
Elindult a Mihail Kogălniceanu-
program pénteken. A kis- és kö-
zepes vállalkozásoknak kedvez-
ményes hitelezését segítő prog-
ramra tegnapig 17 Hargita megyei 
vállalkozás jelentkezett. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2011/60-as sürgősségi kor-
mányrendelettel bevezetett, 
s a kis- és középvállalkozá-

soknak kedvezményes feltételek 
közti hitelnyújtást lehetővé tevő 
Mihail Kogălniceanu-program 
pénteken startolt. A délelőtt tíz 
órakor Emil Boc kormányfő és 
más hivatalosságok jelenlétében 
megtartott sajtóértekezlet jelen-
tette a „nyitányt”, s majdnem az-
zal egyidejűleg kezdődött meg 
az internet révén történő „beje-

lentkezés”. A jelek szerint igen 
élénk az érdeklődés: alig 35 perc 
leforgása alatt 46 vállalkozás igé-
nyelte ezt a támogatási formát, 
elsőként 10 óra 6 perckor egy 
szatmári kft., azt követően pe-
dig a székelyudvarhelyi Sigmanet 
Kft. Tegnap 15 órakor 347 kis- és 
középvállalkozás „benevezését” 
je gyezte a rendszer, azokból pe-
dig 17 Hargita megyei, köztük az 
Ati Kft., a Lactis Kft., az Ambrus 
Prod mixt Kft., a Laszlo Service Kft., 

a Drinks Hargita Kft., a Viking Kft., 
az Ati-Cream Kft.

Emlékeztetnénk: ez a program 
adott feltételek teljesítése körülmé-
nyeinek közepette legfeljebb 125 
ezer lej/vállalkozás/év hitelvonalat 
biztosít, a részleges kamatszubven-
cionálással (a kamatnak maximum 
70 százalékig), illetve állami garan-
ciával (a garancia értéke maximum a 
hitel 80 százalékig terjedhet, de nem 
lehet több mint 100 ezer lej). 

A 2011-es esztendőre az állami 
költségvetésből 24 millió lejt irá-
nyoztak elő a program felfuttatására, 
és a becslések szerint 4000 vállalko-
zás lesz majd haszonélvezője a Mi-
hail Kogălniceanu-program nyúj-
totta kedvezményeknek. Az ügycso-
mók elbírálására, illetve a támogatás 
odaítélésére a kérések benyújtásának 
időrendi sorrendjében kerül sor. 

17 HArgitA MEgyEi jElEntKEző
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> Pár napig lehet még igényelni a támo-
gatást. Bár már kevesebb mint két hét áll a 
hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodó 
tej- és tejterméktermelők rendelkezésére, hogy 
támogatási kéréseiket eljuttassák a Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) megyei, illetve regionális kirendeltsé-
geihez, szeptember elejéig, az ország több me-
gyéje is gyengébben teljesített, mint az előző 
évben – tájékoztatott közleményben Tánczos 
Barna vidékfejlesztési államtitkár. Az APIA in-

formációi értelmében, míg Kovászna és Maros 
megye bár közel 90 százalékosan, Hargita me-
gye ez idáig csupán 35 százalékosan teljesített. 
„Ennek ellenére, bízom abban, hogy a megye 
behozza lemaradását, s a gazdák idén is legalább 
annyi szarvasmarha után igényelnek majd tá-
mogatást, mint az előző évben” – fogalmazott 
az államtitkár. A kifizetési ügynökség 2011. 
szeptember eleji adatai alapján Hargita megyé-
ben eddig 9478 fejőstehén után tettek le támo-
gatási kérést, míg 2010-ben 27 721 állat után. 
„A Hargita megyei APIA idén is úgy próbál a 
gazdák segítségére kelni, hogy azoknak ne kell-

jen minden egyes kéréssel beutazniuk faluról az 
ügynökséghez. Ezért a polgármesteri hivatalok, 
illetve a szarvasmarhatartó egyesületek képzett 
csoportokat, képviselőket neveztek ki arra, hogy 
a tejtermelő gazdákon a falvakban segítsenek a 
dokumentációk összeállításában, majd ezeket 
egyszerre juttatják el az APIA központi hivata-
lába” – magyarázta Haschi András, a Hargita 
megyei ügynökség igazgatója. Kifejtette, az ed-
dig feljegyzett részvételi arány ezért nem olyan 
látványos, de ez hamarosan változni fog, hisz 
már a napokban több száz összegyűjtott doku-
mentáció beérkezésére számítanak. 

A program adott felté-
telek teljesítésével leg-
feljebb 125 000 lej/vál-
lalkozás/év hitelvonalat 
biztosít részleges ka-
matszubvencionálással.

nAgyon szigorú szAbályoKAt vEzEtnE bE 
A jEgybAnK

Hitelezésnek 
bekeményítve

Elkészült a minap egy új hitelszabályozás tervezete a 
jegybanknál, ami jelentősen megszigorítja a hitelezé-
si feltételeket. Például a jelzálogos személyi felhasz-
nálású hitelek esetében az eddigi maximális 25 éves 
futamidőt öt esztendőre korlátoznák.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mivel növekedett a bedőlt hitelek száma, illetve 
gyarapodott a hátralékos hitelek volumene, a 
jegybanknak szándékában áll a hiteligénylési 

feltételek megszigorítása. A hitel-visszatérítési kocká-
zatok felfokozódtak a lej/euró és a lej/svájci frank árfo-
lyamának jelentős ingadozása, valamint a hitelezettek 
jelentős hányada személyi jövedelmeinek csökkenése 
okán. A jegybank szándékának megvalósulását jelenti 
az, hogy a minap elkészült egy új szabályozás tervezete. 
Az jobbára megszigorító feltételrendszert tartalmaz. 
Így például a jelzálogos személyi felhasználású hite-
lek esetében az eddigi maximális 25 éves futamidőt 
öt esztendőre korlátoznák. Továbbá a jegybank pon-
tosabban körülhatárolná az ingatlanhiteleket is, s az 
ilyen hitelek esetében az ingatlan-jelzálogos biztosíték 
kötelező lenne, s a hitelt kizárólag ingatlan (ház/terü-
let) megvásárlására, ingatlan építésére, valamint lakás-
bővítésre lehetne felhasználni. Ez vonatkozik az ingat-
lanhitelek refinanszírozási kölcsöneire is. Javak meg-
vásárlására fordítandó fogyasztási hitelek esetében az 
ügyfélnek rendelkeznie kell dologi biztosítékkal vagy 
személyes biztosítékkal, s az a kölcsönzött összegnek 
133 százalékát kell kitegye. Ingatlanhitelek esetében 
az ügyfélnek rendelkeznie kell előlegként az ingatlan ér-
tékének legalább 15 százalékával, amennyiben lej alapú 
hitelről van szó, 30 százalékkal, amennyiben euró alapú 
hitelről van szó és 40 százalékkal más valuták esetében. A 
kereskedelmi bankokat arra kötelezik, hogy kidolgozzák 
a „kockázati forgatókönyvet”. A jegybanktól származó 
értesülésekből állítólag október 1-jétől az új feltételrend-
szer alkalmazandó lesz. 


