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SOHA NEM LÁTOTT ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZI A LAKÁSVÁSÁRLÁSI PROGRAMOT

Népszerű az Új otthon
Soha nem tapasztalt érdek-
lődés mutatkozik az Első 
otthon programból lett Új 
otthon iránt, az igénylés 
száma eléri a napi kétszá-
zat. A programra kiutalt 
költségvetés 40 százaléka 
már elfogyott.

 » BÁLINT ESZTER

I gyekezniük kell mindazok-
nak, akik az Első otthonból 
lett Új otthon program kereté-

ben kedvezményes bankhitellel 
szeretnének maguknak lakást 
vásárolni, az állami fi nanszí-
rozású programra kiutalt költ-
ségvetés 40 százalékát ugyanis 
máris kimerítették. A Digi 24 
hírtelevízió értesülései szerint 
mostanáig 5000 jelzáloghitel-
hez biztosított az állam garan-
ciát, a  napi igénylések száma 
eléri a 200-at. Egy megfelelően 
összeállított iratcsomó esetében 
különben legtöbb 48 óra eseté-
ben jóvá is hagyják a garanciát.

A főként a fi atalok lakásvá-
sárlását támogató programban 

immár hat éve részt vevő ING 
Bank is azt közölte, hogy foko-
zott érdeklődést tapasztalnak. 
Kedden kiadott közleményük 
szerint eddig 1200 lakásvásár-
láshoz igényeltek tőlük jelzá-
loghitelt a program keretében, 
ami kétszerese a tavalyi keres-
letnek.

Mint ismeretes, a március vé-
gén elrajtolt Új otthon program 
költségvetése nagyjából 646 
millió lej, ami körülbelül 1,26 
milliárd lejnyi jelzáloghitelhez 
biztosít állami garanciát. Ebben 
az évben a BRD–GSG, a BCR, a 
Transilvania Bank, a CEC Bank, 
az ING Bank, a Raiff eisen Bank, 
az OTP Bank, a Banca Româ-
nească, az Unicredit Bank, a Ga-
ranti Bank, a First Bank, a Vista 
Bank, az Intesa Sanpaolo Bank 
és az Alpha Bank vesz részt a 
programban.

A program keretében új la-
kások, beleértve az Országos 
Lakásügynökség (ANL) által 
építetteket, amelyek legtöbb 
öt éve épültek; felújított laká-
sok (amelyeket legtöbb öt éve 
erősítettek meg); más típusú 
otthonok (amelyek legtöbb öt 

éve épültek, vagy legtöbb öt éve 
újították fel) vásárolhatók. Az 
Új otthon program leendő ha-
szonélvezőjének a hitel igény-
lésének időpontjában saját fele-
lősségre nyilatkoznia kell arról, 
hogy nincs saját lakása, sem a 
házastársával közösen birtokolt 
lakása, függetlenül attól, hogy 
mikor és milyen módon került 
az a tulajdonába; vagy van saját 
vagy a házastársával közösen 
birtokolt lakása, ám ez nem na-
gyobb 50 négyzetméternél, és 
nem az  állami program kereté-
ben vásárolták.

A 2020-as évben az állami 
garanciaalap az Első otthon és 
az Új otthon programok kere-
tében összesen 16 102 lakásvá-
sárlási hitelt garantált, nagyjá-
ból 3,6 milliárd lej értékben. Az 
Új otthon 2020 harmadik ne-
gyedévi elindítása óta 7882 ga-
ranciát biztosítottak 1,95 mil-
liárd lej értékben. Ehhez még 
hozzáadódik 2188 úgynevezett 
hitelezési ígéret 299 201 680 lej 
értékben a 2019–2020-as idő-
szakból, amelyek közül 2021. 
március 15-éig már 213 ígéretet 
teljesítettek is.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagy többséggel, a kormány 
által beterjesztett formában 

fogadta el a bukaresti képviselő-
ház tegnap az 5G technológia tele-
pítéséről szóló törvénytervezetet, 
amely lehetővé teszi, hogy kizár-
ják Kínát, illetve a kínai Huawei 
telekommunikációs óriáscéget a 
romániai 5G távközlési hálózatok 
kiépítéséből. A szenátusi megerő-
sítésre váró jogszabály leszögezi: 
kizárólag nemzetbiztonsági – a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 
jóváhagyása alapján kiadott mi-
niszterelnöki – jóváhagyással 
rendelkező gyártók szállíthatnak 
műszaki eszközöket és szoft vere-
ket az 5G hálózatok kiépítéséhez és 
működtetetéséhez a romániai mo-

bilszolgáltatók számára. A terve-
zet azokat az – ötödik generációs 
(5G) mobilhálózatok kiépítésével 
kapcsolatos – alapelveket foglalja 
jogszabályba, amelyekről Donald 
Trump amerikai és Klaus Iohann-
is román elnök 2019 augusztusá-
ban a washingtoni Fehér Házban 
írt alá megállapodást. A romániai 
5G hálózatoknál használt techno-
lógiát csak átlátható tulajdonosi 
szerkezettel rendelkező, tisztes-
ségtelen üzleti előélettől mentes 
cégek szállíthatják, amelyek nem 
állnak idegen állam ellenőrzése 
alatt (kivéve ha az illető ország-
nak független igazságszolgáltatása 
van), és amelyek alávetik magukat 
az átlátható vállalati működési 
gyakorlatot megkövetelő jogsza-
bályoknak. A képviselőház szak-

bizottsága előzőleg elutasította 
azokat az ellenzéki javaslatokat, 
amelyek az Európai Bizottság (EB) 
láttamozását feltételező – és ezzel 
az 5G-tender kiírását hátráltató – 
műszaki feltételeket foglalt volna 
a jogszabályba. Korábban Gabriel 
Năsui gazdasági miniszter is jelez-
te, hogy már a tervezet parlamen-
ti vitája előtt tájékoztatni kellett 
volna annak tartalmáról az EB-t. 
Mivel álláspontját Florin Cîțu kor-
mányfő nem osztotta, a tárcaveze-
tő közölte, hogy az általa vezetett 
minisztérium támogatja a jogsza-
bály elfogadását. 

A törvénytervezetet sürgősségi 
eljárással tárgyalták, hogy mi-
előbb kiírhassák az 5G frekvencia-
aukciót, amelytől 600 millió euró 
bevételt remél a román kormány.

Kizárják Kínát az 5G-tenderből

 » RÖVIDEN

Románia gazdasága nőtt a leglátványosabban az első negyedévben
Az Európai Unió országai közül Románia gazdasága fejlődött a 
legdinamikusabban az idei első negyedévben, az ország bruttó 
hazai terméke (GDP) 2,8 százalékkal nőtt az előző három hónapban 
jegyzetthez képest – derül ki az Eurostat előzetes adataiból. Románia 
után Cipruson (2 százalék), Magyarországon (1,9 százalék) és Litvá-
niában (1,8 százalék) regisztrálták a legjelentősebb GDP-növekedést. 
Az Európai Unióban átlagosan 0,4 százalékkal, az eurózónában 0,6 
százalékkal esett vissza a GDP 2021 az előző három hónaphoz viszo-
nyítva. Éves összevetésben Románia gazdasága stagnált az idei első 
negyedévben, miután 2020 utolsó három hónapjában 2 százalékkal 
visszaesett. A szezonális kiigazított értékek szerint az Európai Unió 
bruttó hazai terméke 1,7 százalékkal, az eurózóna GDP-je 1,8 száza-
lékkal csökkent, miután a tavalyi utolsó negyedévben 4,6, illetve 4,9 
százalékos mérséklődést jegyeztek. Éves összevetésben csak három 
tagállam regisztrált GDP-növekedést 2021 első három hónapjában. 
Az Eurostat által közzétett előzetes adatok megegyeznek az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által kedden közöltekkel.
 
Uniós pénzek a járvány elleni fellépés fi nanszírozására
Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén kedden hozzájárult, 
hogy 17 tagállam, továbbá három, európai uniós csatlakozás előtt álló 
ország összesen 397,5 millió euró támogatásban részesüljön a koro-
navírus-járvány elleni fellépésének kiadásaihoz. A támogatásban Ma-
gyarország, Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Észtország, 
Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia, Spanyolor-
szág, valamint Albánia, Montenegró és Szerbia részesülnek. Románia 
13,9 millió eurót, Magyarország 39,7 millió eurót kapott.
 
A digitalizáció éve volt a 2020-as a bankszektorban
Tavaly a romániai bankok több mint 200 millió eurót fordítottak a 
digitalizációra – derült ki a bécsi székhelyű Finnoconsult bankta-
nácsadói cég felméréséből, amelyet a Horváth csoport nemzetközi 
tanácsadó cég romániai leányvállalata ismertetett. A felmérés szerint 
a bankszámlák kizárólag online úton történő megnyitása az eddigi 
legmagasabb szintet érte el tavaly, így a romániai bankok 60 százaléka 
tette lehetővé ezt, míg 2019-ben ez az arány csak 25 százalék volt. Iulia 
Malioukis, a Horváth csoport romániai leányvállalatának képviselője 
szerint a koronavírus-járvány következtében világszerte dinamikusan 
nőtt a banki digitalizáció, de az olyan országokban, mint Románia, 
ennek hatásai nyilvánvalóbbak voltak. Úgy vélte, hogy az ügyfelek 
is nyitottabbakká váltak a digitális eszközök használatára, a bankok 
pedig sokkal versenyképesebb és felhasználóbarát alkalmazásokat, 
felületeket dolgoztak ki, hogy virtuálisan léphessenek kapcsolatba 
ügyfeleikkel.  Emlékeztetett, hogy 2019-ben a romániai bankok fele 
biztosított mobilalkalmazásokat ügyfeleiknek, 2020-ban viszont már 
valamennyi pénzintézet kifejlesztett ilyen alkalmazást.
 
Felfele ívelő pályán a román–német kapcsolatok
Ismét nőtt a román–német kétoldalú kereskedelmi forgalom volume-
ne, az első negyedévben értéke elérte a 8,3 milliárd eurót – közölte a 
román–német vegyes kereskedelmi és iparkamara (AKH Romania). 
A kamara a német statisztikai intézetre hivatkozva közölte, hogy a ja-
nuár és március közötti időszakban a Romániába irányuló német ex-
port 3,6 százalékkal 4,5 milliárd euróra emelkedett, míg a Romániából 
érkező német import értéke 0,9 százalékkal, 3,8 milliárd euróra nőtt. 
Románia Németország 19. legfontosabb kereskedelmi partnere, 2020-
ban még a 20. helyen állt a rangsorban. Románia számára Németor-
szág a legfőbb kereskedelmi partner. Tavaly a román–német kétoldalú 
kereskedelmi forgalom volumene 10 százalékkal 29,36 milliárd euróra 
csökkent, miután Németország 5,9 százalékkal kevesebbet, 15,8 milli-
árd euró értékben exportált Romániába. A Romániából érkező német 
behozatal 14,4 százalékkal, 13,5 milliárd euróra esett vissza.
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Felpezsdült az ingatlanpiac. Megrohamozták a bankokat a saját otthonra vágyó fi atalok




