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Sikertörténet is lehet a román 
állam tulajdonában levő válla-
latok bevezetése a tőzsdére a 
Krónikának nyilatkozó szakem-
ber szerint. A lengyel példa is 
ezt támasztja alá.

 »  BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Á llami vállalatok tőzsdére vi-
telét helyezte kilátásba az el-
múlt napokban a nemrég be-

iktatott nemzeti liberális párti (PNL) 
kormány. Előbb Florin Cîțu pénzügy-
miniszter jelentette be, hogy a száz 
százalékban állami tulajdonban levő 
CEC Bankot bevezetik a Bukaresti Ér-
téktőzsdére (BVB), a Hidroelectrica 
tőzsdei bevezetése pedig előrehala-
dott állapotban van.

Ezt követően Ludovic Orban mi-
niszterelnök már egyenesen arról be-
szélt, hogy az össze állami vállalatot 
tőzsdére kell vinni, az ugyanis egy 
sor előnnyel járhat. „Elsősorban a 
vállalat értékét a piacok határozzák 
meg. Másodsorban, amint vannak 
kisebb részvényesek, tiszteletben 
kell tartani a jogaikat. Ugyanakkor 
a tőzsdei bevezetés feltételezi a vál-
lalatok átláthatóságának növelését 
is” – fogalmazta meg a kormányfő, 
aki szerint így fi nanszírozáshoz is 
juthatnak az állami vállalatok.

„Így én annak vagyok a híve, hogy 
az összes állami vállalatot be kell 
vezetni a tőzsdére, legyen szó a Hid-
roelectricáról, a CEC Bankről, a re-
pülőterekről vagy más vállalatokról” 
– jelentette Ludovic Orban.

Szakember: hasznos lehet
„Minden érintett szereplőnek hasz-
nos lehet, ha az állami nagyvállala-
tokat bevezetik a tőzsdére” – értékelt 
a Krónika megkeresésére Králik Ló-
ránd egyetemi adjunktus, a Partiumi 
Keresztény Egyetem (PKE) gazdaság-
tudományi tanszékének oktatója. Ki-
fejtette: a tőzsdei bevezetés folyama-
tát fel kell gyorsítani, ez azt jelenti, 
hogy az állam kisebbségi csomago-
kat értékesít a tőzsdén, az ellenőrző 
csomagokat megtartja, tehát nem 
adja át ezen vállalatok felett az elle-

nőrzést. Meglátása szerint a privati-
zációs bevétel nem elhanyagolható 
költségvetési vonzata előnyt jelent, a 
vállalatoknál pedig szakmai befekte-
tők jelenhetnek meg, de a beruházók 
még enélkül is, a gazdálkodás és az 
átláthatóság szempontjából hozhat-
nak előrelépést.

Ragadós lehetne a lengyel példa
Másrészt – tette hozzá Králik – a 
tőzsdei bevezetés nyomán növekszik 
a romániai tőkepiac láthatósága, hi-
szen a jelentős értéket képviselő rész-
vények száma megemelkedik. „Na-
gyon fontos, hogy legyen a tőzsdén 
befektetési ajánlat, hiszen Románia 
jövőre átkerül a fejlődő piacok kate-
góriájába, már az ősz folyamán meg-
kapta az átminősítést, eddig a ha-
tárpiacok közé sorolták” – mutatott 
rá a szakértő. Példaként említette, 
hogy a térségben Lengyelország vitte 
végbe sikeresen a tőzsdén keresztül 
a magánosítást, és ennek meg is lett 
az eredménye, a varsói értéktőzsdét 
már a nyugat-európai piacokkal egy 
szinten emlegetik, az ország a fejlett 
piacok közé került.

„Románia fényévekkel van lema-
radva Lengyelországtól, most kerül 
abba a kategóriába, ahonnan a len-
gyelek már két éve továbbléptek” 
– vont párhuzamot Králik Lóránd. 
Felidézte, már 2005-ben, a Tărice-
anu kormány idején összeállt egy 
lista azokról az állami vállalatokról, 
melyeket az akkori tervek szerint 
hat hónapon belül a tőzsdére vittek 
volna. A listán több mint száz álla-
mi vállalat szerepelt, és ezek közül 
az elmúlt 14 évben alig tíz százalék 
került fel a tőzsdére. Ezek értékes va-
gyonelemek voltak, az állam külön-
féle 10–15–20 százalékos részvény-
csomagokat értékesített. Az Electrica 
szolgáltatót, a Nuclearelectrica ter-
melőt bevezették a tőzsdére, de ezek-
nél is el lehet még adni részvénycso-
magokat, anélkül hogy az az állam 
többségi tulajdonát veszélyeztetné. 
Ez a Nuclearelectrica esetében most 
nehezebben megvalósítható, hiszen 
a Bihar megyei származású Micula- 
testvérek éppen a napokban zároltak 
egy jelentős csomagot, így az állam-
nak el kell gondolkodnia azon, hogy 
a jogerős bírósági döntéssel megítélt 
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összeget ez esetben miként kom-
penzálhatja.

Az energiaszektor „gyöngysze-
mének”, a Hidroelectrica válla-
lat bevezetésének Králik szerint 
ugyanakkor már rég meg kellett 
volna történnie,  de erre eddig nem 
volt politikai akarat.  A vita jelenleg 
a CEC Bank 20 százalékos részvény-
csomagjának az értékesítése körül 
zajlik, ám ha az állam megtartja a 
80 százalékot, akkor ez nem jelenti 
azt, hogy átengedi az ellenőrzést – 
szögezte le a szakértő.

Králik úgy véli, nem indokolt a 
teljes állami ellenőrzés fenntartá-
sa, hiszen a pénzintézet az elmúlt 
25–30 évben teljesen profi lt váltott, 
már nem takarékpénztár, hanem 
kereskedelmi bank. Egy 20 száza-
lékos csomag eladása, szakmai be-
fektető bevonása mindenképpen 
javítaná a pénzintézet piaci pozí-
cióját,  amely hatalmasat esett, a 
kereskedelmi bankok megelőzték 
a hitelpiacon, már nem számít je-
lentős szereplőnek, nincs ott az öt 
legnagyobb bank között.

Nem mindenkinek jár a tőzsde
Králik Lóránd ugyanakkor rámu-
tatott: valószínűleg nem tudnak 
éppen minden állami vállalatot 
bevezetni a tőzsdére, hiszen ott 
a nyereséges vállalatokat „látják 
szívesen”, a konszolidált gazda-
sági helyzet előfeltétel, egy több 
éve veszteséget termelő válla-
lat befogadása a tőzsde elvével 
és szabályzatával is ellentétes. 
A szakértő meglátása szerint a 
veszteséges vállalatok eladása a 
magánosítás folyamán gondot je-
lent majd. Például a Román Vasút-
társaság teherszállító ágazatának 
(CFR Marfă) privatizációját is em-
legetik, ám ez a tőzsdén keresztül 
nehezen megvalósítható, inkább 
szakmai befektetővel valósítható 
meg. A bukaresti repülőtér már 
kezd gazdaságossá válni, azonban 
a többi, még a közlekedésügyi mi-
nisztérium portfóliójába tartozó 
reptér nem biztos, hogy vonzó len-
ne egy külföldi szakmai befektető 
számára – értékelt a szakember.

 »  Králik 
Lóránd ugyanak-
kor rámutatott: 
valószínűleg 
nem tudnak 
éppen minden 
állami vállala-
tot bevezetni a 
tőzsdére, hiszen 
ott a nyeresé-
ges vállalatokat 
„látják szíve-
sen”, a konszo-
lidált gazdasági 
helyzet előfel-
tétel, egy több 
éve veszteséget 
termelő vállalat 
befogadása a 
tőzsde elvével és 
szabályzatával is 
ellentétes. 

 » B. E.

A romániai lakosság 58,9 száza-
léka nem tudott megengedni 

magának egy egyhetes, házon kívül 
töltött szabadságot – derül ki az Eu-
rópai Unió statisztikai hivatala által 
nyilvánosságra hozott, a 2018-as 
évre vonatkozó adatsorokból. Ugyan 
a szint csökkenést mutat a 2017-ben 
regisztrált 65 százalékhoz képest, de 
még mindig a legmagasabb uniós 
összevetésben. Ugyanakkor a szak-
emberek arra is felhívják a fi gyelmet, 
hogy az elmúlt évek bér- és nyugdíj-
emelései nyomán drágultak a szol-
gáltatások, a közszférában nyújtott 
üdülési csekkek pedig tovább emel-
ték az idegenforgalmi ágazatban 
megszokott árakat.

A horvátok és a ciprusiak követ-
keznek, 51,3, illetve 51 százalékkal. 
Az ellenkező póluson az északi 
tagállamokat és Ausztriát találjuk. 
Svédországban a lakosság 9,7 szá-
zalékának, Dániában és Ausztriá-
ban a 12,2 százalékának, Finnor-
szágban pedig a 13,3 százalékának 
nincs annyi pénze, hogy legalább 
egyhetes üdülésre elutazzon ott-
honról.

Közép-Kelet-Európában Csehor-
szág és Szlovénia áll a legjobban, a 
két ország uniós viszonylatban a 6. 
és a 7. helyen van a maga 20,7, illetve 
21,8 százalékával. Meglepő viszont, 
hogy ezzel megelőzik Nagy-Britanni-
át és Franciaországot, ahol a lakos-
ság 22,5, illetve 22,6 százaléka nem 
tud elutazni legalább egy hétre.

A romániai lakosság több mint felének nem futja nyaralásra




