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• A Látótér e havi számába egy átfogó gazdasági írást készítettünk elő 
egy esetleges válság veszélyéről. Noha ez a közelmúltban történt, a 
szakemberek prognózisait elképesztő gyorsasággal felülírták az elmúlt 
napok, hetek eseményei, és a történések, amelyek meghatározzák majd 
az elkövetkező időszak gazdasági kilátásait és mindennapi életünket, 
jelenleg is folyamatban vannak. Pontos előrejelzést e pillanatban lehe-
tetlen lenne adni a koronavírus világjárvány gazdasági hatásairól. Ezért 
e havi kiadványunkban egy helyzetkép felvázolására teszünk kísérletet 
a híradások alapján.

A kormány számításai szerint 
500 ezer, de akár egymillió 
ember is kényszerszabad-

ságra kerülhet Romániában a koro-
navírus világjárvány okozta válság 
miatt. A kényszerszabadságok költ-
ségének egy részét az állami költ-
ségvetésből fogják fi nanszírozni. 
Florin Cîțu pénzügyminiszter arra 
számít, hogy a válság áprilisban te-
tőzik, majd a helyzet júliusig javulni 
fog. A kormány egy, a nehéz helyzet-
be került vállalkozásokat támogató 
intézkedéssorozat bejelentésére 
készül, a gazdasági mentőcsomag 
értéke megközelítené a bruttó hazai 
termék (GDP) 2 százalékát.

„A kényszerszabadságok költ-
ségének egy része az állami költ-
ségvetést terheli. (…) Ott, ahol meg 
tudják tartani a dolgozókat, men-
tesülnek majd az adófi zetés terhe 
alól. Próbáljuk ösztönözni a vál-
lalatokat, hogy ne küldjenek min-
den embert kényszerszabadság-
ra” – mondta Cîțu. „Nem vagyunk 
Németország, Spanyolország vagy 
Franciaország, de véleményem sze-
rint a 2 százalék Románia esetében 
jelentős, és reméljük, ez hozzásegí-
ti a vállalkozásokat, hogy átvészel-
jék ezt a periódust” – nyilatkozta a 
Digi 24 hírtelevíziónak a pénzügy-
miniszter.

(Március 17., Digi24)

„Elfogadunk egy elsődleges in-
tézkedéscsomagot az érintett vállal-
kozások támogatására, de továbbra 
is fokozott fi gyelemmel kell követ-
nünk, hogy mi történik a gazdaság-
ban – nem csak a romániai gazda-
ságban –, annak érdekében, hogy 
megoldásokat találjunk a negatív 
hatások csökkentésére. Egyelőre 
olyan intézkedésekben gondolko-
dunk, amelyek segítségével az álla-
mi költségvetésből fi nanszíroznánk 
a kényszerszabadságokat.” – jelen-
tette be Ludovic Orban kormányfő.

(Március 18., Digi 24)

Március 19-étől április 5-éig leáll 
a termelés a Dacia mioveni-i gyára-
iban. A Renault Románia Csoport 
közölte: a termelés leállítása a koro-
navírus terjedésének megfékezését 
szolgálja. Az autógyártó vállalat 
úgy véli, hogy az egészségügyi vi-
lághelyzet rendeződése után gyor-

san újraindul majd a kereskedelmi 
tevékenység, és a vállalat – a part-
nerekkel való egyeztetés után – meg 
fogja hozni a szükséges intézkedé-
seket annak érdekében, hogy eleget 
tudjon tenni a keresletnek. Az alkal-
mazottakat és a vállalat partnereit 
értesíteni fogják a Renault Románia 
Csoport tevékenységéről és a terme-
lés újrakezdéséről.

(Március 18., Agerpres)

A Ford leállítja a gyártást legfon-
tosabb európai üzemeiben, a craiovai 
munkavállalókat csütörtöktől kény-
szerszabadságra küldik, és alapbérük 
78%-át kapják meg. A Ford Európa 

elnöke, Stuart Rowley azt mondta, jól-
lehet a koronavírusnak a vállalat gyá-
raira gyakorolt hatása eddig korláto-
zott volt, ennek példátlan hatása van 
a munkavállalókra, a forgalmazókra, 
a beszállítókra és az ügyfelekre, vala-
mint az európai társadalomra.

(Március 17., Agerpres)

A Tourism Economics idegen-
forgalmi tanácsadó cég becslése 
szerint a külföldi utazások tekinte-
tében ebben az évben legalább 10,5 

százalékos csökkenés várható – ez 
minden idők legnagyobb éves csök-
kenése lenne. A koronavírus ter-
jedése káoszt okozott a turisztikai 
ágazatban és a vendéglátóiparban. 
A becslés sokkal borúlátóbb, mint 
a cég két héttel korábbi prognózisa, 
amikor referenciaként még a 2003-
as évi SARS-járványt alkalmazták. 
Akkor a várható csökkenést mind-
össze 1,5 százalékosra becsülték. 
Az új válságelemzés szerint a vírus 
terjedésének megszűnését az év kö-
zepére várják, és becsléseik szerint 
a külföldi utazások júliustól indul-
nak újra.

(Március 17., Reuters/Mediafax)

Történelmi mélypontra süllyedt 
a lej az euróval szemben, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) által kedden 
közzétett árfolyam szerint egy eu-
ró értéke elérte a 4,8448 lejt. Ez a 
BNR által valaha bejelentett legala-
csonyabb euróval szembeni lej ár-
folyam az egységes európai valuta 
bevezetése óta.

(Március 17., Mediafax)

Csökkentek a legfontosabb Wall 
Street-i tőzsdeindexek kedden, egy 

nappal azt követően, hogy a legsú-
lyosabb zuhanást produkálták az 
1987-es tőzsdekrach óta. A jelensé-
get a koronavírus megfékezéséért 
tett erőfeszítések világgazdaságra 
gyakorolt hatása okozza.

(Március 17., Agerpres/Reuters)

Úgy tűnik, a nagyhatalmak által 
a világgazdaság támogatására ki-
látásba helyezett dollármilliárdok 
nem állítják meg az európai és ázsi-
ai részvénypiacok negatív spirálját. 
Több jegybank csökkentette a ka-
matlábakat, és számos gazdasági 
nagyhatalom nagy költségvetési se-
gélycsomagokat hirdetett meg, ám 
a szakértőknek kétségeik vannak 
ezen intézkedések hatékonyságával 
kapcsolatban. 

(Március 18., Agerpres/AFP)

Az Európai Unió a koronavírus 
világjárvány (COVID-19) miatt re-
cesszióba lép idén – mondta Thierry 
Breton belső piacért felelős biztos, 
fi gyelmeztetve, hogy az európai 
közösség gazdasága 2,5 százalé-
kos visszaesést könyvelhet el idén. 
„Nyilvánvaló, hogy ebben az évben 
recesszió várható. Háborúban ál-

lunk a vírussal. Gazdasági hadvi-
selést folytatunk. A válság előtt az 
EU-ban 1,4 százalékos növekedést 
vártunk, most 2 és 2,5 százalék kö-
zötti visszaesést becsülünk” – fo-
galmazott.

(Március 16., Agerpres/Reuters)

A jegybank (BNR) megvitatta a 
bankokkal a hiteltörlesztések ideig-
lenes felfüggesztésének lehetőségét. 
Az intézkedést azon banki ügyfelek 
esetében alkalmaznák, akiknek a 

jövedelmét súlyosan érinti a korona-
vírus járvány gazdaságra gyakorolt 
hatása.

(Március 18., Digi 24)

A Román Nemzeti Bank (BNR) 
stratégiai tanácsadója, Adrian Va-
silescu hangsúlyozta, az egész ro-
mán társadalomnak meg kell érte-
nie, hogy az elsődleges fontosságú 
az, hogy a bankok ne essenek el, ezt 
követi a szolidaritás.

(Március 17., Capital)

Az Európai Bizottság új ideig-
lenes keretszabályokat javasol az 
olyan európai vállalkozások állami 
támogatásával kapcsolatban, ame-
lyek a koronavírus-járvány miatt 
nehézségekkel küszködnek. Marg-
rethe Vestager, az Európai Bizottság 
alelnöke és versenyjogi biztosa ked-
den Brüsszelben bejelentette, hogy 
gyors beavatkozásra és versenyjo-
gi szabályok rugalmasságára van 
szükség a bekövetkezett zavarok or-
voslásához. A tagállami vezetőkhöz 
kedden eljuttatott, új ideiglenes ke-
retszabályok lehetővé teszik a tagál-
lamok számára, hogy 500 000 euró 
összegig közvetlen támogatásokat 
vagy adókedvezményeket adjanak 
nehéz helyzetben lévő vállalkozá-
soknak, továbbá hogy állami garan-
ciákat nyújtsanak a vállalatok által 
felvett banki hitelekre, és engedé-
lyezik a felvett hitelek állami kamat-
támogatását. Az új keretszabályok 
bevezetéséről a 27 EU tagállamnak 
kell döntenie.

(Március 17., MTI)

Negyedévente 320 milliárd 
dollár veszteséget okoz a világke-
reskedelemben a koronavírus jár-
vány, ebből az európai turizmus 
53 milliárd dollár kiesést szenved 
el, a helyzet az év második felé-
ben javulhat – prognosztizálja az 
Euler Hermes. A hitelbiztosító sze-
rint a kormányok, jegybankok és 
nemzetközi szervezetek bejelentett 
intézkedései nélkülözhetetlenek 
lesznek, hogy a járvány elmúltá-
val, 2020 második felében felépül-
jön a világgazdaság a sokkból. A 
jó hír, hogy a kínai gazdaság már 
kezd talpra állni alig egy hónappal 
a bevezetett drasztikus járvány-
ügyi intézkedéseket követően, és 
április végére akár ki is heverheti a 
járvány okozta visszaesést. A világ 
többi részén valamivel később nor-
malizálódhat a helyzet, és emiatt 
idén stagnáláshoz közeli világke-
reskedelmet vár az Euler Hermes. 
Az elemzés szerint a járvány a meg-
jelenése óta eltelt négy hónapban 
már akkora visszaesést okozott a 
világkereskedelemben, mint az 
amerikai-kínai kereskedelmi hábo-
rú egy teljes év alatt.

(Március 18., MTI)
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