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GAZDASÁGI MENTŐCSOMAGOT FOGADOTT EL A BUKARESTI KORMÁNY – MEGEMELTÉK A KISVÁLLALKOZÁSOK GARANCIAALAPJÁT

Fizeti az állam a kényszerszabadságot
Mentőövet dobott a román kormány 
az egyébként jól működő, jó adófi -
zető, nyereséges vállalkozásoknak, 
hogy átvészeljék a járvány okozta 
rossz gazdasági konjunktúrát.

 » KRÓNIKA

A kormány átvállalta a koronaví-
rus-válság miatt bajba jutott mun-
káltatóktól a kényszerszabadságra 

küldött alkalmazottak segélyezését.  Az 
erről szóló, szerda éjjel elfogadott sürgős-
ségi rendeletről csütörtökön számolt be 
Ludovic Orban miniszterelnök.  A munka-
törvénykönyv szerint a munkaszerződés 
felbontása nélkül ideiglenesen kényszer-
szabadságra küldött alkalmazottaknak 
havi bruttó bérük legalább 75 százalékát 
(de a bruttó átlagbér 75 százalékát meg 
nem haladó összeget) kell fi zetnie a mun-
káltatónak. Ezt a költséget mostantól a 
munkaügyi minisztérium a munkanélkü-
lisegély-alapból fedezi, amennyiben az 
érintett munkáltatók a kormányzati tiltá-
sok miatt szüntették be tevékenységüket 
(mint a vendéglátóhelyek és rendezvény-

szervezők), vagy arról nyilatkoznak, hogy 
forgalmuk legalább 25 százalékkal esett 
vissza a koronavírus-járvány miatt.

Megakadályoznák az elbocsátásokat
Ludovic Orban rámutatott: az államnak kö-
telessége mentőövet dobni az egyébként jól 
működő, jó adófi zető, nyereséges vállalko-
zásoknak, hogy átvészeljék a járvány okoz-
ta rossz gazdasági konjunktúrát. Felmerült 
a bérköltségek átvállalása is, végül azért 
döntöttek a kényszerszabadság támogatá-
sáról, hogy minél kevesebben járjanak be 
munkahelyükre. Orban különben szerda 
este, a kormányülés elején már bejelentet-
te, hogy az állami költségvetésből fi zetik a 
koronavírus-járvány miatt kényszerszabad-
ságra küldött munkavállalók juttatását. A 
kormányfő hangsúlyozta: nagy fi gyelem-
mel követik a koronavírus-járvány gazda-
sági hatásait mind belföldön, mind azok-
ban az országokban, amelyekkel Románia 
gazdasági kapcsolatban áll. Orban szerint 
azt a módszert választották, hogy a költ-
ségvetésből fedezik a koronavírus-járvány 
miatt kényszerszabadságon lévő munka-
vállalók juttatását. Ludovic Orban hozzá-
tette, arra számítanak, hogy a jól működő, 
tisztességes adófi zető vállalatok a válság 
után rövid időn belül ismét megerősöd-
nek, és folytatják tevékenységüket. „Ehhez 
nagyban hozzájárulna, ha a járvány ideje 
alatt nem menesztenék, hanem kényszer-
szabadságra küldenék alkalmazottaikat, 
ezért az állam átvállalja ennek költségeit” 
– jelentette ki a miniszterelnök.

Növelhető a keret
A bukaresti kormány által elfogadott gaz-
dasági intézkedések sorában első körben 
5 milliárd lejjel emelik a kis- és középvál-

lalkozások (kkv) állami garancialapját. 
Orban azt ígérte: később megduplázzák, 
szükség esetén megháromszorozzák az 
alapot, amelyből – a garancián kívül – a 

kkv-k hiteleinek kamatterheit is fedezik. 
Az Orban-kabinet az áfa-visszaigénylé-
sek gyors kifi zetésével további 9 milliárd 
lejt akar visszaforgatni a reálgazdaságba. 
Intézkedtek arról is, hogy az állam kése-
delem nélkül megtérítse a betegszabad-
ságon lévőknek járó juttatást a munkál-
tatóknak, aminél eddig egyéves késések 
is voltak.

 Florin Cîţu pénzügyminiszter ugyan-
akkor korábban már bejelentette: az 
adóhatóság felfüggeszti az ellenőrzése-
ket, az adóhátralékot felhalmozott cégek 
kényszervégrehajtását, az arra jogosult 
gazdasági szereplőknek pedig előzetes el-
lenőrzés nélkül utalják át a visszaigényelt 
áfát. A tárcavezető szerint 2008-ban bebi-
zonyosodott: létfontosságú, hogy válság 
idején minél több pénzt pumpáljanak a 
gazdaságba.

 A kormány szerdán elfogadott gazdasá-
gi, munkahelyvédelmi csomagjának érté-
ke a bruttó hazai termék (GDP) nagyjából 
2 százalékára – mintegy 5 milliárd euróra 
– tehető.

 » BÁLINT ESZTER

M iközben a Román Nemzeti Bank (BNR) 
a pénzpiaci instabilitás közepette se-

gíteni próbálja az euróárfolyam kedvező 
alakulását, a román deviza csak hajszálnyit 
erősödött csütörtökön az egységes európai 
fi zetőeszközhöz képest, és az árfolyam to-
vábbra is a kedden regisztrált történelmi 
csúcs közelében maradt.

A bukaresti jegybank ezúttal 4,8440 lej/
eurós referencia-árfolyamot jelentett be, mi-
után a délelőtti órákban a bankközi piacon 
az árfolyam a 4,87 lejes szintet is meghalad-

ta. Mint ismeretes, a történelmi csúcs 4,8448 
lej/euró, amit kedden, március 17-én jelen-
tett be a bukaresti jegybank.

Ezúttal is gyengült ugyanakkor a lej a 
svájci frankhoz képest, megdöntve az előző 
napi 4,5911 lej/frankos történelmi csúcsot. 
A csütörtöki referencia-árfolyam 4,5934 lej/
frank. Az elmúlt három napban több mint 
hatéves csúcs dőlt meg: eddig a 2015 janu-
árjában beállított, 4,5817 lejes árfolyam tar-
totta a rekordot.

Az amerikai dollárhoz képest is esett a 
román deviza értéke: 4,4027 lej/dollárról 
4,4864 lej/dollárra emelkedett az árfolyam, 

ami a múlt csütörtökön még 4,2539 lejen 
állt. A dollár különben a világ legtöbb de-
vizájához képest erősödött, ugyanis biztos 
befektetésnek tekintik. Az arany ára viszont 
enyhén csökkent a szerdai szinthez mérten: 
a szerdai 213,0800 lej/grammról 212,5694 lej/
grammra esett vissza.

Közben tovább emelkedett csütörtökön 
is a fogyasztási hitelek és az Első otthon 
program keretében felvett bankkölcsönök 
havi törlesztőrészletének kiszámításakor 
alkalmazott háromhavi irányadó bankközi 
kamatláb (ROBOR). A Román Nemzeti Bank 
közlése szerint a szerdán regisztrált 3,20 szá-

zalék után csütörtökön 3,24 százalékon állt a 
mutató. Múlt csütörtökön még 2,86 százalék 
volt. A háromhavi irányadó bankközi kamat-
láb március 12-én – amikor Florin Cîţu visz-
szaadta kormányfői mandátumát, illetve a 
koronavírus-járvány is elkezdett fokozódni – 
indult növekedésnek olyan körülmények kö-
zött, hogy február eleje óta csökkenő trend 
fi gyelhető meg.

A jelzáloghitelek esetén a havi törlesztő-
részletek kiszámításánál alkalmazott hat-
havi ROBOR eközben 3,27 százalékról 3,30 
százalékra emelkedett szerdán. Múlt csütör-
tökön ez a mutató még 3 százalékon állt.

Próbálja kordában tartani a BNR az eurót, de elenyésző a lej erősödése
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ROTörténelmi pillanat. Online kormányülésen fogadták el a mentőcsomagot

RMDSZ: ösztönző, de nem elég

Az RMDSZ ösztönzőnek tartja a román 
kormány által bejelentett gazdasági in-
tézkedéseket, azonban a szövetség köz-
leménye szerint mindez nem elég olyan 
körülmények között, hogy „minden elő-
rejelzés szerint a világgazdaság a 2009-
est meghaladó ütemben fog visszaesni”. 
„A kormánynak kötelessége gyors dön-
téseket hozni a gazdaság megmentése 
és a válság munkaerőpiacra gyakorolt 
hatásának tompítása érdekében. Ezért, 
miniszterelnök úr, megoldásokat kell ta-
lálni a kkv-k számára, mint ahogy a nagy 
vállalatok megsegítésére is, amelyektől 
további száz kisebb cég függ. Az első 
bejelentett intézkedések ösztönzőek, 
de nem elégségesek” – fogalmaz az 
RMDSZ csütörtöki közleménye. Kiemeli 
továbbá: a fokozatosság létfontosságú, 
mint ahogy rendkívül fontos a mezőgaz-
daság, a beszerzési lánc támogatása, 
hogy elkerülhetővé váljanak a szinkópák 
a lakosság ellátásában. „Ezekben a 
pillanatokban nagyon nagy bátorság, 
komolyság és gyors fellépés szükséges” 
– szögezi le az RMDSZ. A közlemény 
szerint ugyanakkor a szövetség honatyái 
konkrét és sürgős javaslatokat is készül-
nek tenni a koronavírus-járvány nyomán 
kialakult helyzet rendezésére.

Hitel-, adó- és járulékfi zetési moratóriumot jelentett be Orbán Viktor

Az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás már megkötött 
hiteleinek tőke- és kamatfi zetési kötelezettségét – jelentette be Orbán Viktor mi-
niszterelnök szerdán. Ezek része az is, hogy június 30-ig meghosszabbítják a rövid 
lejáratú vállalkozási hiteleket. A csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes 
hiteldíjmutatóját (thm) pedig a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában maximál-
ják – közölte a miniszterelnök. Emellett a már most súlyos gondokkal küzdő szek-
torokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, a szórakoztatóiparban, a sport és a 
kulturális szolgáltatások területén, valamint a személyszállításban, vagyis a taxisok 
körében június 30-ig a munkáltatók járulékfi zetési kötelezettségét teljes egészében 
elengedik, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot 
nem kell fi zetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Orbán 
Viktor hozzátette: a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) szerint adózó taxisok 
átalányadó-fi zetési kötelezettségét szintén június 30-ig elengedik. Ezekben az ága-
zatokban a helyiségbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat 
sem lehet megemelni. Június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik 
– tájékoztatott a miniszterelnök. Döntöttek továbbá a munkavállalási szabályok 
rugalmasabbá tételéről, a cél az, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben 
meg tudjanak egyezni egymással. Orbán Viktor azt mondta, a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt hét nap alatt megszervezték Magyarország 
„kollektív önvédelmét”, a közös védekezést a világjárvánnyal szemben, és eljött az 
ideje, hogy a járvány- és egészségügyi kérdések mellett gazdasági döntéseket is 
hozzanak. Hangsúlyozta, a koronavírus-világjárvány nemcsak az emberek egészségét 
veszélyezteti – „habár az a legfontosabb, és az az első” –, a munkát, a munkahelye-
ket is veszélybe sodorja. A szerdai kormányülésen született döntésektől azt várják, 
hogy azokkal meg tudják védeni a munkahelyeket. „Mert megtanultuk az elmúlt tíz 
évben, hogy ha munka van, minden van” – mondta Orbán Viktor. Közölte: a most 
meghozott, első, legsürgetőbb döntéseket újabbak követik majd, szinte mindennap 
lehet számítani arra, hogy a gazdaság újraindítása érdekében újabb és újabb intéz-
kedések születnek. Egyébként a Ziarul Financiar című vezető román nyelvű gazdasá-
gi-pénzügyi napilap szerint Magyarország jelentette be Európa legbátrabb gazdasági 
intézkedéseit. A cikk – akárcsak a legfontosabb román nyelvű újságok, hírportálok 
és hírtelevíziók – részletesen ismertette a magyar kormány által szerdán bejelentett 
gazdasági csomag részleteit.




