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„Nem hagyjuk cserben ezekben 
a pillanatokban a gazdaságot” 
– szögezte le a hétvégén Florin 
Cîţu pénzügyminiszter. Bejelen-
tette, a kormány a hét folyamán 
a vállalkozások megsegítését 
célzó intézkedéscsomagot fogad 
el. A lakosságot közben a helyi 
adók befi zetési határidejének ki-
tolásával tervezi segíteni az Or-
ban-kabinet. A bankok a hitelek 
törlesztésének felfüggesztésével 
sietnek a polgárok segítségére.

 » BÁLINT ESZTER

A koronavírus miatt bajba jutott 
vállalkozások megsegítésére 
siet a román kormány, Florin 

Cîţu pénzügyminiszter bejelentése 
szerint a kis- és közepes vállalkozá-
sok támogatását célzó pénzügyi cso-
mag jelentős lesz. „Az intézkedéseket 
már kidolgoztuk, és az első kormány-
ülésen elfogadjuk” – jelentette ki 
a tárcavezető szombaton a Digi 24 
hírtelevízió műsorában. Mint mond-
ta, ezeket a támogatásokat az állami 
költségvetésből fi nanszírozzák, de 
lesznek olyan intézkedések is, ame-
lyekhez az Európai Bizottság biztosít-
ja a szükséges pénzösszegeket. Cîţu 
szerint a nehéz helyzetbe jutott vállal-
kozások megsegítésére akár a bruttó 
hazai termék (GDP) 1 százalékának 
megfelelő pénzösszegre is szükség 
lehet. „Nem hagyjuk cserben ezek-
ben a pillanatokban a gazdaságot” – 
szögezte le a pénzügyminiszter. Mint 
mondta, az intézkedéscsomag célja 
átsegíteni a cégeket ezen a két-három 
hónapos nehéz időszakon, megtar-
tani a munkahelyeket és a lakosság 
vásárlóerejét.

Példaként említette, hogy kitolják 
azt az időszakot, amíg a vállalkozá-
sok befi zethetik az állami költségve-
tésbe a különböző adókat, illetékeket, 
járulékokat, az Országos Adóhatóság 
(ANAF) erre az időszakra felfüggeszti 
a bankszámlák – legyen szó cégekről 
vagy magánszemélyekről – zárolását, 
a kis- és közepes vállalkozásoknak 
nullaszázalékos hitelt biztosítanak a 
működéshez.

„Minden forgatókönyvre készen ál-
lunk, de fokozatosan indítunk. Első-

sorban azokkal az ágazatokkal, ame-
lyekről információink vannak, hogy 
negatívan érintette őket a kialakult 
helyzet” – részletezte Cîţu. Mint isme-
retes, a múlt héten a turizmus terén 
tevékenykedő vállalkozások, illetve 
a közúti fuvarozók kérték a kormány 
segítségét.

A pénzügyi tárca vezetője a hét-
végén arra is ígéretet tett, gondos-
kodik arról, hogy Románia jelentős 
erőforrásokhoz jusson azokból az 
alapokból, amelyeket a járvánnyal 
összefüggésben fog kiutalni az Eu-
rópai Unió. Kérni fogja ugyanakkor 
Brüsszeltől, hogy a koronavírus le-
küzdésére használt pénzösszegeket 
ne vegyék számításba a költségvetési 
hiány megállapításakor. Brüsszelben 
a héten várható döntés a koronavírus 
kapcsán kialakult gazdasági válság 
miatt nyújtandó fi nanszírozásokról.

Egymilliárd eurós csomag
az EBRD-től
Eközben az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (EBRD) is bejelentette 
péntek este, hogy egymilliárd eurós 
soron kívüli pénzügyi csomagot ál-
lított össze a tevékenységi területén 
működő vállalatok számára az új 
típusú koronavírus okozta járvány 
gazdasági hatásainak enyhítésére. A 
közép- és kelet-európai gazdaságok, 
valamint az egykori szovjet térség át-
alakulásának támogatására 1991-ben 

életre hívott londoni pénzintézet pén-
tek este közölte, hogy ez csak előzetes 
válaszlépés a koronavírus okozta vál-
ságra, a bank készen áll még további 
segítségnyújtásra szükség esetén.  A 
tájékoztatás szerint a most összeállí-
tott sürgősségi pénzügyi programból 
olyan, az EBRD-vel már kapcsolatban 
álló vállalatok kaphatnak fi nanszí-
rozást, amelyek üzleti alapmutatói 
erőteljesek, de átmeneti hitelellátási 
nehézségeik támadnak.

 Az EBRD közölte: a tervezett lépé-
sek között van a kereskedelemfi nan-
szírozás bővítése és rövid távú, két 
évig terjedő fi nanszírozások folyósí-
tása pénzintézetek közbeiktatásával 
mindenekelőtt kis- és középvállala-
toknak. A bank emellett rövid távú, 
szintén két évig terjedő működőtő-
ke-csomagok kialakítására is készül 
más kategóriájú vállalatok, valamint 
energiaipari beruházócégek számá-
ra, illetve pénzügyimérleg-átalakítá-
si és rövid távú likviditástámogatási 
programokra települési energia- és 
infrastruktúracégeknek. Az EBRD 
felméri a már fennálló hitelkötelezett-
ségek esetleges átstrukturálásának 
szükségességét is, beleértve a lejárati 
futamidő meghosszabbításának és 
más kondíciók módosításának lehe-
tőségét. A programban szerepel az a 
lehetőség is, hogy az EBRD helyi va-
lutában folyósít fi nanszírozásokat, il-
letve a már fennálló kötelezettségeket 
átalakíthatja helyi fi zetőeszközben 
törlesztendő tartozásokká.

INTÉZKEDÉSCSOMAGOT FOGAD EL A HÉTEN A KORMÁNY A VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA

Segítség koronavírus-járvány idején

Megakadályoznák a csődöket. Támogatást kapnak a járvány miatt bajba jutott cégek
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Az EBRD közölte egyúttal, hogy 
közgazdászainak várakozása sze-
rint az új koronavírus okozta jár-
vány a működési térség egészének 
gazdasági teljesítményére hatással 
lesz.  A bank szerint különösen 
Közép-Ázsiában, Kelet- és Délke-
let-Európában, a kaukázusi tér-
ségben és Oroszországban kell 
számolni a növekedés lassulásá-
val.  Az EBRD szerint valószínűleg 
azok az országok szenvedik majd 
meg leginkább a koronavírus okoz-
ta járványt, amelyek erőteljesen 
integrálódtak a globális beszállí-
tói hálózatokba, illetve gazdasági 
teljesítményük közvetlenül függ a 
kínai gazdaságétól.

Közvetlen segítség
a lakosságnak
Több olyan intézkedés is született, 
illetve tervben van, amelyek a la-
kosság segítségére sietnek a sokak 
számára nehéz időszakban. Florin 
Cîţu pénzügyminiszter Face book-
bejegyzésben jelentette be, hogy 
az első kormányülésen sürgősségi 
rendeletet adnak ki, amellyel már-
cius 30-áról június 30-áig halaszt-
ják azt a határidőt, ameddig a helyi 
önkormányzat által elfogadott ked-
vezmény mellett lehet befi zetni az 
ingatlan- és autóadót.

A bankok eközben azzal segíte-
nek, hogy felfüggesztik a törlesztő-
részletek befi zetésének határidejét. 
A Transilvania Bank hitelkártyával 
rendelkező ügyfeleit például pén-
teken SMS-ben értesítették, hogy 
a márciusi törlesztőrészleteket 
ráér májusban befi zetni. Az állami 
tulajdonban levő CEC Bank sajtó-
információk szerint a héten fogja 
bejelenteni, hogy egy hónapra fel-
függeszti a hitelek – legyen szó fo-
gyasztási vagy jelzálogkölcsönről 
– törlesztését.

Az elkövetkező napokban pedig 
várhatóan más pénzintézetek is 
csatlakoznak az akcióhoz. Florin 
Cîțu pénzügyminiszter szombat 
este a Digi 24 hírtelevízió műsorá-
ban beszélt ugyanis arról is, hogy 
tárgyalásokat folytat a bankok kép-
viselőivel, kérve, hogy két-három 
hónappal tolják ki a hiteltörlesztési 
határidőt. Elmondása szerint pedig 
a pénzintézetek pozitívan reagál-
tak, amikor a kormány arra kérte 
őket, találjanak megoldásokat a la-
kosság megsegítésére.
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Több milliárd dollár lehet a turizmus vesztesége

Az új típusú koronavírus terjedése csaknem négyszer akkora forgalomkiesést okozhat a turizmus-
nak, mint a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások, így több ezermilliárd dolláros vesz-
teséget okozhat – áll az egyik vezető londoni makrogazdasági elemzőház pénteken ismertetett 
tanulmányában. A Centre for Economics and Business Research (CEBR) felidézte, hogy az idegenfor-
galom globális szinten 7,4 százalékkal esett vissza a 2001-es merényletek utáni két évben. A ház kö-
zölte: modellszámításai azt mutatják, hogy a járvány miatt az idei második negyedévben a globális 
turistaforgalom valószínűleg 50 százalékkal, a turisztikai főszezon szempontjából kritikus harmadik 
negyedévben már kisebb mértékben, 30 százalékkal, a negyedik negyedévben 10 százalékkal 
csökken éves összevetésben. A CEBR 2021 első negyedére jósolja a helyzet normalizálódását az 
idegenforgalomban.  A cég számításai szerint mindez azt jelenti, hogy 2020 egészében 28 százalék-
kal eshet vissza a globális turizmus, és az ebből eredő világgazdasági veszteség megközelítheti a 
2500 milliárd dollárt; ez a globális hazai össztermék (GDP) 2,8 százaléka. A globális turisztikai üzlet-
ág a világgazdasági szintű éves hazai össztermék 10,8 százalékát állítja elő – ez 8800 milliárd dollár 
szolgáltatási érték, és a teljes globális alkalmazotti állományon belül is körülbelül ennyi a turizmus 
részaránya – áll a CEBR pénteki londoni tanulmányában. (Hírösszefoglaló)

Recessziót hoz a világjárvány

Recesszióra kell számítani idén az Európai Unió egészében az új típusú koro-
navírus-járvány kitörése miatt – mondta Maarten Verwey, az Európai Bizottság 
gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának vezetője pénteken Brüsszelben. 
„Nagyon valószínű, hogy az euróövezet és az egész EU növekedése ebben 
az évben jelentősen nulla alá esik, és feltehetőleg jelentősen negatív tarto-
mányban is marad” – fogalmazott Verwey egy újságíróknak tartott háttér-
beszélgetésen. Kĳ elentette, hogy a járvány okozta válságnak valószínűleg 
nagyon jelentős negatív gazdasági következményei lesznek. Hozzátette, hogy 
a következő, májusban várható tavaszi gazdasági előrejelzést valószínűleg je-
lentősen lefelé kell majd módosítani. Mint emlékeztetett, az Európai Bizottság 
február 13-án bemutatott téli gazdasági előrejelzésében úgy számolt, hogy az 
euróövezet bruttó hazai termékének (GDP) növekedése stabil marad, és 2020-
ban és 2021-ben is 1,2 százalék körül alakul. Az Európai Unió egészére vonat-
kozóan pedig a növekedés enyhe csökkenését prognosztizálták. A főigazgató 

elmondta, hogy becslések szerint a válság közvetlen hatása miatt, mindent 
együttvéve 2020-ban az uniós GDP reálnövekedése –1 százalék alá eshet, 
2021-ben jelentős, de nem teljes javulás várható. (Hírösszefoglaló)




