
Akár júliusig is csúszhat az új 
szabályok miatt negyedik vari-
ánsúnak keresztelt Első Lakás 
program indulása. A jegybanki 
normákba ütköző 5 százalékos 
előleg és az állam, illetve a pénz-
intézetek között egyenlően meg-
osztott garanciavállalási előírás 
egyelőre csak három banknak 
keltette fel az érdeklődését, a 
többiek inkább saját hiteltermé-
keiket népszerűsítik.
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Immár negyedik variánsánál tart 
az állami kezességvállalás mel-
lett működő Első Lakás hitel-

program, ám a program iránt érdek-
lődő kereskedelmi bankok tovább-
ra is húzódoznak az új szabályok 
egyes pontjaitól. Mint ismeretes, 
az Első Lakás program feltételeit 
az április 4-én megjelent 2011/33-
as sürgősségi kormányrendelettel 
módosították, majd időközben 
megjelent a módszertani normákat 
módosító 2011/404-es kormány-
határozat is. Akkor Emil Boc kor-
mányfő úgy vélekedett, hogy az új 
variáns gyakorlatba ültetése zökke-

nőmentes lesz, s két-három héten 
belül folytatódhat a program. A fi-
nanszírozás tekintetében azonban 
problémák jelentkeztek, így nem 
teljesült a kormányfő optimista 
prognózisa sem. Emlékeztetőül, 
az új jogszabályozás értelmében a 
garanciakockázat ezentúl 50-50 
százalékban oszlik meg az állam 
és a kereskedelmi bankok között, 
ennek értelmében a garanciaalap 
(FNGCIMM) és a finanszírozó 
hitelintézet között új egyezményt 
kellett volna kötni. Erre egyelőre 
nem kerülhetett sor, mert a ban-
koknak felül kell vizsgálniuk hite-
lezési normáikat, s azt jóvá kellett 
volna hagynia a Román Nemzeti 
Banknak. A menet közben felme-
rült banktechnikai kérdések miatt 
azonban eddig a szóban forgó nor-
mák kiigazítása egyetlen bank ese-
tében sem véglegesítődött.

Negyvenből csak három
bank érdeklődik
Május 13-án találkozóra került 

sor egyes kereskedelmi bankok, a 
jegybank és a garanciaalap képvise-
lői között, de érdemi döntés nem 
született. Aurel Saramet, a garan-

ciaalap vezérigazgatója szerint a la-
kásvásárlási hitelprogram folytatása 
a bankokon múlik, ám az új szabá-
lyok szerinti hitelezés elindulását 
már nem merte konkrétabb dátum-
hoz kötni. A bankok új szabályokkal 
kapcsolatos nem tetszése egyébként 
a korábban és az idei év elején nagy 
népszerűségnek örvendő Első Lakás 
program iránti tartózkodásában is 
nyilvánvalóvá vált, így jelenleg a la-
kásvásárlási hitelprogram további 
finanszírozásában a román bankpia-
con jelen levő negyven pénzintézet 
közül egyelőre csak három, a Ro-
mán Kereskedelmi Bank, a Román 
Fejlesztési Bank és a Transilvania 
Bank érdekelt, a többiek inkább – 
az állami szabályozáson kívüli – sa-
ját lakásvásárlási hitelprogramjaikat 
népszerűsítik. A bankoknak amúgy 
90 nap áll rendelkezésükre, hogy 
döntsenek a programban való to-
vábbi részvételről, ám így a program 
folytatására könnyen lehet, hogy 
már csak júliusban kerül sor.

Első Lakás program 
számokban
A 2008 márciusában beindult 

Első Lakás program keretében az 

hírfolyam

> Jól fialnak a magánnyugdíj pénz
tárak. 756,8 millió lej a kötelező magán-
nyugdíjalaphoz hozzájáruló több mint 
ötmillió személy eddigi nyeresége, azaz 
ennyi a nettó aktívák és a 2008. május 
20-tól 2011. április végéig befizetett ösz-
szegek közötti különbség – derül ki a 
Romániai Magánnyugdíj-pénztárak Szö-
vetségének (APAPR) adataiból. A hazai 
Magánnyugdíjrendszert Felügyelő Bizott-
ság (CSSPP) adataiból pedig az derült ki, 

hogy április végén a második pillérhez tar-
tozó kilenc magánnyugdíjalapba összesen 
5,29 millióan fizettek be, azaz húszezer 
fővel többen, mint márciusban. A má-
sodik pillér nettó aktívái elérték az 5,06 
milliárd lejt, ez 3,6 százalékkal több, mint 
március végén volt. „A bruttó jövedelem 
3 százalékának folyósításával áprilisban a 
magánnyugdíjalapokba 157,92 millió lej 
folyt be, ez 2 százalékkal több, mint 2011 
márciusában és 17,5 százalékkal több, 
mint 2010 áprilisában. Az elmúlt 12 hó-
napban összesen 1,669 milliárd lej érték-

ben utaltak át hozzájárulást, a havi átlag 
139 millió lej volt” – mutat rá a CSSPP 
áprilisi jelentése. A legnagyobb nyereséget 
az ING-nyugdíjalapnál jegyezték: befize-
tőként átlagosan 256 lejt, míg a Generali 
nyugdíjalapja 253 lejes, a Román Keres-
kedelmi Banké pedig befizetőnként 252 
lejes hozamot produkált. A második pillér 
befizetőnkénti átlaghozama amúgy 246 
lejre rúgott. Az APAPR szerint a kötele-
ző nyugdíjalap átlagteljesítménye május 
17-ig messze az inflációs szint fölött, 14,1 
százalék volt.
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Szorítják az állami 
vállalatokat

Plafonált összkiadások, két évre tiltó listára került 
gépkocsi- és bútorvásárlás, rendszeres jelentési kö-
telezettség, az adósságok záros időszakra szabott 
rendezésének ütemterve, illetve a béremelés ter-
melékenységhez kötése révén próbálja olcsóbbá és 
hatékonyabbá tenni az állami vállalatok működését a 
napokban megjelent jogszabály.

H. Z.

A gazdasági-pénzügyi fegyelem megszilárdítása, vala-
mint a Nemzetközi Valutaalappal megkötött készen-
léti egyezmény feltételes kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében a kormány a napokban újabb, ezúttal az állami tu-
lajdonban – beleértve a helyi területi-közigazgatási egységek 
tulajdonában lévő – cégekre vonatkozó megszigorító intéz-
kedésekkel rukkolt elő. A május 13-án megjelent 2011/44-es 
sürgősségi kormányrendelet lényegében kiegészíti az e téren 
eddig is hatályban volt, 2009/203-as törvénnyel jóváhagyott 
2008/79-es sürgősségi kormányrendeletet. Az új előírás sze-
rint az állam, illetve a területi-közigazgatási egységek tulaj-
donában lévő vállalatok ezentúl a gazdasági-pénzügyi muta-
tóikra vonatkozóan különböző elemzéseket, kimutatásokat, 
jelentéseket kell beküldjenek a pénzügyminisztériumhoz. 
Új megszorítást jelent, hogy a szóban forgó cégek költségve-
tésében előirányzott összkiadásokra – beleértve a béralapot 
is – felső határt kell megállapítani, ami nem léphető túl. A 
kiadás növelése érdekében a költségvetés kiigazítására csakis 
a bevételek tervezett szint fölötti alakulása esetén kerülhet 
sor. Ugyanakkor minden állami cég esetében programban 
kell rögzíteni a múlt esztendő végén jegyzett tartozások csök-
kentését, oly módon, hogy a cég adósságai az esztendő végéig 
teljes egészében rendeződjenek. E program nem teljesítése 
szabálysértést jelent, a cég vezetése pedig 5 ezertől 10 ezer lejig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. Hasonló bírság róható ki ak-
kor is, ha nem sikerült tartani a költségvetésben megszabott 
költségstruktúrát, illetve a nyersanyag-, késztermékkészletek 
csökkentésére vonatkozó programot. Az állami érdekeltségű 
gazdasági egységek ugyanakkor sem az idén, sem a jövő évben 
nem vásárolhatnak személygépkocsikat, bútorzatot és irodai 
felszereléseket.

Ami a bérköltségvetést illeti: a havi átlagos bruttó bér nö-
velésére csak a termelékenység függvényében kerülhet sor, ám 
a béremelés nem lehet nagyobb a termelékenység növekedési 
arányának 60 százalékánál. A havi bruttó bérnek tartalmaznia 
kell az alapbéren kívül a pótlékokat, illetve az egyéb pénzbeni, 
természetbeni juttatásokat. A jóváhagyott gazdasági-pénz-
ügyi mutatószámok betartását ezentúl a pénzügyminisztéri-
um illetékes szervei ellenőrzik.


