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Erősen kezdett az Új otthon program
A szeptember 18-ai rajt óta 
1400 lakásvásárlási hitelszer-
ződést kötöttek a polgárok 
a programban részt vevő 
huszonhét bank valamelyi-
kével  az Új otthon program 
keretében, ami az állami 
garanciát biztosító állami 
intézmény vezetője szerint is 
„nagyon sok”.

 » BÁLINT ESZTER

M ostanáig 154 millió lej 
(csaknem 31,6 millió 
euró) értékben igényelt 

hitelt a romániai lakosság az idén 
útjára indított Új otthon prog-
ram keretében – vont mérleget 
egy hónappal a rajtot követően 
Dumitru Nancu, a kölcsönökért 
garanciát vállaló állami garan-
ciaalap (FNGCIMM) vezérigazga-
tója. Mint részletezte, szeptem-
ber 18-a óta 1400 lakásvásárlási 
hitelszerződést kötöttek a polgá-
rok a programban részt vevő 27 
bank valamelyikével, ami szerin-
te „nagyon sok”.

„A 2009-ben elindított Első 
otthon program bebizonyította 
anticiklikus szerepét a gazda-

ságban. Most a lakosság igénye-
inek és a kormány által végzett 
tanulmányoknak megfelelően 
átalakult Új otthon programmá. 
2009-től mostanáig 300 000 ro-
mán állampolgár vásárolt lakást 

az Első otthon, illetve az Új ott-
hon program keretében” – mu-
tatott rá Nancu egy videókonfe-
rencián.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy 
az állam által nyújtott hitelga-

ranciáknak multiplikátorhatá-
suk van a gazdaságban. „Mint 
mondtam, a program keretében 
300 000 hitelt nyújtottak. Ehhez 
az állami garancia 28 milliárd lej 
volt, a bankok 41 milliárd lej ér-

tékben nyújtottak hitelt. Az állam 
által kifi zetett garanciák értéke 
eközben 0,19 százalék, vagyis je-
lentéktelen” – húzta alá a garan-
ciaalap vezetője.

Emlékeztetett egyúttal arra 
is, hogy az állam a koronaví-
rus-világjárvánnyal együtt be-
gyűrűző gazdasági válsággal 
összefüggésben egyre gyak-
rabban nyújt garanciákat a 
hiteligénylésekhez, és úgy szá-
molnak, hogy ezek multipliká-
torhatása egy a héthez, vagyis 
minden befektetett lej további 
hét lejhez vezet.  

Mint ismeretes, az Új otthon 
program a 2009-ben elindított 
Első otthon programot váltja. 
Újdonság, hogy a most futó la-
kásvásárlási program keretében 
vásárolható új lakások felső ér-
téke 140 ezer euró. A 70 000 és 
140 000 euró közötti árfekvésű 
új lakások esetében az önrész 15 
százalékos, az állami garancia 
pedig a hitel értékének legfel-
jebb 60 százalékáig terjedhet. 
A 70 ezer eurós vagy annál ol-
csóbb lakások esetében az ön-
rész alig 5 százalékos, az állami 
garancia pedig a hitel értékének 
50 százalékáig terjedhet ki.

A program idei keretösszege 
1,6 milliárd lej.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A szén-dioxid-kibocsátás párat-
lan mértékű csökkenését mér-

ték 2020 első felében, nagyobbat, 
mint a 2008-as pénzügyi válság, az 
1979-es kőolajválság, sőt a második 
világháború idején. Egy nemzetkö-
zi kutatócsoport által összegyűjtött 
adatok szerint 8,8 százalékkal, 
1551 millió tonnával volt kevesebb 
a szén-dioxid-kibocsátás 2020 első 
hat hónapjában 2019 azonos idő-
szakához képest.

 „Azért páratlan a kutatásunk, 
mert aprólékosan összegyűjtött, 
szinte valós idejű adatokon alapul. 
A Carbon Monitor kutatási kezde-
ményezés által összegyűjtött napi 
adatok alapján jóval gyorsabban 
és pontosabban kaphattunk egy 
átfogó képet, egyebek között arról, 
hogyan csökkent a kibocsátás a 
koronavírus-járvány feltartóztatá-
sára hozott járványügyi korlátozá-
sok idején az egyes országokban” 
– idézte Liu Zset, a pekingi Cing-
hua Egyetem földtudományi rész-
legének a kutatóját, a tanulmány 
vezetőszerzőjét az EurekAlert tu-
dományos hírportál.

 Mint az MTI által idézett 
elemzés is emlékeztet, április-
ban, a járvány első hullámának 
csúcspontján, amikor a legtöbb 
országban szinte leállt az élet, a 
gazdaság egy része, a kibocsátás 
16,9 százalékkal csökkent.

 A Nature Communication című 
folyóiratban megjelent tanulmány 
azt is megmutatta, hogy a világ-

gazdaság mely ágazatai voltak 
érintettek A legnagyobb kibocsá-
táscsökkentést a szárazföldi köz-
lekedésben fi gyeltünk meg. Főként 
azért, mert az otthoni távmunka 
miatt világszerte 40 százalékkal 
csökkent a közlekedés CO2-kibo-
csátása. Ezzel szemben az ener-
giatermelés, az iparágak kevésbé 
járultak hozzá a csökkenéshez: 
előbbi 22, utóbbi 17 százalékkal, 
csakúgy mint a légi közlekedés és 
a hajózás – részletezte az adatokat 
Daniel Kammen, a berkeleyi Kali-
forniai Egyetem professzora.

 Érdekesség, hogy még a la-
kóházak esetében is láttunk egy 
kicsiny, háromszázalékos csökke-
nést, mivel igen meleg volt tél az 
északi féltekén, és az otthon ma-
radt emberek többségénél csök-
kent a fűtőanyag-felhasználás a 
járványügyi korlátozások idején 
– tette hozzá.

 A kutatók adatait számtalan for-
rásból merítették:  31 ország ener-

giatermelésének óránkénti adat-
bázisára, több mint 400 város napi 
gépjármű-közlekedésére, a globá-
lis utasszállító légi közlekedésre, 
62 ország napi ipari termelésére, 
több mint 200 országban az épüle-
tek energiafelhasználására.

 A szakemberek azt is kimutat-
ták, hogy a korlátozások enyhí-
tése nyomán ismét növekedett a 
kibocsátás, a közlekedési ágazat 
kivételével 2020 júliusában a leg-
több ország gazdasága visszatért 
a szén-dioxid-kibocsátás megszo-
kott szintjéhez. Még ha meg is ma-
radna történelmileg alacsony szin-
ten a kibocsátás, csak minimális 
hatása lenne a szén-dioxid hosszú 
távú koncentrációjára a légkörben 
– írták.

 A tanulmány szerzői szerint az 
egyedüli hiteles stratégia a klíma 
stabilizálására az ipar és a kereske-
delmi szektor, az energiatermelés 
és a fogyasztási rendszerek struk-
turális átalakítása.

Visszaesett a szén-dioxid-kibocsátás 
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Sokan kihasználják, hogy kedvezőbb feltételek mellett juthatnak lakásvásárlási hitelhez

A távmunka miatt csökkent a közlekedés és a CO2-kibocsátás




