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Befagyasztanák a kölcsönök törlesztését. Sok romániai hiteles vár a bankok segítségére

Sürgős cselekvést kér az RMDSZ

A koronavírus-járvány súlyos gazdasági 
és társadalmi következményekkel jár Ro-
mániában. A kormánynak sürgősen kell 
cselekednie, mi ebben akarunk segíteni: 
az emberek és családok támogatásában, 
a munkahelyek megvédésében – hang-
súlyozta Kelemen Hunor azt követően, 
hogy az RMDSZ tegnap javaslatcsomagot 
juttatott el Ludovic Orban miniszterelnök-
nek. A szövetség kéri egyebek mellett, 
hogy a pénzügyminisztérium azonnal 
fi zesse ki a vállalkozások felé felhalmo-
zott adósságait, elsősorban a visszaigé-
nyelt áfát és a ki nem fi zetett táppénzt, 
támogassák azokat a vállalkozásokat, 
amelyek nem szüntetnek meg munkahe-
lyeket, meghatározott időre függesszék 
fel a tb-hozzájárulás, adó-, illeték- és 
áfa-befi zetési kötelezettségét minden 
vállalkozásnak, amely nem bocsát el 
alkalmazottakat. Az RMDSZ szerint 
ugyanakkor a válság miatt elbocsátott 
alkalmazottakat egyszeri, vissza nem té-
rítendő egyéni támogatással, illetve mun-
kaerőpiaci intézkedésekkel kell támo-
gatni, azonnali hatállyal a vállalkozások 
rendelkezésére kell bocsátani könnyen 
elérhető és olcsó hiteleket forgóeszköz fi -
nanszírozásra. A javaslatcsomagban sze-
repel továbbá, hogy a kormány hozzon 
létre egy rendkívüli intervenciós alapot 
a költségvetés-kiegészítés alkalmával, 
ahonnan a gazdaságélénkítő intézkedé-
seket lehet fi nanszírozni. „Használjuk 
ki az EU válságkezelési intézkedéseit! A 
kohéziós alap belső átcsoportosításából 
félmilliárd euró azonnal az ország ren-
delkezésére áll. A járvány utáni időre is 
gondolva, a közösségek számára fontos 
helyi beruházásokat uniós alapokból kell 
fi nanszírozni” – zárul az RMDSZ tegnapi 
közleménye.

Nagyobb segítséget javasol a hiteleseknek és cégeknek a PSD

A hitelek törlesztésének felfüggesztését célzó törvénytervezetet nyújtott be a parlament 
elé a Szociáldemokrata Párt (PSD), kérve, hogy a jogszabályjavaslatot sürgősségi rend-
szerben vitassák meg a döntéshozók. A tervezet előírná, hogy a 2020-as év végéig a ban-
kok függesszék fel a március 19-e előtt felvett hitelek törlesztőrészletének és a vonatkozó 
kamatoknak a befi zetési kötelezettségét. „Amíg a kormánynak nincs bátorsága meghozni 
ezt az intézkedést, és csak a bankok védelmezésére gondol, a PSD a polgárok és a cégek 
védelmére siet” – írta Mihai Fifor tegnapi Facebook-bejegyzésében.
Az ellenzéki alakulat ugyanakkor közleményben jelezte, úgy módosítaná a 2020/30-as 
sürgősségi kormányrendeletet – amely támogatást biztosít azoknak a cégeknek, amelyek 
kárt szenvedtek a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések következtében –, hogy 
az terjedjen ki az egyéni vállalkozásokra és azokra a cégekre is, amelyek a jogszabály 
megjelenése előtt korlátozták tevékenységüket. A dokumentum szerint az Orban-kor-
mány rendelete sok olyan cégre nem alkalmazható, amelyekre kihatottak a korona-
vírus-járvány terjedését fékezni hivatott intézkedések. Ezek közé tartoznak a három 
alkalmazottnál kevesebb személyt foglalkoztató cégek, az egyéni vállalkozók és azok a 
nagyvállalatok, amelyek már a kormányrendelet megjelenése előtt kényszerszabadságra 
küldték alkalmazottaik egy részét. A PSD azt javasolja, hogy az állam biztosítsa az alkal-
mazottak bérének 75 százalékát minden olyan vállalat esetében, amely a koronavírus-jár-
vány miatt hozott intézkedések következtében kénytelen volt korlátozni tevékenységét. 

Zuhan a ROBOR, folytatódik a lejtmenet, történelmi csúcs közelében az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) több ízben is kénytelen volt beavatkozni az árfolyam alakulásába, miután tegnap délelőtt a bankközi 
piacon az euró elérte a 4,89 lejes szintet. A BNR csak így tudta egy hajszállal a március 17-én beállított, 4,8448 lej/eurós történelmi csúcs 
alatt tartani az egységes európai fi zetőeszköz árfolyamát. A hétfői referencia-árfolyam 4,8443 lej/euró. Az elmúlt napokban amúgy az 
euróárfolyam alakulását a pénzpiaci instabilitás és a külföldi devizák iránt megnövekedett kereslet miatt segítette a bukaresti jegybank. 
A román devizára nehezedő nyomás ugyanakkor fokozódott, miután a bukaresti központi pénzintézet igazgatótanácsa pénteken úgy 
döntött, 2,5 százalékról 2 százalékra csökkenti az alapkamatot. Ezúttal is gyengült ugyanakkor a lej a svájci frankhoz képest, megdöntve 
a pénteki 4,5964 lej/frankos történelmi csúcsot. A hétfői referencia-árfolyam 4,5972 lej/frank. Az amerikai dollárhoz képest is tovább 
esett a román deviza értéke: 4,5140 lej/dollárról 4,5316 lej/dollárra emelkedett az árfolyam. A dollár különben a világ legtöbb devizájá-
hoz képest erősödött, ugyanis biztos befektetésnek tekintik. Az arany ára viszont enyhén csökkent a pénteki szinthez mérten: 219,0927 
lej/grammról 217,7939 lej/grammra esett vissza. Közben hétfőn a pénteki 3,24 százalékról 2,61 százalékra csökkent a fogyasztási és az 
Első otthon program keretében felvett bankkölcsönök havi törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazott kamatláb, a ROBOR 3M. A 
jelzáloghitelek havi törlesztőrészletek kiszámításánál alkalmazott hathavi ROBOR a pénteki 3,31 százalékról 2,70 százalékra zsugorodott.

Az eddig bejelentettekhez képest 
nagyobb segítséget remélnek a pol-
gárok és az üzleti szféra a bankoktól 
a koronavírus-válságban. Florin Cîțu 
pénzügyminiszter szerint két napon 
belül sikerül megállapodásra jutni a 
témában a pénzintézetek képviselő-
ivel. Közben kedvezményes hitelek 
állnak a vállalkozások rendelkezésére.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

L egtöbb 48 órán belül előrukkolnak a kor-
mány, a Román Nemzeti Bank (BNR) és 
a kereskedelmi bankok képviselői egy 

megoldási javaslattal a hitellel rendelkező 
polgárok és cégek megsegítésére – jelentette 
be tegnapi Facebook-bejegyzésében Florin 
Cîțu pénzügyminiszter, miután az ellenzék 
és a vállalkozók is bírálták az Orban-kabine-
tet amiatt, hogy viszonylag szerény segítő-
csomagot fogadott el a koronavírus-járvány 
nyomán kialakulóban levő gazdasági válság 
hatásainak enyhítésére. Nagyon sokan az 
Orbán Viktor kormánya által elfogadott intéz-
kedéseket hozták fel példának arra, hogy a je-
lenlegi nehéz helyzetben hogyan kellene egy 
kormánynak eljárnia. Ezek közül a legtöbben 
azt emelték ki, hogy Magyarországon mind a 
cégek, mind a magánszemélyek esetében fel-
függesztették az idei év végéig a hiteltörlesz-
tést. Florin Cîţu a közösségi oldalon közzétett 
tegnapi videóüzenetében úgy nyilatkozott, 
közel állnak a megoldáshoz a kereskedelmi 
bankokkal a romániai lakosság hiteltörlesz-
tő részletei kapcsán a kialakult egészségügyi 
válságban, amelyet minden valószínűség 
szerint gazdasági krízis fog követni.

Amint arról lapunkban korábban már ír-
tunk, a román kormány és a bukaresti jegy-
bank első körben a kereskedelmi bankokra 
bízta, hogy milyen intézkedésekkel sietnek 
ügyfeleik megsegítésére. Tény, hogy több 
bank is úgy válaszolt, hogy egyedi kérésre 
egy-két-három hónapra lehetővé teszi egyes 
hitelek törlesztésének felfüggesztését, de a 
magyarországihoz hasonlót egyik hitelinté-
zet sem lépett meg.  

Mindenkinek ki kell vennie a részét
„Ez egy összetett kérdés, a bankok szövet-
sége, de külön-külön több bank is jelezte, 
hogy hajlandó felfüggeszteni a hiteltörlesz-
téseket. Még megválaszolatlan kérdés, hogy 
három-hat hónapra minden hitel esetében 
vagy csak a lakossági hitelek esetében, illet-
ve ezen belül is csak a jelzáloghiteleket” – 

erősítette meg megkeresésünkre a pénzügy-
miniszter által elmondottakat Bordás Attila, 
a LAM Mikrohitel Rt. igazgatóhelyettese. 
Mint rámutatott, ezekre a kérdésekre a kö-
vetkező időszakban születnek megoldások, 
válaszok, amikor kiderül, hogy mit tudnak 
felvállalni a cégek, a lakosság. Az is döntő 
tényező, hogy a kormány gazdaságélénkítő 
intézkedései mikorra fejtik ki a hatásukat, 
mert egyértelmű, hogy ezek hatása nem 
lesz azonnali. „Az államnak ebbe a folya-
matba mindenképpen be kell avatkoznia” 
– szögezte le Bordás Attila. Emlékeztetett, 
hogy a 2008-as gazdasági válság idején 
előfordult, hogy a hiteltörlesztéseket felfüg-
gesztették. Ilyenkor büntetőkamatot vagy 
nagyobb kamatot nem kérnek a bankok, 
de a kamatfi zetés ideje eltolódik, hiszen a 
felfüggesztés időszakára is felszámolják. 
„A helyzet súlyosságát még nem lehet meg-
ítélni, nagyban függ attól, hogy meddig 
húzódik el a járványfenyegetettség. Minél 
hosszabb ideig tart, annál nehezebb lesz 
újra mozgásba hozni a pénzügyi rendszert, 
és annál súlyosabb, krónikusabb egyedi 
esetek lesznek” – vetítette előre Bordás At-
tila. Meglátása szerint ugyanakkor a bankok 
mellett a társadalom minden szereplőjének 
„fel kell vállalnia a járványhelyzet árát, 
így a bankrendszernek is”. Hangsúlyozta: 
járványhelyzetben a leállásnak költségei 
vannak, „ezt nem lehet csak a pénzügyi 
rendszerre terhelni, meg kell találni a meg-
oldást a közös teherviselésre”. A bankokban 
a tőke nem tűnik el, viszont a pénzáramlás, 
tehát a vér a rendszerben leáll – vallja a 
szakember. „Az biztos, hogy ha mindenki 
körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, ami a 
járványhelyzet előtt volt, az senkinek nem 
lesz jó. Ebben a helyzetben kulcsszereplő 
a bankrendszer, a bankoknak működniük 
kell, de rugalmasan kell kezelniük a felme-

rülő akadályokat” – hangsúlyozta a pénz-
ügyi szakértő, aki szerint azonnal lépni kell, 
hiszen amint egy vállalkozás leáll, és valaki 
elveszíti a munkahelyét, a jövedelemkiesés 
azonnal megmutatkozik. Ha egy vállalkozó-
nak kiesik a piaca, leáll a termelése, ha egy 
alkalmazottnak megszűnik a munkahelye, 
már nem lesz jövedelme, amiből a bank felé 
törleszteni tudja a hitelét.

Kedvezményes hitelhez juthatnak
a kereskedelmi társaságok
A román kormány azzal sietett ugyanak-
kor a cégek segítségére, hogy létrehozta 
a kedvezményes hitelhez való hozzáférés 
lehetőségét, és ehhez Florin Cîţu tegnapi 
bejelentése értelmében nincs szükségük 
szükségállapot-igazolásra azoknak a kis- 
és közepes vállalkozásoknak, amelyek be-
ruházásokhoz vagy forgótőkéhez az állam 
által akár 90 százalékban garantált hitelt 
igényelnek. Debreczeni László sepsiszent-
györgyi adószakértő tegnap a Krónika meg-
keresésére hangsúlyozta, a pénzügyminisz-
térium által szombaton kibocsátott, 29-es 
számú rendelet értelmében akár 10 millió 
lej összegben lehet igényelni kedvezmé-
nyes hitelt beruházásokra és forgótőkére. A 
nagyvállalatok 10 millió lejig vehetnek fel 
hitelt úgy, hogy azt 80 százalékban garan-
tálja az állam, és 100 százalékos kamattérí-
tést kapnak. A kisvállalkozások 1 millió le-
jes hitelt kaphatnak forgóhitelre, úgy hogy 
az állam 100 százalékban állja a kamatkölt-
séget, és a hitel 90 százalékban szavatolja. 
A mikrovállalkozások ugyanilyen feltételek 
mellett 500 ezer lejes kedvezményes hitelt 
vehetnek fel. Minden esetben az ügyintézés 
költségeit is eltörölték a rendelettel. „Azt 
javasoljuk a vállalkozóknak, keressék fel a 
bankjaikat, érdeklődjenek, hogy mikortól 
indítják a programot, mert aki ebben az 
időszakban készpénzre tesz szert, másként 
tudja a járványhelyzetet átvészelni, és utá-
na könnyebben tud újraindulni” – szögezte 
le Debreczeni László.

A HITELESEK MEGSEGÍTÉSÉRŐL TÁRGYALNAK A ROMÁN KORMÁNY, A JEGYBANK ÉS A KERESKEDELMI PÉNZINTÉZETEK KÉPVISELŐI

Törlesztési moratóriumot várnak a bankoktól
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