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ANG KEEP YOUR HOME CALIFORNIA AY NAKAPAGPANATILI NG $2.5 

BILYON SA AKTIBIDAD NG EKONOMIYA 

Ang libreng tulong na programa para sa mortgage ay nakapagpanatili ng 8,100 trabaho, 

$441 milyon sa kita ng empleyado, $81 milyon sa kinita mula sa buwis at $1.1 bilyon sa 

halaga ng ari-arian simula noong 2010 

SACRAMENTO – Para sa bawat dolyar na ibinigay upang tulungan ang mga may-ari ng 

bahay sa pamamagitan ng Keep Your Home California na tulong na programa sa may-ari 

ng bahay ng Ahensiya ng California para sa Pagtustos ng Pananalapi sa Pabahay 

(California Housing Finance Agency, CalHFA), nakapagpanatili ng kabuuang dalawang 

dolyar na halaga sa aktibidad ng ekonomiya sa ekonomiya ng estado, alinsunod sa bagong 

ulat mula sa Darla Moore School of Business ng Unibersidad ng Timog Carolina 

(University of South Carolina).  

Ang Epekto sa Ekonomiya ng Keep Your Home California: Sinasabi ng isang Pagsusuri na 

Pambuong Estado at Lalawigan na ang Keep Your Home California na pinopondohan ng 

pederal ay maraming naaapektuhan sa ekonomiya ng California nang lampas sa pagtulong 

sa mga may-ari ng bahay, nagpapanatili ng $2.5 bilyong halaga sa aktibidad ng ekonomiya 

sa panahon ng unang anim na taon nito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga trabaho, 

gumagawa ng kita mula sa buwis at pinoprotektahan ang mga halaga ng ari-arian ng mga 

malapit na may-ari ng bahay. 

“Ang isang matibay at masiglang merkado ng pabahay ay isang mahalagang bahagi ng 

anumang magandang ekonomiya,” ang sabi ng may-akda ng ulat na si Dr. Joseph C. Von 

Nessen, isang Ekonomista sa Pananaliksik sa University of South Carolina, Darla Moore 

School of Business at isang eksperto sa mga katulad na programa ng pamahalaan. “Ang 

pabahay ay hindi lang ang isa sa pinakamalaking sektor ng ekonomiya, ngunit ang mga 

indibiduwal na nakatira sa matatag na mga kondisyon ng pabahay ay nakakaranas din ng 

maraming kapakinabangang pang-ekonomiya at panlipunan.” 

Sa buong estado, ang Keep Your Home California ay nakapagpanatili ng $1.1 bilyon sa 

halaga ng ari-arian, napanatili ang humigit-kumulang na 8,100 trabaho na gumawa ng $441 

milyon sa kita ng empleyado, at naprotektahan ang $81.3 milyon sa kita na mula sa buwis 

mula sa maagang bahagi ng 2010 hanggang 2015, ayon sa ulat.  
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Malaki ang epekto ng “Keep Your Home California sa mga may-ari ng bahay, mga kapit-

bahay at ang kanilang mga komunidad gayundin sa mga negosyo sa California at ang 

buong estado,” ang sabi ng Executive Director ng CalHFA na si Tia Boatman Patterson. 

“Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na epekto ng ekonomiya, ang Keep Your Home California 

ay hindi lang natulungan ang mga direktang tinutulungan ng programa, ngunit pati rin ang 

marami pang iba – kabilang ang mga empleyado na napanatili ang kanilang mga trabaho at 

mga may-ari ng maliit na negosyo na napanatili ang kanilang mga customer. Nakinabang 

sa programa ang mga lugar, komunidad at ang estado.” 

Ang limang programa ng Keep Your Home California na magagamit ng mga may-ari ng 

bahay na may pinagdadaanang kahirapan sa pananalapi ay idinisenyo upang tugunan ang 

iba't ibang sitwasyon. Ang mga opsyon ay mula sa hanay ng pagsakop sa mga pagbabayad 

ng mortgage para sa mga may-ari ng bahay na walang trabaho hanggang sa pagbaba ng 

balanse ng hindi pa nababayarang prinsipal at pagbabayad ng mga atrasadong pagbabayad.  

Ang bawat programa ng Keep Your Home California ay tumutulong sa mga may-ari ng 

bahay – at ekonomiya ng estado – sa mga kakaibang paraan. Halimbawa, ang Tulong na 

Programa para sa Mortgage ng Walang Trabaho (Unemployment Mortgage Assistance 

Program) ay nagkaroon ng pinakamalaking epekto na nasa $1.16 bilyon, samantala ang 

Tulong na Programa para Bayaran ang Mga Atrasadong Mortgage (Mortgage 

Reinstatement Assistance Program) ay nagkaroon ng $4.35 ng benepisyo sa ekonomiya 

para sa bawat $1 na ibinigay. Para sa kumpletong listahan ng epekto ng bawat programa, 

mangyaring tingnan ang Fact Sheet ng Mga Epekto sa Programa. 

Ang Keep Your Home California ay itinatag noong 2010 pagkatapos makatanggap ang 

estado ng $2 bilyon mula sa Pondo para sa Pinaka-naapektuhan Mabuti (Hardest Hit Fund) 

ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos (U.S. Department of Treasury). 

Natulungan ng programa ang mahigit sa 69,000 may-ari ng bahay at nagbayad ng $1.58 

bilyon na pondo hanggang sa Disyembre 2016. 

“Ang Hardest Hit Fund ay idinisenyo upang maiwasan ang mga foreclosure na maaaring 

maiwasan at patatagin ang mga merkado ng pabahay sa mga komunidad na pinaka-

naapektuhan mabuti ng Matinding Pagbagsak ng Ekonomiya (Great Recession),” ang sabi 

ni Mark McArdle, Deputy Assistant na Kalihim ng Katatagan ng Pananalapi. “Ipinapakita 

ng ulat na ito na gumana ang programa ng California ayon sa nilalayon nito at ang mga 

may-ari sa hilaga at timog na bahagi ng estado ay mas mabuti para rito.” 

Ang Keep Your Home California ay nilaanan ng $383 milyon sa maagang bahagi ng 2016. 

Matatapos ang programa kapag naubos na ang mga pondo o sa petsa ng pagtatapos ng 

programa na Disyembre 31, 2020, alinman ang mauna. Inaasahan ng Keep Your Home 

California na ang lahat ng pondo ng programa ay mauubos bago matapos ang 2020. 
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Ang mga may-ari ng bahay na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Keep 

Your Home California ay dapat tumawag sa 888-954-KEEP (5337) sa pagitan ng 7 a.m. at 

7 p.m. Lunes hanggang Biyernes at 9 a.m. hanggang 3 p.m. tuwing Sabado, o pumunta sa 

www.KeepYourHomeCalifornia.org. Ang mga kinatawan ay maaaring tumanggap ng mga 

application na nasa anumang wika sa pamamagitan ng isang serbisyo ng pagsasalin-wika at 

kailanman ay walang babayaran para sa anumang mga serbisyo ng Keep Your Home 

California. Ang isang bersiyon ng website sa wikang Espanyol ay makukuha rin sa 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org.  

### 

Si Dr. Joseph C. Von Nessen ay isang Ekonomista sa Pananaliksik sa Sangay ng 

Pananaliksik sa Darla Moore School of Business ng University of South Carolina kung 

saan dalubhasa siya sa paghula ng panlalawigang ekonomika, at ekonomika ng pabahay. 

Regular siyang nagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsusuri sa epekto sa ekonomiya, mga 

feasibility study, at mga proyekto para sa malayang market research para sa mga kliyente 

sa parehong pribado at pampublikong sektor. I-click dito para sa kanyang kumpletong 

biyograpiya.  
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