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Eltekint az EU az 
államháztartási hiánycéltól
 A koronavírus-járvány okozta 
gazdasági helyzetre tekintettel 
az Európai Unió felfüggeszti az 
államháztartási hiányra vonatkozó 
szigorú szabályokat, hogy lehető-
vé váljon a tagállami kormányok 
számára a gazdaság rugalmasabb 
fi nanszírozása – közölte Ursula 
von der Leyen hétvégi videóüze-
netében. Az Európai Bizottság 
elnöke elmondta, a mentesítési 
záradéknak nevezett ideiglenes 
intézkedés az EU-tagországok 
pénzügyminisztereiből álló tanács 
jóváhagyását követően ténylegesen 
feloldja a nemzeti kiadások szigorú 
brüsszeli felügyeletét. Lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy 
intézkedéseket hozzanak a válság 
megfelelő kezelése érdekében, mi-
közben eltérnek az európai költség-
vetési keretrendszerben általában 
alkalmazandó követelményektől. 
„Szabad mozgásteret enged, hogy 
a kormányok szükség szerint fecs-
kendezzenek tőkét a gazdaságba” 
– mondta az EB elnöke.

Áprilistól nő az étkezési 
utalványok értéke
Klaus Johannis államfő kihirdette 
azt a törvényt, amelynek értelmé-
ben a 20 lejt is elérheti az alkalma-
zottaknak nyújtott étkezési utalvá-
nyok értéke. A jogszabály április 
elsejétől lép hatályba. A parlament 
a múlt hónapban fogadta el a vo-
natkozó törvénytervezetet. Jelenleg 
az étkezési utalványok értéke nem 
haladhatja meg a 15,18 lejt.

Fertőtlenítőszer a 
kolozsvári kozmetikumgyártól
A kozmetikumokat gyártó kolozs-
vári Farmec pénteken bejelentette: 
fertőtlenítőszerek gyártásába kezd, 
a termékek alapját 70 százalékos 
szesz teszi majd ki. Az első termék 
a bejelentés szerint kézfertőtlenítő 
lesz, a második pedig fertőtlení-
tőgél. A forgalmazásban a kolozsvá-
ri vállalat szerint elsőbbséget élvez-
nek majd a közintézmények, más 
csatornákon keresztül a készletek 
függvényében terveznek majd érté-
kesíteni. A termékekre még rá kell 
majd bólintania az egészségügyi 
minisztérium szakbizottságának is.

Borúlátóak a hitelminősítők
Londoni makrogazdasági elemzők 
legújabb helyzetértékelései szerint 
a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásaiból eredő idei globális 
növekedési veszteség elérheti 
a 850 milliárd dollárt, különös 
tekintettel arra, hogy több nagy 
gazdasági erőcentrumban egész 
éves visszaesés várható. A Fitch 
Ratings nemzetközi hitelminősítő 
Londonban bemutatott friss ne-
gyedéves globális előrejelzésében 
közölte: új alapeseti várakozása az, 
hogy a világgazdasági szintű hazai 
össztermék (GDP) 2020 egészében 
mindössze 1,3 százalékkal növek-
szik. A Fitch eddigi prognózisában 
2,5 százalékos idei globális GDP-bő-
vülés szerepelt. A hitelminősítő az-
zal számol, hogy a kínai gazdaság 
teljesítménye 5 százalékkal zuhan 
az idei első negyedévben a tavalyi 
utolsó három hónaphoz mérve, és 
2020 egészében is csak 3,7 száza-
lékkal emelkedik.

A KÉNYSZERSZABADSÁGRA KÜLDÖTTEK IS JOGOSULTAK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRA SZÜKSÉGÁLLAPOT IDEJÉN

Kétszázezren maradtak állás nélkül

A román kormány ígéri, prioritásként kezeli a kényszerszabadságra küldöttek anyagi támogatását

Országos szinten 200 ezer 
alkalmazott munkaszerződését 
függesztették fel egy hét lefor-
gása alatt Violeta Alexandru 
munkaügyi miniszter szerint. A 
pénzügyminisztérium nem tolta 
ki az adóbevallás határidejét.
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Több mint 200 ezer alkalmazott 
munkaszerződését függesz-
tették fel az elmúlt héten Ro-

mániában az új típusú koronavírus 
terjedése nyomán foganatosított 
korlátozó intézkedések miatt. Vio-
leta Alexandru munkaügyi minisz-
ter a hétvégén úgy nyilatkozott, 
az alkalmazottakat nyilvántartó 
adatbázis, a Revisal szerint egy hét 
leforgása alatt megközelítőleg 200 
ezer munkaszerződést függesztettek 
fel. Ennek ellenére a tárcavezető úgy 
véli, a helyzet alakulása még nem 
ad okot túlzott aggodalomra, mert 
a számok nem nőttek hirtelen egyik 
napról a másikra.

A munkaügyi miniszter a Digi24 
hírtelevíziónak elmondta, hogy az 
eddigi adatok alapján a tárca ösz-
szesen 300-400 ezer felfüggesztett 
munkaszerződésre számít az egy 
héttel ezelőtt foganatosított szük-
ségállapot lezárultáig. „A kormány 
prioritásként kezeli a kényszersza-
badságra küldött alkalmazottak 
anyagi támogatását” – szögezte 
Alexandru. Hozzátette, a gazda-
sági minisztérium nagyon gyor-
san véglegesíteni fogja az eljárást 
a szükségállapotot igazoló do-
kumentum kiállítása érdekében, 
amelynek alapján a kényszersza-
badságra küldött alkalmazottak 
megkaphatják az erre az időszakra 
járó juttatást. Rámutatott, a mun-
kaadók áprilistól kezdődően kap-
hatják kézhez a fent említett iga-
zolást. A munkaügyi felügyelőség 
adatai szerint 2020 februárjában 
5,62 millió alkalmazottat regisztrál-
tak Romániában.

Ezzel egy időben számos szabá-
lyozást jelentett be tegnap a be-
tegszabadságokkal kapcsolatban 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (CNAS) az új koronaví-
rus-járvány okán kihirdetett sür-
gősségi állapot idejére. Az Ager-
pres hírügynökség által ismertetett 
közlemény értelmében az egész-
ségügyi biztosítással rendelkező 
személyek betegszabadságra és a 
keresőképtelenség idejére járó jut-
tatásra jogosultak a biztosítási idő-
szak feltételének teljesítése nélkül. 
Ez azt jelenti, hogy azok a biztosí-
tott személyek is megkapják a be-
tegszabadság idejére járó juttatást, 
illetve karanténpótlékot, akik nem 
fi zették be a törvényben előírt hat 
hónapig az egészségbiztosítást. A 
szükségállapot idején a több mint 
3 hónapra kiállított betegszabad-
ságról szóló dokumentumot nem 
kell láttamoztatni az egészség-
biztosító szakorvosával. A CNAS 
nyomatékosította, hogy az említett 
intézkedések a 2020/195-ös számú 
elnöki dekrétum által kihirdetett 

szükségállapot idejére érvénye-
sek, céljuk a megbetegedések 
megelőzése.

Szombaton egyébként meg-
jelent a Hivatalos Közlönyben 
a sürgősségi kormányrendelet, 
amely támogatást nyújt a kis- és 
középvállalkozóknak a koronaví-
rus-járvány előidézte helyzetben. 
Ezáltal lehetővé vált, hogy a kor-
mány támogatást nyújtson azok-
nak a vállalkozásoknak, amelyek 
anyagi nehézségekkel küzdenek 
a járvány okozta helyzet miatt. 
Közzétették azt a törvénymódo-
sító rendeletet is, amely lehetővé 
teszi a szülőknek, hogy szabad-
napokat vegyenek ki gyerekeik 
felügyelete érdekében az oktatási 
intézmények ideiglenes bezárása 
esetén. Kiderült ugyanakkor, hogy 
a pénzügyminisztérium – Florin 
Cîțu tárcavezető korábbi ígérete 
ellenére – lemondott ama szándé-
káról, hogy kitolja a cégek és ter-
mészetes személyek adóbevallási 
határidejét, ami ennek megfelelő-
en március 25-e marad.

 » A hatósá-
gok összesen 
300-400 ezer 
felfüggesztett 
munkaszerző-
désre számíta-
nak az egy héttel 
ezelőtt foganato-
sított szükségál-
lapot lezárultáig.
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A Román Nemzeti Bank (BNR) 
igazgatótanácsa pénteki rend-

kívüli monetáris politikai ülésén 
50 bázisponttal 2 százalékra csök-
kentette az alapkamatot a korona-
vírus-járvány okozta válsághelyzet 
hatására. Az intézkedés hétfőtől 
lép hatályba. A jegybank egyúttal 
a kamatfolyosó szűkítéséről is ha-
tározott, így annak határait plusz/
mínusz 0,5 százalékra csökkentette 
a korábbi plusz/mínusz 1 százalék-
ról úgy, hogy az egynapos lejáratú 
hitelt 2,50 százalékra mérsékelték a 
korábbi 3,50 százalékról. A kamat-
folyosó alsó értéke változatlanul 
1,50 százalék maradt.

Azért, hogy a kereskedelmi ban-
koknak nagyobb likviditásuk le-
gyen, az MTI szerint a jegybank 

arról is határozott, hogy repóügy-
letekkel állampapírokat vásárol a 
kereskedelmi bankoktól, amit majd 
egy későbbi időpontban visszacse-
rélnek a meghatározott árfolya-
mon. A jegybank a másodlagos pia-
con is tartósan állampapírokat fog 
vásárolni a kereskedelmi bankok-
tól, szintén azért, hogy biztosítva 
legyen a likviditás a pénzpiacon. 
Az igazgatótanács felülvizsgálta 
a monetáris politikai ülések me-
netrendjét, és úgy döntött, hogy 
a koronavírus-járvány okozta vál-
sághelyzetre való tekintettel akkor 
ülésezik, és olyan gyakorisággal, 
ahogyan a helyzet szükségessé 
teszi. A BNR kilátásba helyezte a 
kereskedelmi bankok kötelező va-
lutatartalék-rátájának mérséklé-
sét is, amennyiben ez szükségessé 
válik. Legutóbb február elején két 

százalékponttal 6 százalékra mér-
sékelték a kereskedelmi bankok kö-
telező deviza tartalékrátáját. A lej 
esetében 8 százalék a tartalékráta. 
A román alapkamat 2018 májusa 
óta nem módosult mostanig.

Egyébként a történelmi csúcs 
közelében maradt pénteken is az 
euró referencia-árfolyama. A BNR 
4,8444 lejes szintet jelentett be, 
miután a bankközi piacon az árfo-
lyam a délelőtti órákban meghalad-
ta a történelmi csúcsnak számító 
4,8448 lej/eurót, amit március 17-
én jelentett be a jegybank. 

Az elmúlt napokban amúgy az 
euróárfolyam alakulását a pénzpia-
ci instabilitás közepette „segítette” 
a bukaresti központi bank. Ezúttal 
is gyengült ugyanakkor a lej a svájci 
frankhoz és az amerikai dollárhoz 
képest.

A BNR is tartja a lépést a járványügyi helyzettel

 » A jegybank 
úgy döntött, 
hogy a korona-
vírus-járvány 
okozta válság-
helyzetre való 
tekintettel akkor 
ülésezik, és 
olyan gyakori-
sággal, ahogyan 
a helyzet szüksé-
gessé teszi. 




