
KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

 Gazdaság 2020. július 22.
szerda 7

H I R D E T É S

NEM TETSZENEK A FIATALOKNAK A ROMÁN KORMÁNY ELKÉPZELÉSEI

Otthon helyett mamahotel?

Az Első otthon programból 
átalakuló Új otthonról szóló 
sürgősségi kormányrende-
let visszavonását és széles 
körű konzultációt kérnek 
a fi atalok, miután úgy 
értékelik, a kormányprog-
ram a módosítások nyomán 
elveszíti szociális jellegét, 
és még több fi atal ragad a 
családi fészekben.

 » BÁLINT ESZTER

N em tetszik a fi ataloknak, 
ahogyan a nemzeti libe-
rális párti (PNL) kormány 

módosítani készül az Első ott-
hon programot. A Romániai 
Fiatalok Tanácsa (CTR) közle-
ményt adott ki, amelyben meg-
fogalmazták, „az új program 
nem elégíti ki a fi atalok igénye-
it”, ezért az Orban-kabinetnek a 
végső döntés meghozatala előtt 
konzultálnia kell valamennyi 
társadalmi kategóriával, ame-
lyek mostanáig a kedvezményes 
kamatozású jelzáloghitel-prog-
ram haszonélvezői voltak.
Addig is azt kérik, hogy a kor-
mány vonja vissza a sürgősségi 
kormányrendeletet mindaddig, 
amíg nem sikerült azt a fi ata-
lokra nézve megnyugtató mó-
don rendezni.

Már így is a szülőkkel 
él a fi atalok jelentős része
Az ifj úsági szervezet egyebek 
mellett azzal érvel, hogy a ko-
ronavírus-járvány negatívan 
érintette a fi atalok bevételeit is, 
holott a pandémia előtt sem 
álltak valami fényesen. Kije-
lentésük alátámasztására egy, 
az Európai Unió statisztikai hi-
vatala, az Eurostat által kiadott 
adatsort idéznek, amely szerint 
2019-ben a romániai 18–34 éves 
korosztály 40,9 százaléka a szü-
lőkkel élt.

Tavaly különben 28,1 évre tet-
ték azt az átlagéletkort, amikor 
a romániai fi atalok „kirepülnek 

a családi fészekből”. Szintén 
2019-ben a férfi ak átlagosan 
31,8 évesen házasodtak első 
ízben, a nők 28,4 évesen men-
tek először férjhez. „Románia 
kormánya nem csupán fi gyel-
men kívül hagyja a valóságot, 
hanem gyökeresen megváltoz-
tatta egy olyan program fi lo-
zófi áját, aminek az volt a célja, 
hogy a fi atalok lakásvásárlási 
hitelhez jussanak. A program 
szociális jellegét megszüntet-
ték, maga Florin Cîțu pénzügy-
miniszter jelentette ki, hogy ke-
vesebb fi atal fog hitelhez jutni. 
Elfogadhatatlannak tartjuk ezt 
a hozzáállást” – szögezi le a fi a-
talok érdekképviselete.

Cîțu új játékszabályokról 
beszélt
Florin Cîțu pénzügyminiszter 
a napokban az Első otthonról 
Új otthonra keresztelt program 
kapcsán valóban úgy nyilatko-
zott, hogy sok fi atal nem fogja 
tudni megengedni magának 
az új előleget. Annak értékét 
ugyanis az eddig igen kedvez-
ményesnek számító 5 százalék-
ról 15 százalékra készül emelni 
a kormány. Ez amúgy megegye-
zik vagy hasonló a bankok által 

a saját jelzáloghitel-konstruk-
cióiknál alkalmazott előleggel, 
így a kormányprogram már 
semmivel sem lesz különb és 
kedvezményesebb.

A programnak így a bankok 
maradhatnak a fő haszonél-
vezői, a 60 százalékos állami 
garancia biztosítja ugyanis szá-
mukra, hogy ha  a hiteles nem 
tud törleszteni, akkor gyorsan 
pénzükhöz jutnak. Szakembe-
rek szerint ez érv lehet amel-
lett, hogy kockázatosabbnak 

minősülő személyeknek is ad-
janak kölcsönt, ám emiatt nőne 
az eladósodottság kockázata. 
Mint ahogy a 140 ezer euróra 
felemelt felső határ azt a ve-
szélyt hordozza magában, hogy 
hirtelen és drasztikusan meg-
drágulhatnak a lakások.

Nem ez volt 
az első forgatókönyv
Amint arról korábban írtunk, az 
Orban-kormány nagyjából két 
héttel ezelőtt tárgyalt annak a 
lehetőségéről, hogy 140 ezer eu-
róig emelje azt a határt, ameddig 
elmehet egy hiteligénylő, ha az 
Első otthon program keretében, 
az állami garanciának köszön-
hetően kedvezményes feltételek 
mellett szeretne lakásvásárlási 
célra jelzáloghitelt igényelni. 
Igaz, Ionel Dancă, a miniszterel-
nöki kancellária vezetője akkor 
még arról beszélt, hogy a tervek 
szerint az állam a hitel 80 szá-
zalékát garantálná. Az önrész 
pedig változatlanul 5 százalék 
maradhat. Közölte egyúttal: a 
módosításokat tartalmazó sür-
gősségi kormányrendeletre első 
olvasatban rábólintott a kor-
mány. „Miután meglesz a tör-
vényhozási tanács jóváhagyása, 
a következő kormányülésen 
elfogadják a végső változatot” – 
mondta Ionel Dancă.

A gazdasági elemzők a beje-
lentést követően már jelezték, 
hogy aggodalommal tekinte-
nek a tervezett módosítások-
ra, amelyektől semmi jót nem 
várnak az ország gazdasági és 
pénzügyi helyzetére nézve. Dan 
Bucșa, az UniCredit Bank Lon-
don Közép- és Kelet-Európáért 
felelős vezető közgazdásza pél-
dául „abszolút biztos” abban, 
hogy a garancia megemelése 
a lakásárak növekedéséhez 
fog vezetni. Meglátása szerint 
a régió többi országától eltérő-
en Romániában az Első otthon 
program 65 ezer eurós plafon-
ja kordában tartotta az árakat, 
de ha nő a határérték, az árak 
95 ezer euró irányába fognak 
elmozdulni.

Ködbe vész a saját lakás terve? 2019-ben a romániai 18–34 éves korosztály 40,9 százaléka a szülőkkel élt

 » B. E.

M indössze 15 százalékkal nő-
het idén a gyerekpénz és a 

nyugdíj, a tanárok fi zetésemelését 
pedig elhalaszthatják a kiszivár-
gott információk szerint. Miután 
az alkotmánybíróság a hónap ele-
jén úgy határozott, hogy alkotmá-
nyos a gyerekpénzként emlegetett 
gyermeknevelési pótlék megkét-
szerezését augusztus elsejéig el-
halasztó, 2020/2-es sürgősségi 
kormányrendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló törvény, jövő 
hónaptól 300  lejre kellene nőnie 
a jelenlegi 150 lejes szintről a 2–18 
éves korosztálynak járó juttatás-
nak, a fogyatékkal élő kiskorúak-
nak pedig  havi 600 lejt kellene 
kapniuk. Ludovic Orban minisz-
terelnök viszont már a taláros 
testület döntését követően hatá-
rozottan leszögezte, hogy nincs 
pénz az összeg megduplázására, 
de keresik a megoldást arra, hogy 
még az idei év folyamán emelni 

tudják a jelenleg 150 lejes juttatást. 
A News.ro hírügynökség most úgy 
értesült, hogy a kormánytagok egy 
olyan forgatókönyvről egyeztet-
nek, ami 15 százalékkal emelné a 
gyerekpénzt. Amúgy akár bele is 
törhet az Orban-kabinet bicskája 
egy hasonló döntésbe, hiszen a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) az 
alkotmánybírósági döntést köve-
tően meglebegtette: „le fogja se-
perni az asztalról” a jelenlegi kor-
mányt, ha az nem duplázza meg 
a gyermeknevelési pótlékot. A 
kiszivárgott hírek szerint a nyug-
díjtörvényben előírt 40 száza-
lék helyett szintén 15 százalékos 
lehet a nyugdíjemelés mértéke 
szeptember elsejétől, de a News.
ro forrásai szerint erről még nem 
született döntés.

A bérezési törvény szerint 
ugyanakkor szeptembertől emelni 
kellene a tanárok fi zetését is, ezt 
azonban a kormányzati források 
szerint elhalaszthatja a nemzeti li-
berális párti (PNL) kabinet.

Kevesebbet ad a kormány

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság (EB) szerint 
a kelet-európai fuvarozócégek 

által kínált alacsonyabb ár nem 
sérti a szabad versenyt – közölte a 
Közúti Fuvarozók Országos Szövet-
sége (UNTRR). Mint közleményük-
ben emlékeztetnek, a munkáltatói 
szövetség korábban állásfoglalást 
kért a brüsszeli testülettől a nyu-
gat-európai cégek által több ízben 
is felrótt alacsonyabb árakkal kap-
csolatban. A bizottság válaszában 
megállapította: mivel az egyes köz-
úti fuvarozók költségszerkezetét és 
jövedelmezőségét számos tényező 
határozza meg, amelyek részben 
az üzleti teljesítménytől, részben 
az egyes üzemeltetők döntéseitől 
függenek, ez nem tartozik Brüsszel 
hatáskörébe. „Nem jelent verseny-
jogi kérdést, ha különböző szállí-
tók ugyanazon a helyen kifejtett 
tevékenységért, ugyanazért a szol-
gáltatásért más-más árat kérnek” 
– szögezi le az UNTRR szerint az 
Európai Bizottság.  Mint ismeretes, 
a romániai fuvarozók azt követően 
kérték a kivizsgálást, hogy míg a 
nyugat-európai fuvarozóknak ki-
lométerenként 1,5 eurót fi zetnek 
a szállításért, a kelet-európaiak 
ugyanezért a szolgáltatásért egy 

eurót kapnak. Emiatt felmerült: 
megvalósítható-e, hogy ugyan-
azért a munkáért ugyanaz a bér jár-
jon, de az is, hogy nem kerülnek-e 
tisztességtelen versenyelőnybe 
azok a „postafi ók-társaságok”, 
amelyek olyan országokban mű-
ködnek, ahol sem eszközük, sem 
munkavállalójuk, de még irodá-
juk sincs.  Az UNTRR közleménye 
ugyanakkor arra is kitért, hogy a 
brüsszeli testület nem válaszolt a 
kamionok kötelező hazatérésére 
vonatkozó kérdésükre. „A kamio-
nok kötelező hazatérésével a vál-
lalkozó nyolchetente átlagosan hat 
napot veszít, ami 10-14 százalékos 
ráfi zetést jelent. Az a kötelezettség, 
hogy nyolc hetente haza kell térni, 
a mostanihoz képest mintegy ezer 
tehergépkocsit jelentene naponta 
az európai utakon és a határát-
kelőknél mindenféle gazdasági in-
doklás nélkül. Ez napi 1160 (évi 418 
ezer) tonna szén-dioxid-kibocsá-
tást jelent. Egy Németországban 
vagy Franciaországban forgalom-
ba írt teherautó hazatérése nem 
jelent problémát, mert a legtöbb 
nemzetközi fuvarozás Németor-
szág–Franciaország–Olaszország–
Benelux országok között zajlik” 
– irányítja rá a fi gyelmet a szakmai 
szövetség.

EB: nem baj, ha olcsóbb

 » Tavaly különben 
28,1 évre tették azt az 
átlagéletkort, amikor 
a romániai fi atalok 
„kirepülnek a családi 
fészekből”. 




