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EURÓPAI PÉLDÁKAT, MAGYARORSZÁG ELJÁRÁSÁT KÖVETVE SZÁLLÍTANÁK BUKARESTBE A ROMÁN KINCSET

Világszerte hazatér az arany

Sok szemük rajta. A magyar aranytartalékot tavaly szállították haza Londonból

Egy aranytömb 23 centiméter hosszú, 8 centiméter széles és 4 centi magas, súlya 12,5 kilogramm

Éles bírálatokat váltott ki a 
külföldön tárolt román arany-
tartalék hazaszállítását célzó 
indítvány, pedig egyfajta 
európai trendről beszélhetünk e 
kérdésben. Magyarország tavaly 
lépett: hazahozta, majd emelte 
aranykészletét.

 » PATAKY ISTVÁN

A román aranytartalék hatvanöt 
százaléka jelenleg külföldön 
van, az ottani tárolásáról a bu-

karesti jegybank még Románia 2007-
es európai uniós csatlakozása előtti 
időszakban határozott. A hazaszál-
lítást kezdeményező szociáldemok-
raták (PSD) szerint azóta a gazdaság 
megerősödött, az infl áció is elle-
nőrizhető szintre mérséklődött, így 
az ország gazdasági helyzete jelen-
tősen jobb, mint az EU-csatlakozás 
előtti időszakban, vagy mint a gaz-
daságot sújtó nemzetközi válság ide-
jén. A kormány fő erejét alkotó PSD-s 
politikusok úgy vélik, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) elég erős intézmény 
ahhoz, hogy maga lássa el a tárolás 
feladatát, s ezzel Románia megspó-
rolná a most fi zetett tárolási díjat.

Nem precedens nélküli
Mint arról a napokban közölt írá-
sában az Adevărul is beszámolt, az 
elmúlt években egyre több európai 
ország repatriált aranytartalékokat, 
folytatva a 2012 elején indult folya-
matot, amikor elsőként Venezue-
la jelentette be: százhatvan tonna 
aranyat szállít haza körülbelül ki-
lencmilliárd dollár értékben. Né-
metország központi bankja 2017-ben 
közölte, hogy befejezte a New York-
ban és Párizsban tartott 31 milliárd 
dolláros aranytartalékának hazate-
lepítését. Németországé egyébként 
a világ második legnagyobb arany-
tartaléka – 130 milliárd dollárnyi ér-
tékben – az Egyesült Államok után. 
Tavaly Ankara döntött úgy, hogy 
hazaszállítja az Amerikában tárolt 
összes aranyát. Törökország arany-
készletét 564 tonnára becsülik, és 
körülbelül 20 milliárd dollárt tesz ki. 

Az aranyban tartott tartalék külföl-
di kezelését az utóbbi időben egyre 
több jegybank ítélte kockázatosnak, 
így az elmúlt időszakban a németen 
kívül többek között a holland, vala-
mint az osztrák jegybank vezetése 
döntött úgy, hogy az aranytartalékot 
részben hazaszállítja.  

A magyar példa
Szajlai Csaba gazdasági szakújság-
író, a Figyelő című budapesti hetilap 
főszerkesztő-helyettese a Krónika 
megkeresésére elmondta: a 2008-as 
világgazdasági válságot követően a 
világ jegybankjainak aranytartalé-
ka jelentősen emelkedett, ami erős 
keresletet mutat ezen intézményi 
szektor részéről. Az elmúlt évtized-
ben Kína a háromszorosára, Orosz-
ország pedig négyszeresére növelte 
az aranytartalékát. „Magyarország 
aranytartaléka a rendszerváltás 
környékén jelentős mértékben csök-
kent, miután a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) akkori vezetése azt a stratégi-
ai döntést hozta, hogy aranykészle-
teit a minimális szintre csökkenti. 
A nemzetközi aranypiacon történt 
értékesítések következtében 1989 
májusától 1992 októberére az MNB 

aranykészlete negyvenhat tonná-
ról több lépcsőben három tonnára 
csökkent. A készlet szintje ettől 
kezdve egészen 2018-ig változatlan 
maradt, annak értéke pusztán az 
aranyárfolyam függvényében ing-
adozott, mennyiségi változás nem 
játszott szerepet” – ismertette az 
magyarországi előzményeket Szaj-
lai Csaba. 

2018-ban az MNB az aranytarta-
lék helyreállítása és hazaszállítása 
mellett döntött. A gazdasági szakér-
tő elmondta, a jegybank első lépés-
ben a már birtokában lévő három-
tonnás aranytartalékot szállította 
haza 2018 elején. Ezt követően a 
Monetáris Tanács az aranytartalék 
megtízszerezéséről döntött, amely 
2018 őszén meg is valósult. „Utol-
só lépésben az MNB az újonnan 
megvásárolt teljes aranykészletet 
hazaszállíttatta. Ezzel lezárult az 
aranytartalék helyreállításának fo-
lyamata, Magyarország 31,5 tonnás 
aranytartaléka újra itthon találha-
tó. A magyar aranytartalék mértéke 
a megtízszerezést követően mind 
arányát tekintve, mind abszolút 
értelemben a nemzetközi rangsor 
középmezőnyébe került, megfelel 
a nem euro zónás régiós országok 
átlagának” – tájékoztatott a Figyelő 
főszerkesztő-helyettese. Az arany-
készletet légi úton szállították Ma-
gyarországra a nemzetközi szigorú 
biztonsági előírások betartásával. 
A biztosítást a Terrorelhárítási Köz-
pont végezte. A teljes magyar tarta-
lék jelenleg 2300 darab aranytömb-
ben van, egy aranytömb hossza 23 
centiméter, 8 centiméter szélesek 
és 4 centi magasak, egy tömb súlya 
12,5 kilogramm.

Miután Lengyelország az utóbbi 
időben jelentős mennyiségű ara-
nyat vásárolt fel, jelenleg ott van 
a legtöbb nemesfém térségünk-
ben. A teljes tartalék arányában 
Romániában még mindig a legje-
lentősebb az arany szerepe, 10 szá-
zalékot ért el a jegybank pénzügyi 
tartalékán belüli arány, Magyaror-
szágon a megemelt mennyiséggel 
ez az arány 4,4 százalékot tesz ki.

 » A teljes tarta-
lék arányában 
Romániában még 
mindig a leg-
jelentősebb az 
arany szerepe, 
10 százalékot 
ért el a jegybank 
pénzügyi tartalé-
kán belüli arány, 
Magyarországon 
a megemelt 
mennyiséggel ez 
az arány 4,4 szá-
zalékot tesz ki.
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 » RÖVIDEN

Inkább üzleti célból jönnek
a külföldiek Romániába
Több mint 2,78 millió külföldi 
látogatót szállásoltak el a romániai 
kereskedelmi szálláshelyeken az 
elmúlt esztendőben; a külföldi 
turisták összesen 6,636 milliárd 
lejt költöttek el az országban, ami 
személyenként átlagban 2383,5 
lejt jelent – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) csütörtö-
kön közölt adatsoraiból. A 2018-as 
év folyamán Romániába látoga-
tott külföldiek közül a legtöbben 
(56,7%) üzleti célból érkeztek, 43,3 
százalékuk magáncélból jött. A 
statisztikák szerint a legtöbb pénzt, 
kiadásuk mintegy 52 százalékát 
szállásra költötték a turisták, akik-
nek a túlnyomó többsége (91,2%) 
félpanziós ellátást választott. 
A külföldi látogatók 48,4 százaléka 
utazási irodán keresztül jött, 35 szá-
zalékuk pedig maga szervezte meg 
az utazását.  A legtöbben (79,7%) 
repülővel érkeztek Romániába, 
11,8 százalék saját gépkocsival, 7 
százalék busszal, 1,5 százalék pedig 
vonattal, valamilyen vízi járművel, 
bérelt autóval vagy éppen motorke-
rékpárral utazott.
 
Nőtt a román ipar termelése
Romániában 0,7 százalékkal nőtt 
az ipari termelés januárban a tavaly 
januárihoz mérten – közölte az 
Országos Statisztikai Intézet (INS). 
A szezonális és naptárhatással 
kiigazított adatok szerint a növeke-
dés 0,8 százalék volt. Mindhárom 
nagyipari ágazatban növekedést 
jegyeztek. A nyers adatok szerint 
a hőenergia-, gáz- és villamose-
nergia-termelés 3,2 százalékkal 
bővült, a nyersanyagok kitermelése 
1,2 százalékkal emelkedett, míg a 
feldolgozóiparban 0,3 százalékos 
növekedést jegyeztek.  December-
hez képest januárban 3 százalékkal 
nőtt az ipari termelés a nyers ada-
tok szerint, a szezonális és naptár-
hatással kiigazított adatok alapján 
a bővülés 1,6 százalék volt. Tavaly 
egész évben a román ipari termelés 
3,5 százalékkal nőtt az előző évhez 
képest, a növekedést leginkább a 
feldolgozóipar serkentette. 2017-ben 
az ipari termelés 8,2 százalékkal 
haladta meg a  2016-os szintet.

Vegyesen alakult a lej árfolyama
Enyhén, 0,02 százalékkal gyengült 
csütörtökön a román deviza az 
egységes európai fi zetőeszközhöz 
képest: a Román Nemzeti Bank 
(BNR) által kiadott referencia-ár-
folyam 4,7640 lej/euró. Ez pedig 
már vészesen közelít a történelmi 
mélyponthoz, amit idén január 25-
én regisztráltak – akkor az árfolyam 
4,7648 lej/euró volt. Eközben az 
amerikai fi zetőeszköz – amit az 
euróval összefüggésben állapítanak 
meg – 0,10 százalékkal 4,2131 lej/
dollárra csökkent, és egy gramm 
arany ára is a szerdai 177,3664 lejről 
175,9036 lejre zsugorodott csütörtö-
kön. Eközben a svájci frank referen-
cia-árfolyama a szerdai 4,1920 lejről 
4,1946 lejre emelkedett.
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