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A KORMÁNY VÁRHATÓAN MA DÖNT A BAJBA JUTOTT MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS CÉGEK TOVÁBBI MEGSEGÍTÉSÉRŐL

Kilenc hónappal elhalaszthatják a hiteltörlesztést
A bajba jutott hitelesek – legyenek 
cégek vagy magánszemélyek – meg-
segítésére siet a bukaresti kormány, a 
vonatkozó sürgősségi rendeletet ma 
fogadhatja el az Orban-kabinet.

 » BÁLINT ESZTER

A z Orban-kabinet várhatóan ma 
elfogadja a sürgősségi kormány-
rendeletet, ami kilenc hónapra 

elhalaszthatja a hiteltörlesztést mind a 
magánszemélyek, mind a cégek számára 
– jelentette be tegnap Florin Cîţu pénzügy-
miniszter a Realitatea Plus hírtelevíziónak 
nyilatkozva. Mint magyarázta, a halasztás 
valamennyi típusú bankkölcsön esetén és 
minden hitelintézetben igényelhető lesz, a 
bankok ügyfeleinek telefonon kell jelezni-
ük ez irányú igényüket, a pénzintézet pe-
dig e-mailben ad majd választ. Cîţu megje-
gyezte ugyanakkor, hogy a kamatok nem 
adódnak össze, így elkerülhetővé válik, 
hogy a kilenc hónap elteltével a segítsé-
gért fordulóknak rögtön több hitelrészletet 
kelljen fi zetniük.

Délutáni sajtónyilatkozatában Klaus 
Johannis államfő is megerősítette, hogy 
a kormány kész csütörtökön kiadni a sür-
gősségi kormányrendeletet, ami lehetővé 
teszi a  hiteleseknek – legyenek cégek 
vagy magánszemélyek –, hogy kilenc 
hónapig terjedő időszakra elhalasszák a 
banki törlesztőrészletek befi zetését. Jo-
hannis mindezt azt követően jelentette 
be, hogy tárgyalt Ludovic Orban kormány-
fővel és több miniszterrel.

Florin Cîţu pénzügyminiszter amúgy 
kedd este a Digi 24 műsorában is beszélt 

a  törlesztés elhalasztásáról, igaz, akkor 
még úgy fogalmazott, „közelebb a hat 
hónaphoz, mint a három hónaphoz” az 
az időszak, ameddig a bajba jutottaknak 
nem kell törlesztőrészletet fi zetniük. Jelez-
te ugyanakkor egyúttal, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult válsághelyzet 
rendezésére készült tervre 90 százalékban 
a bankok is rábólintottak. Beszélt ak-
kor arról is, hogy a halasztást kérőknek 
semmiféle hivatalos okiratot nem kell 
felmutatniuk annak érdekében, hogy 
megkaphassák a halasztást, nem akarnak 

ugyanis bürokratikus akadályokat gördí-
teni a cégek és magánszemélyek útjába. 
Florin Cîţu hangsúlyozta továbbá: nem 
a törlesztőrészletek eltörléséről van szó, 
hanem halasztásról, ami hosszabb időre 
nyúlik, mint a szükségállapot.

Kedd este sürgősségi ülést tartott, és a hi-
telek halasztásának mikéntjét vitatta meg 
a Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatóta-
nácsa is. Mint a gyűlést követően kiadott 
közlemény rámutat, kidolgozták azokat a 
technikai megoldásokat, amelyeknek kö-
szönhetően a bankoknak nem kell készle-

teket felhalmozniuk a hiteltörlesztések fel-
függesztése nyomán kieső pénzösszegekre, 
és nem kerül mínuszba a könyvvitelük.

A bukaresti jegybank egyúttal egy sor 
olyan döntést is hozott a közlemény sze-
rint, amelyek lehetővé teszik a bankok 
számára, hogy több likviditás maradjon 
náluk, és ezzel tudják segíteni a koronaví-
rus-járvány nyomán kialakult válság sújtot-
ta gazdaságot.

Időt adnak. Kilenc hónapnyi felszusszanást kínál a kormány a bajba jutott hiteleseknek
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Átcsoportosítja az Európai Unió a kohézi-
ós alapokat – ezeket a pénzeket válság-

kezelésre használhatják a tagállamok. Az 
erre vonatkozó javaslatot az Európai Bizott-
ság dolgozta ki, már az állam- és kormány-
fők is rábólintottak, az Európai Parlament 
pedig ma távszavazással dönt róla. Winkler 
Gyula RMDSZ-es EP-képviselő (portrénkon) 
lapunknak elmondta, tegnap délután szer-
vezték a távfrakcióüléseket, és miután az 
Európai Néppárt (EPP) támogatja a kezde-
ményezést, valószínűleg az átmegy a mai 
ülésen. Különben a kormányok képviselői, 
így a román kormány is már hétfőn elkezd-
te a tárgyalásokat az EU-val erről az intéz-
kedésről. Az EB javaslata szerint a kohéziós 
alapokat három területre lehet átcsoporto-
sítani: közegészségügyi rendszerek ellátása, 
kis- és közepes vállalkozások, valamint a 
munkaerőpiac támogatása.

Az élet, az egészség mindenekelőtt
A legfontosabb célkitűzés az élet és az 
egészség védelme, ezért a kohéziós alapok 
egy részét a közegészségügyi rendszerek 
ellátására lehet fordítani a következő idő-
szakban. Winkler Gyula hangsúlyozta, ez 
azt jelenti, hogy a kórházak számára szük-
séges berendezéseket, például lélegezte-
tőgépeket, tesztelőrendszereket lehet vá-
sárolni, de bármilyen szükséges műszert 
az egészségügyi ellátáshoz. Ugyanakkor 
a fogyóanyagok beszerzésére is felhasz-
nálható, védőmaszkok, kesztyűk, ruhá-

zat vagy fertőtlenítő vásárlására, hiszen 
minderre a járványhelyzetben nagy meny-
nyiségben van szükségük az egészségügyi 
alkalmazottaknak. Ugyancsak ehhez a 
fejezethez tartozik az ideiglenes beavat-
kozások fi nanszírozása, tehát ha például 
köz- vagy magántulajdonban levő helyisé-
geket, például szállodákat kell berendezni 
karanténnak.

A gazdaság védelme,
a kkv-k támogatása
A kis- és közepes vállalkozások jelentik a 
gazdaság motorját, ezek tartják fenn a mun-
kahelyek nagy részét, ezért a második célki-
tűzés rájuk vonatkozik – részletezte a szak-
politikus. Rámutatott a jelenlegi helyzetben 
a támogatásnak nagyon sok formája lehet, 
de mindegyikhez pénz kell, és ezeket lehet 
megfi nanszírozni az átcsoportosított alapok-
ból. Hogy a vállalkozók kamatmentes hite-
lekhez jussanak, a garancialapot tőkésíteni 
kell, de arra is pénzügyi háttér kell, ha az 
állam egy időre felfüggeszti az adók és ille-
tékek befi zetését. Winkler Gyula ugyanakkor 
kiemelte, ebben a helyzetben nagyon fontos, 

hogy az állam törlessze a vállalkozók felé fel-
halmozott adósságait, a visszaigényelt áfát, 
a hónapokkal elmaradt táppénzkifi zetése-
ket, törlessze az elvégezett beruházásokra 
kiállított számlák értékét. A kényszerszabad-
ságok idején járó 75 százalékos béreket is az 
államkasszából fi zetik.  Ezeket mind fedezni 
lehet az átcsoportosított uniós pénzekből, és 
ezek az összegek végül mind a kis- és a köze-
pes vállalkozásokhoz kerülnek, szögezte le 
az EP képviselő. 

Közvetlen kifi zetés 
a munkavállalóknak 
A munkavállalók közvetlen támogatására is 
fel lehet használni az EU-s pénzeket, hiszen 
ha valaki elveszíti a munkahelyét a járvány 
ideje alatt, már áprilisban közvetlen támoga-
tást kell hogy kapjon. „Sok családnak nincs 
tartaléka, ha egyetlen kereső van a család-
ban, és ő elveszíti az állását, gyorsan szükség 
van támogatásra a mindennapi megélhetés-
hez, ezért a közvetlen kifi zetésekre is lehető-
séget teremt az EB” – avatott be a részletek-
be a politikus. Hozzátette: ez nem szociális 
segély, ám a munkaerőpiaci intézkedéseknél 
nem adtak pontos meghatározást, mert min-
den tagországban más szabályozások vannak 
érvényben. Németország például a 2008-as 
gazdasági válság idején már kipróbált mód-
szert alkalmazza: a kormánytámogatás ára, 
hogy a vállalkozók csökkentett munkaidő-
ben megtartsák az alkalmazottaikat. Tehát 
három órában foglalkoztatják, azt kifi zetik, 
és a többit pótolja az állam, a munkaviszony 
nem szűnik meg. Romániában a kényszersza-

badságra járó bértámogatások fedezésére is 
használhat fel az állam uniós forrást. „A leg-
fontosabb, hogy a kormány ezen a területen 
már a következő napokban gyorsan lépjen” – 
szögezte le Winkler Gyula. 

Hárommilliárd euró még 
idén mozgósítható
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a tagállamoknak elsősorban a saját 
költségvetésükből kell fedezniük ezeket a 
kiadásokat, de ha a büdzsében nincs erre 
pénz, akkor az átcsoportosított uniós forrá-
sokat is felhasználhatják. Romániának azon-
nal a rendelkezésére áll több mint félmilliárd 
euró, ezt az összeget erre az évre már kifi zet-
ték Romániának, de még nincs elköltve. Ha 
nem az eredeti célra, hanem válságkezelés-
re használják, be kell nyújtani a szükséges 
dokumentációt, és a konkrét új projektekre 
meg kell szerezni a hozzájárulást. További 
mintegy 600 millió euró áprilistól válik elér-
hetővé, ez az összeg az ország 2021-re esedé-
kes előlegei. „Romániának összesen 3 milli-
árd euró uniós pénz állhat a rendelkezésére 
a fel nem használt kohéziós alapokból. Ez 
az összeg a lehívás mértékében áll az ország 
rendelkezésére” – fi gyelmeztetett Winkler 
Gyula. Hangsúlyozta: ez jelentős támogatás, 
hiszen a romániai bruttó hazai termék (GDP) 
2,4 százaléka. Románia nagy defi cittel zárta 
az elmúlt évet, ezért fontos, hogy az uniós 
pénzeket lehívja, a kormány letegye a vo-
natkozó projekteket, mert azt a pénzt még 
ebben az évben teljesen megkaphatja – ösz-
szegzett az EP-képviselő.

Európai pénzek válságkezelésre: az élet és az egészség védelme a cél

Rendkívüli büdzsékiigazítás jön

Költségvetés-kiigazítást készít elő a kor-
mány, ami vélhetően a kabinet jövő heti 
ülésén kerül napirendre – jelentette be 
tegnap Florin Cîţu pénzügyminiszter. Mint 
érvelt: az egészségügyi minisztériumnak 
további forrásokra van szüksége. „A 
többi minisztérium forrásait átirányítjuk 
az egészségügyi tárcához” – fogalmazott 
a miniszter egy Facebook-videóüzenetben. 
Nem sokkal később, miután tárgyalt Ludo-
vic Orban kormányfővel és több miniszter-
rel, Klaus Johannis elnök is arról beszélt, 
hogy a szükségállapot miatt rendkívüli 
költségvetés-kiigazítás várható, hogy 
fedezni lehessen az egészségügyi szektor 
pluszköltségeit és a kényszerszabadsá-
gokat. Az államfő hangsúlyozta egyúttal: 
a kormány célja, hogy a romániai cégek 
„a lehető legjobb állapotban” vészeljék 
át ezt a válsághelyzetet. „Rendkívüli idők 
rendkívüli intézkedéseket követelnek” – 
szögezte le Johannis. Hozzátette, azért 
küzdenek, hogy a krízis a lehető legke-
vesebb áldozattal járjon, és a járvány 
elvonulása után azonnal lábra lehessen 
állítani a romániai gazdaságot. 
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