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M integy 550 ezer jogi és ma-
gánszemély vette igénybe a hi-

telmoratóriumot, amelyet a román 
állam, valamint a kereskedelmi 
bankok kezdeményeztek a hitelesek 
védelme érdekében – közölte csü-

törtökön Leonardo Badea, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) elnökhelyette-
se. A hitelmoratórium következtében 
nem törlesztett hitelek összege 41 
milliárd lej, a teljes hitelállomány 13,8 
százaléka.

 Az állami hitelmoratóriumot az 
550 ezer igénylő 75 százaléka vette 
igénybe, a többi 25 százalék a keres-

kedelmi bankok által felkínált prog-
ramokhoz folyamodott. A jegybanki 
vezető szerint a kereskedelmi bankok 
megértették, hogy ügyfeleik nehéz 
helyzetbe kerültek a koronavírus-jár-
vány miatt, ezért ők maguk is ügyfe-
leik segítségére siettek. Hozzátette: a 
hitelmoratóriumot a jogi személyek 
közül főleg az iparban, az ingatlanpi-

acon és a kereskedelemben működő 
cégek vették igénybe.

 Mint ismeretes, az állami hitel-
moratórium – a törlesztőrészletek 
ideiglenes felfüggesztése – csak azok 
esetében lépett hatályba, akik ezt igé-
nyelték a bankjuknál. Nekik bizonyí-
taniuk kellett, hogy bevételük 25 szá-
zalékkal csökkent három hónap alatt.

Több mint félmillió jogi és magánszemély vette igénybe a hitelmoratóriumot
 » Az állami hitel-

moratóriumot az 
igénylők 75 száza-
léka vette igénybe, 
25 százalék a 
kereskedelmi ban-
kok által felkínált 
programokhoz 
folyamodott. 

Egy évvel azt követően, hogy 
Romániában is felütötte a 
fejét a koronavírus, és – nem 
sokkal a járvány begyűrűzése 
után – a bukaresti hatóságok 
szigorú korlátozásokat vezet-
tek be, végre mentőövet kap 
az óvintézkedéseket legjobban 
megsínylő HoReCa-ágazat. 
A szintén bajba jutott idegen-
vezetőket is segíti az állam.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Á llami segítséget kapnak a 
koronavírus-világjárvány 
terjedésének megfékezése ér-

dekében bevezetett óvintézkedések 
nyomán bajba jutott vendéglátók és 
szállásadók (HoReCa-ágazat), vala-
mint az idegenvezetők – a gazdasági 
mentőövről szóló sürgősségi kor-
mányrendelet megjelent a Hivatalos 
Közlönyben. Az állami segélyre jogo-
sultak a jogszabály szerint az ágaza-
tuknak megfelelő számítási alap 20 
százalékának megfelelő vissza nem 
térítendő támogatásban részesül-
nek. A kárpótlások összege eléri az 
egymilliárd lejt – tájékoztatott csü-
törtökön a gazdasági minisztérium. 
Közölték továbbá, hogy a szaktárca 
eltörölte a tervezetből azt az előírást, 
ami szerint a cégek jelentkezési sor-
rendben kapják a támogatást, így 
minden olyan vállalkozás megkapja 
a neki járó összeget, amely megfelel 
a kiírási feltételeknek.

Újdonság emellett, hogy a korlá-
tozások miatt bajba jutott idegenve-
zetők is részesülnek állami támoga-
tásban a program keretében.

Mint Claudiu Năsui gazdasági mi-
niszter elmondta, az előző kormány 
által kidolgozott mentőcsomagot 
gondolták tovább. „A jelentkezési 
sorrend fenntartása azt eredmé-
nyezte volna, hogy az első napok-
ban, sőt órákban nagy lett volna 
a tolongás, továbbá lett volna egy 
réteg, aki nem kap pénzt. Ez pe-
dig nem lett volna korrekt, hiszen 
az intézkedés célja minden olyan 
vállalkozás kárpótlása, amelynek 
be kellett zárnia. Így olyan megol-
dást választottunk, amely szerint 
mindenki kap pénzt a költségvetési 
keretek között” – részletezte a gaz-
dasági tárca vezetője. Hozzátette: 
amennyiben az igénylések összege 
meghaladja az erre a célra előirány-
zott egymilliárd lejt, akkor a cégek 
a fi nanszírozási kérésükkel arányos 
támogatásban részesülnek.

MENTŐÖVET DOBOTT A BUKARESTI KORMÁNY A VENDÉGLÁTÓKNAK, SZÁLLÁSADÓKNAK ÉS IDEGENVEZETŐNEK

Úgy kell a támogatás, mint a levegő

Nagy bajban a vendéglátás. Ha nem sietnek, a cégek egy része csődbe mehet a támogatás utalása előtt

 » „Égető 
szüksége van a 
vendéglátásnak, 
a turizmusnak a 
támogatásra, de 
konkrét segítsé-
get eddig még 
alig kaptak” – 
szögezte le meg-
keresésünkre 
Kovács István, a 
sepsiszentgyör-
gyi Park szállo-
da és étterem 
tulajdonosa. 
Hangsúlyozta: 
gyógyszerre is 
akkor van szük-
sége a betegnek, 
amikor éppen fáj 
a feje, és nem 
egy hónappal 
később. 

A részletekre viszont csak a későb-
biekben derül fény, a gazdasági mi-
nisztériumnak ugyanis a sürgősségi 
rendelet hatálybalépése után 60 nap 
áll a rendelkezésére, hogy kidolgozza 
az alkalmazási módszertant, illetve 
hogy kijelölje a szaktárcán belül azt 
a struktúrát, amely felel az állami tá-
mogatás kifi zetéséért.

A jogosultak legkésőbb 2022. június 
30-áig kapják meg a nekik megítélt 
összegeket, ugyanakkor előbb az Eu-
rópai Bizottságot is értesíteni kell a 
támogatásról. A mentőöv haszonélve-
zőinek vállalniuk kell, hogy az összeg 
folyósítása után legalább egy évig 
fenntartják tevékenységüket, ha pe-
dig a támogatás összege meghaladja 
a 200 000 eurót, úgy 24 hónapig nem 
függeszthetik fel tevékenységüket.

Félő, hogy túl későn érkezik 
a segítség
„Égető szüksége van a vendéglátás-
nak, a turizmusnak a támogatásra, 
de konkrét segítséget eddig még alig 
kaptak” – szögezte le megkeresésünk-
re Kovács István, a sepsiszentgyörgyi 
Park szálloda és étterem tulajdonosa. 
Hangsúlyozta: gyógyszerre is akkor 
van szüksége a betegnek, amikor ép-
pen fáj a feje, és nem egy hónappal 
később. „Folyamatosan érkeznek a 
hírek, hogy milyen tervei vannak a 
kormánynak a járvány következmé-
nyei által leginkább sújtott ágazatok 
megsegítésére, de pénzt még nem 
láttunk” – mutatott rá a vállalkozó. 
Felidézte, a Támogatások forgótő-
kére elnevezésű gazdaságélénkítő 
programra is pályáztak, de még nem 
bírálták el a kérésüket. A gazdaság-

élénkítő programokat fel kellene 
pörgetni, hiszen ha sokat késleked-
nek, túl későn érkezik a segítség, a 
cégek egy része  csődbe jut, a többiek 
megoldják valamiképpen önerőből a 
problémákat.

„A támogatásra azért is nagy szük-
ség van, mert gyűlnek a téli számlák, 
ha nem fi zetik ki a villanyt, a gázt, a 
szolgáltatók nem adnak több hala-
dékot, ugyanakkor már a bankok is 
újraszámolják a késedelmi kamato-
kat, törleszteni kell a hiteleket. Ha 
nem nyújtanak időben segítséget, 
nem juttatják levegővételhez a vál-
lalkozókat, teljesen padlóra kerül a 
vendéglátás, a turizmus” – összeg-
zett Kovács István.

A virtuális idegenvezetés 
nem az igazi
„Teljesen leállt az idegenvezetők te-
vékenysége a járvány kitörése óta” 
– számolt be tapasztalatairól lapunk-
nak Kiss András, aki országos és helyi 
idegenvezetői, valamint kirándulás-
szervezési engedéllyel is rendelke-
zik. Mint részletezte, a lazítások után 
sem érkeztek szervezett csoportok, 
a belföldi turisták egyénileg, saját 
gépkocsikkal keltek útra, hivatalosan 
nem vehettek igénybe idegenvezetői 
szolgáltatást. Kifejtette, az ő megél-
hetése nem került veszélybe, mert 
főállásban tanít, viszont nagyon sok 
szakembernek ez jelentette az egyet-
len bevételi forrást.

Az élet ugyanakkor nem állt le tel-
jesen szakmai szempontból, hiszen 
online konferenciákat szerveztek, 
képezték magukat, sőt még virtuális 
idegenvezetést is vállaltak, ez utóbbit 

bérmentve azok számára, akik otthon 
a számítógép előtt ülve vállalkoztak 
arra, hogy felfedezik a látványossá-
gokat. Az online ugyanakkor nem 
pótolja a személyes találkozásokat, 
az utazásokat, hiszen a turizmus lé-
nyege éppen az, hogy az emberek 
felkeresik a különböző helyszíneket, 
látványosságokat, megismerkednek 
új tájakkal, településekkel, túráznak.

„Edzésnek jó a virtuális idegen-
vezetés, arra hogy szinten tartsuk a 
tudásunk, tartsuk a kapcsolatot a 
potenciális ügyfelekkel, de nem he-
lyettesítheti a személyes találkozást” 
– húzta alá Kiss András, aki szerint a 
szakma közeljövőben sem számít túl 
sok külföldi turistára.

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
kiéleződött a konfl iktus az engedély-
lyel rendelkező és a nem hivatalosan 
tevékenykedő idegenvezetők között. 
„Sokan vállalnak idegenvezetést, 
zászlót lobogtatva, kitűzővel kísérik 
a turistacsoportokat, és közben nem 
rendelkeznek hivatalos engedéllyel. 
Mindezt azok kárára teszik, akik be-
járták a hivatalos utat, megszereztek 
erre a tevékenységre minden jóváha-
gyást” – fejtette ki a háromszéki ide-
genvezető.

Meglátása szerint ezt a helyzetet az 
úgynevezett turisztikai rendőrség ren-
dezhetné, ennek a megalakulását egy 
ideje fontolgatják, ha valóban akcióba 
lépne, kifehéríthetné a szakmát.

Kiss András különben eddig is élt a 
kormány nyújtotta támogatásokkal, 
most is kéri azt, amint megjelenik 
a módszertant. Hozzátette, a pénzt 
képzésre, népszerűsítésre fordítja, 
abban bízva, hogyha visszatér az élet 
a rendes kerékvágásba, megjelennek 
a turisták, akkor kamatoztatni tudja 
a kapcsolatrendszert, az időközben 
felhalmozott további tudást.

A szakember kérdésünkre arra is 
kitért, a kormány azzal is segíthetné 
az ágazatot, hogy befektetéseket esz-
közöl, több fi gyelmet és pénzt fordít 
a látványosságok kiépítésére, hely-
reállítására. „Az épített örökséget 
helyre kell állítani, hogy legyen, amit 
megmutatni a turistáknak. Magyar-
országon például rengeteg restaurált 
vár van, ahol interaktív tevékenysé-
get, lovagi tornákat szerveznek. Ná-
lunk is nagyon sok a várrom, közel 
az utakhoz, ezeket kellene bevonni 
a turisztikai körforgásba, egy jó ide-
genvezető színes-érdekes programot 
szervezhet ezekre alapozva” – java-
solja Kiss András, aki amúgy úgy véli, 
hogy ezt az időszakot ki lehetett volna 
használni, és legalább a dokumentá-
ciókat  össze lehetett volna állítani az 
épített örökség restaurálására.
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