első otthon program, nehéz lenne 
megjósolni, miután a kormány bejelentetett stratégiája, hogy foko-
zatosan csökkentse a garanciavállalással történő állami beavatko-
zást a jelzálogkölcsön-folyamatba, miután a hitelpiac folyamatos 
fejlődésen megy át, és a lakosság egyre nagyobb hányada hozzáfér a 
bankok által kínált termékekhez.




