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A külkereskedelmi mérleg hiányának mélyülésével magyarázzák a román pénznem értékvesztését

Zuhan a lej, drágulások jönnek

Enyhén ugyan elmozdult a 
lej tegnap az egy nappal ko-
rábbi történelmi mélypont-

ról, de a szakértők szerint egy-
előre semmi okunk derűlátás-
ra, a gazdaságnak ugyanis ko-
moly nehézségeket kell leküzde-
nie ahhoz, hogy újra erőre kapjon 
a román deviza. A Román Nem-
zeti Bank (BNR) tegnap 13 órakor 
4,6482 lej/eurós referencia-árfo-
lyamot közölt ki, ami ugyan ke-
vesebb, mint az egy nappal ko-
rábban elért 4,6495-ös szint, de 
alig 0,03 százalékkal. Eközben 
az amerikai dollárral szembe-
ni lejtmenet folytatódott tegnap 
is, a 3,9671 lej/dolláros szint 2,4 
banival volt magasabb a hét-
fői értéknél. Az elemzők szerint 
ugyanakkor fel kell készülnünk a 
lej további leértékelődésére, van-
nak, akik az év végére 4,7 lej/eu-
ró körüli árfolyamot várnak, ami 
várhatóan tovább súlyosbít majd, 
hogy a jegybank 2018 elején a 
vártnál hamarabb alapkamatot 
fog emelni.

A legrosszabbul teljesítő deviza
a régióban

A 4,6 lej/eurós szint elérésével 
különben a lej lett a legrosszab-
bul teljesítő deviza a közép-ke-
let-európai térségben, a román 
devizának esett ugyanis a leg-
inkább az értéke a régió valutái-
hoz, vagyis a magyar forinthoz, a 
lengyel zlotyhoz és a cseh koro-
nához képest, ami pedig aggoda-
lomra adhat okot – hívják fel a fi-
gyelmet a szakemberek. A régió 
valutái közül kettő, a korona és a 
zloty erősödött is az euróhoz ké-
pest. Igazából a forint alakulása 
hasonlítható valamelyest a lejé-
hez, de míg a magyar deviza az 
év eleje óta csak 0,71 százalékot 
veszített az euróhoz képest, ad-
dig a lej 2,58 százalékot – mutat 
rá összevetésében a Digi24 hír-
televízió.

Tovább tart az értékvesztés

Horia Braun, a BCR vezető köz-
gazdásza szerint azonban 
a helyzet még nem drámai, a 
0 és 3 százalék közötti éves árfo-
lyam- ingadozás még a normális-
nak mondható intervallumon be-
lül van. „Nem beszélhetünk az 
árfolyam aggasztó alakulásá-
ról, már amiatt sem, hogy Mugur 
Isărescu jegybankelnök beszélt 
arról, hogy kevésbé rugalmas lej-
re kell számítani. Elég sokáig állt 
a 4,6 lej körüli szinten. Most úgy 
tűnik, hogy a lej újabb egyensúlyi 
szintet keres” – idézi a szakem-
bert az Economica.net gazdasági 
hírportál. Braun szerint az év vé-
géig még 1 százaléknyit gyengül-
het a lej az euróhoz képest, ami 
4,7 lej körüli árfolyamot jelenthet 
2017 utolsó napjaira.

A helyzetet a belföldi gondok 
mellett ugyanakkor külpiaci ha-
tások is súlyosbíthatják, várha-
tóan az Amerikai Egyesült Álla-
mok jegybankjának szerepét el-
látó Fed alapkamatot fog emel-
ni, ami negatívan hat majd ki 
a feltörekvő országok devizái-
ra, köztük a lejre is, ami amúgy 
is a portfolióbefektetők kezé-
ben van – vallják a BCR pénzpi-
aci szakértői.

A román jegybank szerint 
nem spekulálnak a lejjel

A román jegybanki szakértő sze-
rint azonban a mostani lejtmenet 
esetében szó nincs spekulációról 
vagy a lej ellen irányuló támadás-
ról. Adrin Vasilescu, a BNR stra-
tégiai tanácsadója tegnap vála-
szolt Călin Popescu-Tăriceanu 
szenátusi elnök egy nappal ko-
rábbi kijelentésére, ami szerint 
bizonyos körök a lejt támadják, 
és azért ugrott meg ennyire az 
árfolyam. Vasilescu szerint nem 
fordulhatnak elő a 2008-ban tör-
téntek, amikor valóban támadták 

a román devizát. „Nem ismétlő-
dik meg! Lehetetlenség, és a BNR 
jelen pillanatban nem érzi úgy, 
hogy támadás irányulna a nem-
zeti deviza ellen. Ha okokat ke-
resünk, nézzük meg, mi történt, 
mielőtt az árfolyam megugrot-
ta volna a 4,6-os szintet. A külke-
reskedelmi mérleg okolható, mi-
vel oda jutottunk, hogy az import 
eléri a 8 milliárd eurót kilenc hó-
nap után, így az év végére elérhe-
ti a 12 milliárdot, ami azt jelen-
ti, hogy 2 százalékkal magasabb 
az exportnál. Felmerül a kérdés: 
ki fedezi a különbözetet, ki fizeti 
meg?” – jelentette ki a jegybanki 
szakember. Mint ismeretes, né-
hány nappal korábban szintén a 
külkereskedelmi hiány mélyülé-
sével indokolta Mugur Isărescu 
jegybankelnök azt, hogy a szom-
szédos országok nemzeti devizá-
itól eltérően a román lej leszálló 
ágon van. „A leértékelődés trend, 
kis számokkal, de hosszabb tá-
von. A külkereskedelmi mérleg 
hiánya nyomást gyakorolt a lej le-
értékelődésére, az export 9 szá-
zalékkal nő, az import azonban 
11-12 százalékkal gyarapodik. 
A deficit elérte a 8 milliárd eurót. 
A kivitel egyre kevésbé fedi le a 
behozatalt, és ez nyomást gya-
korol az árfolyamra” – fogalma-
zott Isărescu az inflációról szóló 
jelentést ismertető sajtótájékoz-

tatón. Rámutatott ugyanakkor, 
hogy a gazdaság növekedése a 
fogyasztókon alapul, s gondot je-
lent az is, hogy feszültség jellem-
zi a munkaerőpiacot.

A múlt héten közzétett inflá-
ciós jelentés is rossz hírrel szol-
gált ugyanakkor: a jegybank fel-
fele módosította előrejelzését, és 
a korábbi prognózisban szerep-
lő 1,9 százalék helyett immár 2,7 
százalékos pénzhígulást vár.

 

Drágulási hullám jöhet

A gyenge lej az exportőrökön kí-
vül tulajdonképpen mindenkinek 
rendkívül rossz hír. Azok a cégek 
ugyanis jól járnak, akik magas 
árfolyamon viszik ki a terméke-
iket, hiszen lejben nagyobb ösz-
szeggel gyarapodik a bankszám-
lájuk, ám az importőrök rend-
kívül nehéz helyzetbe kerülhet-
nek, hiszen jóval többet kell fi-
zetniük ugyanazért a termékért, 
mint héttel ezelőtt. Ez pedig már 
rövid távon megmutatkozhat az 
árakban is. Claudiu Cazacu nem-
zetközi piaci elemző például teg-
nap a Digi24 hírtelevíziónak nyi-
latkozva úgy vélekedett, hogy a 
benzin és a gázolaj november vé-
géig további legalább 4 százalék-
kal fog drágulni – az áremelést a 
kőolaj nemzetközi piaci árának 

alakulása mellett a lej dollárral 
szembeni gyengülése is indokol-
ja. Márpedig – mint megszokhat-
tuk – az üzemanyagok árának 
emelkedése minden területen 
drágulásokhoz fog vezetni, több 
ágazatban már jelezték is, hogy 
decembertől elkerülhetetlen lesz 
a drágítás.

Többet dolgozunk 
ugyanannyi pénzért

A román deviza lejtmenetének 
hatását az egyik legfrappánsab-
ban különben a Digi24 határoz-
ta meg tegnap, amikor arra irá-
nyították rá a figyelmet, hogy az 
értékvesztés nyomán többet kell 
dolgoznunk ugyanazért a pén-
zért. Hiszen amíg 4,5 lej/eurós 
árfolyam mellett 7 órát és 13 per-
cet kellett dolgoznunk 10 euróért, 
addig ez az idő a 4,6-os árfolyam-
mal 7 órára és 38 percre nő, tehát 
25 perccel többet dolgozunk min-
den 10 euróért.

BÁLINT ESZTER

A vidéken élőket és a romákat 
próbálják mozgósítani, és bevon-
ni a munkaerőpiacra, ám nem 
járnak mindig sikerrel – fejtette 
ki tegnapi sajtótájékoztatón Ke-
lemen Tibor, a Kovászna megyei 
munkaerő-elhelyező ügynök-
ség igazgatója. Mint részletez-
te, a munkaadók nyitottak, hogy 
falvakról toborozzanak, és egyre 
többen alkalmaznak roma nem-
zetiségűeket is, viszont a mun-
kavállalók fenntartásokkal ke-
zelik az ajánlatokat. A falvakról 
például könnyebben elmennek 
külföldre dolgozni, mint a szom-
szédos városba egy tanfolyamra, 
vagy hogy vállalják az ingázást. 
Például az inasprogramra sem 
kapnak jelentkezőket, holott egy 
településen legalább öt jelentke-
zőt kellene összegyűjteni. „Kije-
lenthető, hogy az inasprogram 
inkább a nagyvárosokban életké-

pes, ahol helyben van a munka-
adó, a képzőközpont, és össze le-
het gyűjteni egy kis csoport mun-
kanélkülit. A kis megyékben ez 
nehezen kivitelezhető” – össze-
gezte az igazgató. Kitért ugyan-
akkor arra is, hogy a roma nem-
zetiségű munkanélküliek gyak-
ran arra hivatkoznak, hogy őket 
nem alkalmazzák, holott ez most 
már nem igaz, nemcsak a köz-
tisztasági vállalatnál kínálnak 
számukra munkalehetőséget, a 
cégek is egyre nyitottabbak, vi-
szont ők nehezen állnak kötél-
nek, különösen a kötött munka-
idő és a helyhez kötöttség riasztja 
el őket. A kökösi kisállatkoporsó-
készítő cég például hat romát al-
kalmazott, Hídvég környékén 
több álláslehetőség van az állat-
tenyésztésben, a kertészetek-
ben, Nagyborosnyón pedig egy 
asztaloscég keres munkásokat.

A vidéken lakók toborzásáról 
Kelemen Tibor elmondta, a mun-
kaadók kérésére a következők-
ben több állásbörzét szervez-
nek a falvakon. November 20-án 
egy sportruházatot gyártó cég 
megkeresésére Rétyen toboroz-
nak, a környéken lakó több mint 
200 munkanélkülinek küldtek ki 
meghívókat, egyúttal több kész-
ruhagyár ajánlatait is népsze-
rűsítik, amelyek azt is vállalják, 
hogy biztosítják az ingázást Sep-
siszentgyörgyre. December ele-
jén eközben egy Brassó megyei 
alkatrészeket összeszerelő gyár 
Bölön, Árapatak, Hídvég falvak-
ból alkalmazna. Az igazgató le-
szögezte a romák és a vidéken la-
kók hatalmas potenciált jelente-
nek a munkaerőpiacnak, ezt fel-
tétlenül ki kell használni.

 
BÍRÓ BLANKA

A román bruttó hazai termék 
(GDP) a harmadik negyedévben 
8,8 százalékkal bővült a tavalyi 
harmadik negyedévhez képest, 
az előző három hónaphoz viszo-
nyítva pedig 2,6 százalékkal nőtt 
közölte tegnap az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS).  Az első 
kilenc hónapban a  gazdaság 7 
százalékkal nőtt a tavalyi év azo-
nos időszakához képest. A vizs-
gált időszakban a szezonális és 
naptárhatással kiigazított érték 
szerint a növekedés 6,9 száza-
lékos volt. 

A Ziarul Financiar gazdasá-
gi és pénzügyi napilap tegnap 
rendkívülinek nevezte a harma-
dik negyedéves, 8,8 százalékos 
éves GDP-bővülést, amely 2008 
óta, a nemzetközi gazdasági vál-
ság kezdetétől a leggyorsabb 
GDP-bővülés. A növekedés egyik 
fő hajtóereje különben a béreme-

lések és adócsökkentések nyo-
mán megnőtt belföldi fogyasz-
tás, ugyanakkor az ipar is jól tel-
jesített. A statisztikai intézet hét-
főn közölte, hogy az első kilenc 
hónapban a román ipari terme-
lés 7,7 százalékkal nőtt a tavalyi 
év azonos időszakához képest. 
A szezonális és naptári hatással 
kiigazított érték szerint a bővülés 
8,7 százalék volt.

Mint ismert, a kormány gaz-
dasági prognózisokkal foglalko-
zó bizottsága szerint a  gazda-
ság 6,1 százalékkal bővülhet az 
idén egész évben, ami meghalad-
ja a kormány által szeptember-
ben előrevetített 5,6 százalékot. 
Bukarest eredetileg 5,2 száza-
lékos növekedéssel számolt. Az 
Európai Bizottság 5,7 százalékos  
GDP-bővülésre számít.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Szakértők szerint egyelőre hozzá kell szoknunk 

a 4,6 lej/euró körüli árfolyamhoz, ami azt jelen-

ti, hogy 10 euróért 25 perccel többet kell dolgoz-

nunk, mint az év elején.

Mélyült a szakadék. Sokat gyengült  a lej az euróhoz képest

Hároméves csúcson 
a ROBOR
Hároméves csúcsra hágott 
tegnap a háromhavi irányadó 
bankközi kamatláb, a ROBOR 
3M: a hétfői 1,89 százalékról 
1,92 százalékra nőtt. A hathavi 
ROBOR eközben 2,06 száza-
lékról 2,07 százalékra emel-
kedett, s a kilenchavi irányadó 
bankközi kamatláb is 2,11 szá-
zalékról 2,12 százalékra bővült. 
Mint ismeretes, a háromha-
vi ROBOR értéke azért fontos, 
mivel ennek alapján számol-
ják ki a változó kamatozású hi-
telek törlesztőrészletét, miköz-
ben a hathavi ROBOR-t a jelzá-
loghitelek törlesztőrészletének 
kiszámításakor alkalmazzák. 
A kilenchavi ROBOR-t a keres-
kedelmi bankok által egy má-
sik kereskedelmi banktól fel-
vett kölcsön kamatjának kiszá-
mításakor alkalmazzák. Szep-
tember elején a háromhavi 
ROBOR még 0,92 százalékon 
állt, míg az év elején 0,87 szá-
zalékos volt.

Bővült a román gazdaságMozgósítanák a vidékieket és a romákat




