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Csúcson az árfolyam,
nő a törlesztőrészlet
A keddi 4,8448 lej/eurós törté-
nelmi csúcs közelében maradt 
tegnap az euró referencia-árfo-
lyama: a Román Nemzeti Bank 
(BNR) 4,8438 lejes szintet jelen-
tett be. A svájci frank eközben 
újabb történelmi csúcsra hágott: 
az előző napi 4,5885 lej/frankot 
követően a tegnapi referen-
cia-árfolyam 4,5911 lej/frank. Az 
amerikai dollárhoz képest is esett 
a román deviza értéke: 4,3880 
lej/dollárról 4,4027 lej/dollárra 
emelkedett az árfolyam, ami múlt 
csütörtökön még 4,2539 lejen állt. 
Egy napi stagnálást követően az 
arany ára is újfent növekedés-
nek indult: a keddi 207,6707 lej/
grammról 213,0800 lej/grammra 
emelkedett. Nagyot ugrott közben 
tegnap is a fogyasztási hitelek és 
az Első otthon program kereté-
ben felvett bankkölcsönök havi 
törlesztőrészletének kiszámítá-
sakor alkalmazott háromhavi 
irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR). A BNR közlése szerint 
a kedden regisztrált 3,15 százalék 
után tegnap 3,20 százalékon állt 
a mutató. Csütörtökön még 2,86 
százalék volt. A jelzáloghitelek 
havi törlesztőrészletek kiszámítá-
sánál alkalmazott hathavi ROBOR 
is követte a trendet: a keddi 
3,24 százalékról 3,27 százalékra 
emelkedett. Itt is meredek emel-
kedésről beszélhetünk, hiszen 
csütörtökön ez a mutató még 3 
százalékon állt.
 
Védenék a vásárlókat
Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (ANPC) azt javasolja, 
hogy egy meghatározott idő-
szakra korlátozzák a minimális 
fogyasztói kosárban található 
termékek árát, így előzve meg a 
fokozott kereslet mellett a nem 
korrekt vagy törvénytelen keres-
kedelmi praktikákat, vagyis a 
hirtelen drágítást. A szakhatóság 
ugyanakkor úgy véli, a kiskeres-
kedelmi egységeknek méltányos 
határt kellene szabniuk, hogy 
egy bizonyos termékből mekkora 
mennyiséget vásárolhat egyetlen 
vásárló, így biztosítva, hogy min-
den fogyasztó számára elérhetővé 
válik az illető termék, és meg-
előzhetővé válik, hogy szinkópák 
legyenek az ellátásban. Az ANPC 
egyúttal arra biztatja a fogyasztó-
kat, jelezzék, ha rendellenessége-
ket tapasztalnak.
 
Csökkent a külföldi
közvetlen tőkeberuházás
Romániában januárban 9,6 
százalékkal, 451 millió euróra 
csökkent a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások összege a tavaly 
januárihoz mérten – közölte a 
Román Nemzeti Bank (BNR). 
Tavaly januárban 499 millió euró 
áramlott a román gazdaságba. Az 
idei 451 millió euróból 258 millió 
eurót a tőkerészesedés tett ki, 
beleértve az újra befektetett nettó 
nyereséget, a vállalatokon belüli 
hitelek értéke további 193  millió 
euró volt. A bukaresti jegybank azt 
is közölte hétfőn, hogy januárban 
a folyó fi zetési mérleg 179 millió 
euró többlettel zárt, szemben a 
tavaly januári 322 millió euróval.

A GDP KÖZEL 2 SZÁZALÉKÁVAL SIETNEK A BAJBA JUTOTT VÁLLALKOZÁSOK MEGSEGÍTÉSÉRE

Mentené a gazdaságot a kormány

Florin Cîţu szerint a nyárig kitart a nehéz időszak

Leállnak a gyártósorok. Április 5-ig teljesen leáll a munka a mioveni-i Dacia-gyárban

A kényszerszabadságok 
biztosítása, a hitelkeretek 
garantálása, a jövedelemadók 
befi zetésének két hónapos 
elhalasztása szerepel egyebek 
mellett abban a gazdasági 
intézkedéscsomagban, amely 
szerepelt a bukaresti kormány 
tegnapi, lapzártánkkor még 
tartó ülésének napirendjén.
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R ománia össztermékének 
(GDP) közel két százalékát ki-
tevő összeggel kívánja megse-

gíteni koronavírus-járvány sújtotta 
gazdaságot és a vállalkozásokat 
– az erről szóló intézkedéscsomag 
szerepelt a bukaresti kormány teg-
napi, lapzártánkkor még tartó ülé-
sének napirendjén. A mentőcsomag 
kapcsán Florin Cîțu pénzügymi-
niszter elöljáróban úgy nyilatko-
zott, becslése szerint az országban 
megközelítőleg nyárig kitart az új 
típusú koronavírus terjedése miatt 
kialakult kényes helyzet, emiatt bi-
zonyos szeretne lenni abban, hogy 
a következő időszakban megfelelő 
fi nanszírozás áll a nemzetgazdaság 
rendelkezésére. „Jelen pillanatban 
nem festenek túl jól a dolgok, de ha 
áprilisban túl leszünk egy csúcson, 
megtörténhet, hogy májusban, jú-
niusban, júliusban jobb helyzetbe 
kerülünk” – jelentette ki a Digi 24 
hírtelevíziónak a Ludovic Orban 
vezette kormány pénzügyminisz-
tere. Cîțu kedden közölte, a román 
kabinet másnapi ülésén olyan in-
tézkedéscsomagot készül elfogad-

ni, amelynek keretében a következő 
három hónap során a hazai összter-
mék közel 2 százalékára rúgó ösz-
szeget pumpálnak a gazdaságba. 
„Nem vagyunk Németország, Spa-
nyolország vagy Franciaország, de 
Románia esetében a GDP 2 száza-
léka szerintem magvas hozzájáru-
lásnak számít. Reméljük, hozzáse-
gíti a vállalkozásokat ahhoz, hogy 
túléljék a mostani nehéz helyzetet” 
– jelentette ki a pénzügyi tárca veze-
tője. Szerinte az intézkedések között 
számos támogatási forma szerepel 
majd, többek között kényszersza-
badságok biztosítása, hitelkeretek 
garantálása, jövedelemadók befi ze-
tésének két hónapos elhalasztása. 
Cîțu további részleteket nem kívánt 
elárulni, mint mondta, ezek az Or-
ban-kabinet szerdai ülése után ke-
rülnek nyilvánosságra.

Mint ismeretes, a pénzügymi-
niszter korábban arról beszélt, 
hogy a bukaresti kormány egy át-
fogó mentőcsomag keretében 10 
milliárd lejes gyorssegélyt készül 
pumpálni a gazdaságba a követke-
ző egy-két hónapban. Mint mond-
ta, az intézkedéscsomag célja átse-
gíteni a cégeket ezen a két-három 
hónapos nehéz időszakon, megtar-
tani a munkahelyeket és a lakosság 
vásárlóerejét.

Példaként említette, hogy ki-
tolják azt az időszakot, amíg a 
vállalkozások befi zethetik az ál-
lami költségvetésbe a különböző 
adókat, illetékeket, járulékokat, 
az Országos Adóhatóság (ANAF) 
erre az időszakra felfüggeszti a 
bankszámlák zárolását, a kis- és 
közepes vállalkozásoknak nulla-
százalékos hitelt biztosítanak a 
működéshez. „Minden forgató-
könyvre készen állunk, de fokoza-
tosan indítunk. Elsősorban azok-
kal az ágazatokkal, amelyekről 
információink vannak, hogy ne-
gatívan érintette őket a kialakult 
helyzet” – részletezte Cîţu.

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 
leküzdésére használt pénzössze-
geket ne vegyék számításba a költ-
ségvetési hiány megállapításakor. 
Brüsszelben a héten várható dön-
tés a koronavírus kapcsán kiala-
kult gazdasági válság miatt nyúj-
tandó fi nanszírozásokról.

 » „Nem 
vagyunk Német-
ország, Spa-
nyolország vagy 
Franciaország, 
de Románia 
esetében a GDP 
2 százaléka sze-
rintem magvas 
hozzájárulásnak 
számít. Remél-
jük, hozzásegíti 
a vállalkozásokat 
ahhoz, hogy túl-
éljék a mostani 
nehéz helyzetet” 
– jelentette ki a 
miniszter.
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Április 5-éig teljesen leáll mától a 
termelés a mioveni-i Dacia-gyár-

ban, az alkalmazottakat kényszersza-
badságra küldik – jelentette be tegnap 
Ion Iordache, az üzemben dolgozókat 
tömörítő szakszervezet elnöke. Mint 
mondta, a döntés összefüggésben áll 

a koronavírus-járvánnyal. Több mint 
13 500 alkalmazott kerül kényszer-
szabadságra az évi több mint ötmil-
liárd eurós forgalmat lebonyolító, a 
Renault-csoporthoz tartozó üzemtől. 
A kollektív munkaszerződés értelmé-
ben ez alatt fi zetésük 85 százalékát 
fogják kapni. A tűzoltók, az őrök, né-
hány karbantartással foglalkozó sze-

mély jár be ezentúl mindössze mun-
kahelyére. „Ez a helyzet kegyetlen 
hatással lesz ránk, minden alkalma-
zott tudja. De egészségük mindenek 
felett áll. Más óvintézkedésre egyelőre 
nem készülünk, de ez idő alatt lesz 
egy kártevőirtás. A helyzet nagyon kri-
tikus, reméljük, sikerül jól átvészelni” 
– nyilatkozta a szakszervezeti vezető a 
Digi24 hírtelevíziónak.

Közben az amerikai Ford jármű-
gyártó is bejelentette, hogy kényszer-
szabadságra küldi alkalmazottait 
csütörtöktől európai fontosabb gyára-
iból, így a craiovai üzeméből is a ko-
ronavírus-járvány miatt.  A Ford köz-
leménye szerint a működés ideiglenes 
felfüggesztése várhatóan pár hétig 
tart. Az intézkedést azzal indokolták, 
hogy a forgalmazók az eladások csök-
kentésére számítanak, a beszállítók-
kal való munkát pedig megnehezítik a 
koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások.

 A craiovai gyár dolgozói a kényszer-
szabadság idejére megkapják alap-
bérük 78 százalékát, illetve a törvény 
által ilyen helyzetekre előírt egyéb jut-
tatásokat. A Ford Romániának 6 ezer 
dolgozója van a dél-romániai üzem-
ben, ahol az Ecosport- és a Puma-mo-
delleket gyártják.

Kényszerszabadságok idénye: bezár a Dacia és a Ford

 »  A döntés 
összefüggésben 
áll a koronaví-
rus-járvánnyal.




