
állam egyébként eddig 1,6 milli-
árd lej értékű hitelre nyújtott ga-
ranciát, aminek „elszámolására” 
az elkövetkező 20-30 év során 
kerül sor. A program keretében 
eddig közel 40 ezer lakáshitelt 
folyósítottak. A garanciára vonat-
kozó statisztika szerint a hitelek 
27 százalékát 2008 és 2010 között 
épített lakásokra nyújtották: ez 
szám szerint 10 800 lakást takar. 
Új vagy befejezetlen lakás vásár-
lására, illetve lakásépítésre azon-
ban összesen 500 hitelt folyósí-
tottak, azaz a kormány számítása, 
miszerint a program lendületet 
ad az építőipari szektornak, ez 
alapján nemigen igazolódott be. 
A program kínálta lakásvásárlási 
lehetőség iránt jobbára a főváros-
ban és környékén, illetve az ország 
egyes nagyvárosaiban – Kolozs-
váron, Temesváron, Konstancán, 
Iaşi-ban, Brassóban, Szebenben és 
Krajován – érdeklődtek. A meg-
kötött szerződések mintegy 68-70 
százaléka is ezekre a helységekre 
vonatkozik. Az Első Lakás prog-
ram keretében hitelért folyamodó 
átlagügyfél egyébként olyan je-
lenleg lakást bérelő, 21 és 45 éves 
életkor közötti személy, aki stabil 
munkahelye mellett családja szint-
jén legalább 500 eurós jövedelem-
mel rendelkezik. A hitelprogram 
első variánsa keretében 18 544 la-
kást, a második variánsa keretében 
16 414, míg a 2011. március 21-ig 
tartott harmadik variáns kereté-
ben 2665 lakást vásároltak meg. A 
megvásárolt lakások 51 százaléka 

kétszobás, 26 százaléka pedig há-
romszobás volt.

Eddig kevés 
a bebukott ügyfél
A program keretében kötött 

több mint 36 ezer szerződés közül 
eddig 21 lakásszerződés esetében 
vált fizetésképtelenné az ügyfél, a 
bankok így a garanciavállalás ré-
vén összesen 700 ezer eurós kár-
térítésben részesültek. Szakértői 
vélemények szerint ez az arány a 
kockázatvállalás „elviselhető” ará-
nyáról tanúskodik. Érdekesen ala-
kult amúgy a garancia átlagértéke 
is: az első variáns keretében mért 
41 651 eurós átlagérték a harma-

dik variáns keretében mára 38 346 
euróra csökkent, amit a szakem-
berek az ingatlanpiac mélyrepü-
lésével magyaráznak. Így például 
míg 2008 márciusában a romániai 
nagyvárosokban egy négyzetméter 
lakófelület átlagértéke 2060 euró 
körül mozgott, az 2011. márciu-
sában 1040 euróra csökkent. És ha 
már a garanciaértékekről esett szó, 
hadd említsük azt is meg, hogy az 
50-60 ezer euró közötti garancia a 
lakásvásárlások 31 százalékát teszi 
ki, a 40-50 ezer euró közti garan-
cia 20 százalékot, a 30-40 ezer euró 
közti garancia 24 százalékot, a 30 
ezer euró alatti pedig a hitelek 25 
százalékát teszi ki.

Folytatja ellenőrzéseit a munkaügy

Feketemunkáért 
bűnhődik  

a közbirtokosság
Tizenegy személy illegális foglalkoztatása miatt 
– a munkatörvénykönyv szigorúbb rendelkezései 
alapján – akár kétéves börtönbüntetést is kaphat a 
csíkpálfalvi közbirtokosság elnöke. a Hargita megyei 
területi munkaügyi Felügyelet ellenőrei május elseje 
óta megyénkben eddig összesen húsz személyt értek 
fekete-munkavállaláson.

HN-információ

A csíkpálfalvi közbirtokosság a munkatörvény-
könyv május elsejétől életbe lépett új rendel-
kezéseinek az első nagyobb Hargita megyei 

áldozata, miután a megyei munkaügyi felügyelet hét-
fői ellenőrzésekor a közbirtokosságnál az erdőirtás 
kapcsán 11 illegálisan foglalkoztatott munkavállalóra 
bukkantak. Dorin Male, a Hargita Megyei Területi 
Munkaügyi Felügyelet (ITM) vezetője szerint a feke-
tefoglalkoztatásért a tetemes pénzbírság mellett – a 
munkatörvénykönyv az illegális foglalkoztatás vissza-
szorítását célzó új rendelkezései értelmében – a köz-
birtokosság elnöke akár egy és két év közötti börtön-
büntetésre is számíthat. 

A szakember elmondta, a munkaügyi felügyelők 
az új rendelkezések életbe lépése óta – az országos 
programmal összhangban – fokozottabban ellenőr-
zik a Hargita megyei cégeket és munkáltatókat. Hoz-
zátette, május elseje óta megyénkben eddig összesen 
húsz személyt értek fekete-munkavállaláson, aminek 
következményeként munkáltatóikat 10-10 ezer lejes 
pénzbírsággal sújtották, a különböző hiányosságokért 
kirótt büntetések értéke pedig immár megközelíti a 
100 ezer lejt. Dorin Male amúgy szintén az illegális 
foglalkoztatás keményebben toroló rendelkezéseinek 
hatása közé sorolja a területi munkaügyhöz az utóbbi 
három hét alatt bejelentett szerződések kiugró növe-
kedését is: május első három hete alatt így immár 9500 
munkavállalói szerződést jelentettek be, míg az orszá-
gos szinten legálissá tett munkáltatói szerződések szá-
ma immár eléri a 230 ezret. 

A munkaügyi minisztérium legutóbbi tájékoztatása 
szerint május elseje óta naponta átlagosan 10-15 ezer 
új – törvényesen bejelentett – alkalmazási megállapo-
dás készül el, zömében az építőiparban, a kereskede-
lemben és a feldolgozóiparban. Ezekben az ágazatok-
ban a friss munkaszerződések száma mindössze három 
hét alatt már a 40 ezret is meghaladta. Ugyanakkor 
szép számmal alkalmaz hivatalosan új munkaerőt a 
turizmus, az ingatlanszektor és a mezőgazdaság is. Itt 
szektoronként tízezren felül van a május folyamán ed-
dig munkába lépők száma. Az Országos Munkaügyi 
Felügyelőség május eleji adatai szerint Romániában 
6,2 millió élő munkaszerződés volt érvényben. A je-
lenleg tapasztalható növekedési ütem mellett az alkal-
mazások száma a hónap végére elérheti az utóbbi húsz 
évben mért legmagasabb szintet. 

Közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, 
hogy közben húszéves mélypontra csökkent a mun-
kát vállalni képesek száma.

hírfolyam

> Brüsszeli zöld út a vidékfejlesztési for-
rások átcsoportosítására. Elvi beleegyezését 
adta a román Mezőgazdasági Minisztérium 
által hétfőn előterjesztett vidékfejlesztési ja-
vaslatokra az Európai Bizottság – tudatta teg-
nap lapunkkal Tánczos Barna mezőgazdasági 
államtitkár sajtóirodája. „A megállapodások 
értelmében lehetőségünk van mind a mező-
gazdasági üzemek korszerűsítését célzó 121-
es, mind a mikrovállalkozások létrehozását és 
működtetését támogató 312-es, illetve a fa-

luturizmust támogató 313-as intézkedésekre 
vonatkozó források kiegészítésére. Ezt a nem 
akkora népszerűségnek örvendő, s ennek 
következtében gyenge pénzlehívási aránnyal 
rendelkező intézkedésekre szánt pénzössze-
gek átcsoportosításával fogjuk megoldani” 
– nyilatkozta a találkozót követően Tánczos 
Barna, a romániai küldöttség vezetője. El-
mondta, a tárgyalások a LEADER-program 
kapcsán is sikeresen zárultak: a program 
pénzügyi keretei 200 millió euróval kibővül-
nek, ennek következtében a szaktárcának le-
hetősége lesz újabb periódust meghirdetni to-

vábbi helyi akciócsoportok kiválasztására. „A 
brüsszeli találkozón az állatjóléti támogatá-
soknak a Nemzeti Vidékfejlesztési Program-
ba (PNDR) való belefoglalása is felmerült egy 
kompenzációs támogatási rendszer formájá-
ban, egy színvonalasabb állattartási kultúra 
meghonosítása érdekében. A bizottság nyi-
tottnak bizonyult ez ügyben is, de felhívták a 
figyelmünket arra, hogy ez egy kemény intéz-
kedés lenne, ezért Romániának egy kellően 
megindokolt, összetett javaslatot kell össze-
állítania” – magyarázta Tánczos. Hozzátette, 
ami a mezőgazdasági üzemek korszerűsítését 

illeti, elsődleges cél a már programba bekerült 
gazdaságok finanszírozása.

> Vállalkozói fórumon mutatják be a 
mikrohitel-programot. A Bethlen Gábor 
Pénzügyi Befektetési Társaság mikrohitel-
programot indít kisvállalkozások számára, 
ennek kapcsán Mátis Jenő igazgató tájékoz-
tatót tart az érdekelt vállalkozóknak. A tájé-
koztatóra Csíkszeredában, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács által működtetett demokrá-
ciaközpontban kerül sor, a Petőfi Sándor utca 
7. alatt, holnap 16 órától.
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