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BORÚLÁTÓ ELŐREJELZÉSEK: ZUHAN AZ OLAJÁR, A TŐZSDE, TOMBOL A KORONAVÍRUS

Nyakunkon a gazdasági világválság?

Lejtmenetben. A koronavírus-válság egy újabb medvepiac (bear market) kirobbantója a tőzsdén

Bár rövid távon örömhír, hogy a 
kőolaj árának zuhanása nyo-
mán olcsóbban tankolhatunk, 
hosszú távon komoly negatív  
következményekkel kell szá-
molni a Krónikának nyilatkozó 
gazdasági szakértő szerint. 
Ugyanakkor a piaci mozgáso-
kat nézve, az elemzők is egyre 
pesszimistábbak. Megszólaltak 
azok is, akik a 2008-as pénzügyi 
válságot előrejelezték, és erre az 
évre is borúlátó képet festettek.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

M eredeken, közel harmadával 
csökkent a kőolaj világpi-
aci ára tegnap a határidős 

jegyzésekben annak nyomán, hogy 
Szaúd-Arábia csökkentette az ára-
kat, és bejelentette, hogy jelentősen 
növeli – napi 10 millió hordó fölé 
– nyersolajkitermelését áprilisban. 
Az északi-tengeri Brent eddigi napi 
mélypontján, 30,93 százalékos mí-
nuszban, 31,27 dolláron, a nyugati 
féltekén irányadó West Texas Inter-
mediate (WTI) pedig 33,77 százalékos 
veszteségben, 27,34 dolláron forgott. 
Közép-európai idő szerint reggel fél 
nyolc körül a Brent 33,31 dolláron, 
26,42 százalékos mínuszban, a WTI 
pedig 29,50 dolláron, 28,54 százalé-
kos veszteségben állt.

Szaúd-Arábia azután indított árhá-
borút, hogy múlt hét pénteken ku-
darcba fulladt a nagy olajexportáló 
országok szakminisztereinek egyez-
tetése. Oroszország nem támogatta 
a kitermelés még erősebb visszafo-
gását a koronavírus-járványnak a ke-
resletre és ezáltal az árakra gyakorolt 
negatív hatásainak kivédésére, amire 
válaszul a Kőolaj-exportáló Országok 
Szervezete (OPEC) felmondta a kiter-
melést korlátozó megállapodást.

Mészárlás az európai tőzsdéken
„Hétfő hajnalra az elmúlt tizennyolc 
évben nem tapasztalt alacsony ár-
szintre zuhant a kőolaj ára, a délelőt-
ti órákban ugyan kismértékű növeke-
dés volt tapasztalható, ám péntekhez 

képest így is a 25 százalékot megha-
ladja a csökkenés” – összegezte a 
kialakult helyzetet a Krónika meg-
keresésére Králik Lóránd egyetemi 
adjunktus, a Partiumi Keresztény 
Egyetem (PKE) gazdaságtudomá-
nyi tanszékének oktatója. Mindez 
olyan körülmények között történik, 
hogy az elmúlt hetekben folyama-
tos árcsökkenésnek lehettünk tanúi. 
A szakértő kifejtette, az ár alakulá-
sának mozgatórugója a kitermelési 
tárgyalások kudarca, a Kőolaj-expor-
táló Országok Szervezetének tagjai és 
Oroszország nem tudtak megegyezni  
a kitermelési kvótákról,  az amerikai 
kőolaj-kitermelés is rendkívül magas,  
miközben az egyik legnagyobb fel-
használónak számító Kína fogyasztá-
sa az elmúlt hetekben 20 százalékkal 
esett vissza, és a koronavírus-válság 
miatt várhatóan nem is áll helyre. A 
járvány miatt visszafogták a terme-
lést Kínában, de más országokban is 
gondok vannak, ezért csökken a ke-
reslet, amíg a kitermelési kvótákról 
nem tudnak megegyezni, az ár ala-
csony szinten mozog, egyes elemzők 
szerint egész évben 50 dollár alatti 
tartományban marad a Brent, WTI 
olaj árfolyama – részletezte Králik 
Lóránd. Mindez pedig odavezetett, 
hogy délelőtt „hatalmas mészárlás” 
volt az európai tőzsdéken.

Borúlátó előrejelzések
További aggasztó jel, hogy hétfőn az 
amerikai hivatalos tőzsdenyitás előtt 
a határidős tőzsdeindexek kereske-
dését felfüggesztették. A hatóságok 
akkor élnek ezzel a lehetőséggel, 
vagyis a határidős tőzsdeindexek fel-
függesztésével, ha nagy ármozgásra, 
esésre számítanak, kritikus helyzet 
alakul ki. Amikor délután megnyílt a 
tőzsde, ott is felfüggesztették a keres-
kedést, mert több mint 7 százalékos 
visszaeséssel indított, ami 5 százalék-
ra mérséklődött. Erre a 2008-as pénz-
ügyi válság óta nem volt példa. Az 
elmúlt hetek történései azt mutatják, 
hogy a koronavírus-válság egy újabb 
medvepiac (bear market) kirobbantó-
ja a tőzsdén, ami hosszan tartó, lefelé 
irányuló trendet jelent. Elképzelhe-
tő, hogy már a héten a maximum-
hoz képest több mint 20 százalékkal 

csökkennek a tőzsdeindexek. „Nem 
lehet tudni, hogy a koronavírus-vál-
ságnak mikor lesz vége, de a jelek 
arra mutatnak, hogy tovább mélyül 
Európában és a tengerentúlon is, ez 
pedig jelentős gazdasági világvál-
sághoz vezethet” – mondta Králik 
Lóránd.  Hozzátette, megszólaltak 
azok az elemzők, akik a 2008-as 
pénzügyi válságot előre jelezték, és 
erre az évre borúlátó képet festettek, 
a jelenlegi kilátások alapján még a 
legoptimistábbak is a tőzsdéken 
30-40 százalék közötti visszaesést 
jósolnak. A tőzsdék január végén 
tetőztek, akkor érték el a maximu-
mot, azóta 10 százalék feletti az 
indexek visszaesése. Ugyanakkor 
a Japán esetében nyilvánosságra 
hozott adatok recessziót mutatnak. 
„Mindezek együtt nagyon kedvezőt-
len jelek a világgazdaságra nézve” 
– szögezte le Králik Lóránd.

Nem adhat okot örömre
az olcsóbb üzemanyag
„A kőolaj árának csökkenése a gép-
kocsi-tulajdonosoknak kedvező, 
hiszen olcsóbb lesz az üzemanyag, 
ám hosszú távon ennek negatív 
hatásai lehetnek a gazdaságra” – 
hívta fel ugyanakkor a fi gyelmet a 
gazdasági elemző. Rámutatott, né-
hány héten belül, amíg a kitermelt 
olaj ára begyűrűzik, akár 3-4 lej kö-
zötti tartományba kerülhet Romá-
niában is az üzemanyag literének 
ára. A hatás már most is érezhető, 
hiszen a Petrom-kutaknál 5 lej alá 
esett az üzemanyagár, és további 
csökkenés várható. Viszont az ál-
lamnak ez bevételkiesést jelent, 
hiszen az üzemanyag árának közel 
70 százalékát teszik ki a különböző 
adók. „Ha az ár csökken, az állam 
bevétele visszaesik, kénytelen lesz 
más forrásokkal pótolni, pluszadó-
kat kivetni. Ha a választási évben 
ezt nem is lépik meg, de jövőtől 
éreztetheti a hatását” – mutatott 
rá a szakértő. Hozzátette, ha vala-
mi a gazdaságban első látásra po-
zitívnak tűnik, meg kell vizsgálni 
a negatív következményeit, mert 
gyakran előfordul, hogy a negatív 
hatások sokkal súlyosabbak, mint 
a pozitív hozadék.

 » „Ha az 
üzemár csökken, 
az állam bevé-
tele visszaesik, 
kénytelen lesz 
más forrásokkal 
pótolni, plusz-
adókat kivetni. 
Ha a választási 
évben ezt nem 
is lépik meg, de 
jövőtől éreztet-
heti a hatását” 
– mutatott rá a 
szakértő. 
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Gyengül a lej, nő a ROBOR
Tovább gyengült a román deviza 
az egységes európai fi zetőesz-
közhöz viszonyítva, és hétfőn 
újabb történelmi csúcsra hágott: 
a Román Nemzeti Bank (BNR) 
által közölt referencia-árfolyam a 
pénteki 4,811 lej/euró után 4,8184 
lej/euró. A nemzetközi devizapi-
acon az árfolyam elérte a 4,84-es 
szintet is, aztán visszahozták 
4,806-os szintre. A svájci frank 
árfolyama  is emelkedő trenden 
maradt: 4,5385 lejről 4,5570 lejre 
emelkedett. A svájci fi zetőeszköz 
2015 januárjában ért el történelmi 
csúcsot, akkor 4,5817 lej/frank volt 
a referencia-árfolyam. Az amerikai 
dollárhoz képest viszont ezúttal 
is erősödött a lej, az árfolyam a 
pénteki 4,2534 lejről 4,2182 lejre 
zsugorodott. Mint ismert, három 
hete az árfolyam még 4,4-es szint 
körül mozgott. Mint ismeretes, 
a román fi zetőeszköz az elmúlt 
hetekben lejtmenetnek indult 
az egységes európai devizához 
mérten, ennek oka a politikai 
instabilitás és a koronavírus miatt 
a nemzetközi piacokon kialakult 
félelem. Közben a fogyasztási 
hitelek és az Első otthon program 
keretében felvett bankkölcsönök 
havi törlesztőrészletének kiszámí-
tásakor alkalmazott háromhavi 
irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR) is növekedésnek indult: 
a pénteki 2,83 százalékról 2,85 
százalékra emelkedett.
 
Romániai gázexport
Magyarországnak
Az Európai Bizottság (EB) elfo-
gadta a Transgaz kötelezettség-
vállalását, miszerint a román 
gázszállítási rendszert üzemeltető 
cég évi legalább 1,75 milliárd köb-
méter gáz exportját teszi lehetővé 
Magyarország és évi 3,7 milliárd 
köbmétert Bulgária felé – közölte 
a Mediafax hírügynökség.  A csa-
nádpalotai interkonnektoron ke-
resztül érkező földgázmennyiség 
Magyarország évi szükségletének 
mintegy hatodát, míg a Giurgiu–
Rusze-, illetve Negru Vodă–Kar-
dam-interkonnektorokon szállí-
tandó romániai földgáz Bulgária 
szükségletének több mint felét 
fedezheti. Az EB arról is megálla-
podott a román állami vállalattal, 
hogy az exportgázt a hazai piacra 
szánt energiahordozóval azonos 
áron kínálja. A kötelezettségválla-
lás 2026 végéig érvényes, megsér-
tése esetén az európai hatóságok 
az üzleti bevétel 10 százalékáig 
terjedő bírsággal sújthatják a 
Transgazt. Az EB az uniós verseny-
szabályok megsértésének gyanú-
jával 2017-ben kezdett vizsgálatot 
a román földgáz exportjának 
feltételezett akadályozása miatt a 
román gázipari vállalatnál. A Digi 
24 hírtelevízió értesülése szerint 
Brüsszel azt feltételezte, hogy 
Bukarest szándékosan hátráltatja 
azoknak az interkonnektoroknak 
a megépítését, amelyek az európai 
uniós szomszédokkal kötnék össze 
gázhálózatát. Ezek helyett inkább 
a Moldovai Köztársaság felé épített 
gázexportra alkalmas vezetéket 
részesíti előnyben, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy csökkentse 
Moldova Oroszországgal szembeni 
energetikai kiszolgáltatottságát.




