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H I R D E T É S

Kordában tartotta a romániai lakás-
árakat az Első otthon programban 
rögzített 65–70 ezer eurós küszöbérték 
– vallják a gazdasági elemzők, akik 
szerint az érték 140 ezer euróig történő 
feltornászása drasztikus drágulásokat 
eredményezhet már rövid távon.

 » BÁLINT ESZTER

E rőteljes drágulásokra kell számítani a 
romániai lakáspiacon, amennyiben a 
kormány illetékesei által meglebegte-

tett formában lép érvénybe az Első otthon, 
majd Egy család, egy otthon programot 
váltó Új otthon elnevezésű program – kon-
gatják meg a vészharangot gazdasági elem-
zők. Szerintük ugyanakkor fennáll annak 
is a veszélye, hogy a küszöbérték radikális 
megemelése nyomán a lakosság túlságosan 
eladósodottá válik, ami súlyos problémákat 
okozhat a pénzügyi rendszerben.

Az Orban-kormány múlt heti ülésén tár-
gyalt annak a lehetőségéről, hogy 140 ezer 
euróig emelje azt a határt, ameddig elmehet 
egy hiteligénylő, ha az Első otthon program 
keretében, az állami garanciának köszön-
hetően kedvezményes feltételek mellett sze-
retne lakásvásárlási célra jelzáloghitelt igé-
nyelni. Mint Ionel Dancă, a miniszterelnöki 
kancellária vezetője a kabinet ülése után 
bejelentette, a tervek szerint az állam a hitel 
80 százalékát garantálná – az Első otthon 
programnál ez még csak 50 százalék volt. Az 

önrész változatlanul 5 százalék maradhat. A 
kormány illetékese kiemelte, a módosítások 
nyomán az érdeklődőknek lehetőségük nyí-
lik nagyobb, komfortosabb lakások vásárlá-
sára. „Lényeges, radikális módosítás, ami-
nek célja az ingatlanpiac fejlődése, beleértve 
a 120 négyzetméterig terjedő lakásokat is, 
hogy akiknek lehetőségük van, azok tudja-

nak a program keretében nagyobb lakásokat 
vásárolni, mint amelyek most elérhetőek az 
Első otthon keretében” – magyarázta a mi-
niszterelnöki kancellária vezetője.

Közölte egyúttal: a módosításokat tartal-
mazó sürgősségi kormányrendeletre első 
olvasatban rábólintott a kormány. „Miután 
meglesz a törvényhozási tanács jóváhagyá-

sa, a következő kormányülésen elfogadják a 
végső változatot” – mondta Ionel Dancă.

Csakhogy a gazdasági elemzők aggoda-
lommal tekintenek a tervezett módosítá-
sokra, amelyektől az ország gazdasági és 
pénzügyi helyzetére tekintettel semmi jót 
nem várnak. Dan Bucșa, az UniCredit Bank 
London Közép- és Kelet-Európáért felelős ve-
zető közgazdásza például „abszolút biztos” 
abban, hogy a garancia megemelése a laká-
sárak növekedéséhez fog vezetni. Meglátása 
szerint a régió többi országától eltérően Ro-
mániában az Első otthon program 65 ezer 
eurós plafonja kordában tartotta az árakat, 
de ha nő a határérték, az árak 95 ezer euró 
irányába fognak elmozdulni.

Hasonló véleményen van Stelian Muscalu, 
a Digi24 hírtelevízió Business Club című gaz-
dasági magazinjának műsorvezetője is. A 
kormány terveinek nyilvánosságra kerülé-
sét követően emlékeztetett, az Első otthon 
programnak 2009-es bevezetésekor az volt 
a célja, hogy tompítsa a válság előtt egekbe 
szökött ingatlanárakat, ezért is szabták meg 
akkor 60 ezer euróban a felső határt. Annak 
megemelése meglátása szerint is ugrássze-
rűen megemelné a program keretében meg-
vásárolható ingatlanok árát. Megjegyezte, 
amikor Horvátországban két éve megemel-
ték a lakásvásárlás támogatását célzó prog-
ram felső küszöbét, egy év alatt 20 százalék-
kal nőttek az árak.

A második kockázat Muscalu szerint a la-
kosság túlzott eladósodásának a veszélye, 
aminek súlyos gazdasági és pénzügyi követ-
kezményei lehetnek.

Bealkonyul a lakáspiacnak? Drágulásokat eredményezhetnek a módosítások

HELYTELENÍTIK A BUKARESTI ELEMZŐK, HOGY A KORMÁNY NAGYOBB LAKÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁT IS LEHETŐVÉ TENNÉ

Drágulást hozhat az Első otthon átalakítása
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