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BÁLINT CSABA, A BNR ILLETÉKESE SZERINT TAKARÉKLÁNGRA KELL ÁLLÍTANI A JÁRVÁNY MEGÁLLÍTÁSÁHOZ A GAZDASÁGOT 

Csillapítanák a koronavírus által okozott sokkot
Intézkedés-sorozattal sietett a 
koronavírus-járvány okozta válság 
hatásainak enyhítésére a Román 
Nemzeti Bank (BNR). A döntésekről 
Bálint Csabával, a jegybank igazgató-
tanácsának tagjával beszélgettünk.

 » BÍRÓ BLANKA

A Román Nemzeti Bank (BNR) dön-
tései igyekeznek enyhíteni a ko-
ronavírus-járvány okozta válság 

hatását a gazdaságban – szögezte le meg-
keresésünkre Bálint Csab. A bukaresti 
jegybank igazgatótanácsának tagját azt 
követően faggattuk, hogy a BNR 2 száza-
lékra csökkentette az alapkamatot, szűkí-
tette a kamatfolyosó határait. Megtudtuk: 
ezeken túl új repóügyleteket is bevezet, és 
a másodlagos piacon tartósan is állampa-
pírokat vásárol a piaci likviditás növelése 
érdekében. A jövőre nézve pedig kilátásba 
helyezte a kereskedelmi bankok kötelező 
tartalékrátájának további csökkentését.

Megmentenék a munkahelyeket
Bálint Csaba úgy véli, ebben a nehéz 
időszakban a sajtó által is történelmi-
nek nevezett lépések sem jelentenek 
teljes gyógyírt, de képesek csillapítani 
a járvány okozta sokk gazdasági hatá-
sait. „A jegybank döntései több forrást, 
likviditást tesznek elérhetővé a kereske-
delmi bankok számára, ezt felhasználva 
a pénzintézetek segítséget nyújthatnak 
a reálgazdaságnak, illetve a költségve-
tés fi nanszírozását is megkönnyíthe-
tik” – szögezte le a pénzügyi szakértő. 
A központi bank intézkedései hatására 
alacsonyabb fi nanszírozási költséggel 
több forrás áll a bankrendszer rendel-
kezésére. Bálint Csaba rámutatott, az 
ideiglenes visszaesés megkerülhetetlen, 
a járvány megállításához a gazdaságot 
takaréklángra kell állítani. Kínában és 

Dél-Koreában, ahol már lecsengőben 
van a járvány, a gazdaságot támogató 
számos lépés ellenére is jelentős volt a 
visszaesés. A járvány miatt a vállalatok 
árbevétele visszaesik, a turizmusban 
vagy vendéglátásban működő cégek ese-
tében pedig akár le is nullázódhat. „Azok 
a vállalatok, melyeknek nem voltak tar-
talékaik, hamar elbocsátásokat kezde-
ményezhetnek, vagy már meg is tették, 
ez pedig a lakosságot és végül az állami 
szektort is érzékenyen érinti a csökkenő 
bevételek miatt” – szemléltette a Króni-
kának Bálint Csaba. Éppen ezért most a 
vállalati likviditási gondok enyhítésére 
fontos összpontosítani, hogy minél több, 
egyébként jól menedzselt és tisztességes 
vállalkozás talpon maradjon, ezen ke-
resztül pedig minél több munkahelyet 
sikerüljön megőrizni. „Sajnos ha egy cég 
ebben az időszakban bezárja a kapuit, 
elbocsátja az alkalmazottait, akkor azt 
a járványhelyzet után már sokkal nehe-
zebb lesz újraindítani, a gazdasági ká-
rok mélyebbek és hosszabban tartóak 
lesznek” – szögezte le a BNR igazgatóta-

nácsának tagja. Szerinte az a prioritás, 
hogy minél több vállalat és munkahely 
átvészelje ezt az időszakot. „Bízom ben-
ne, hogy sikerül a lehető leggyorsabban 
megfékezni a járványt, ez mindannyiunk 
közös felelőssége. Ennek függvényében 
lehet majd a gazdaságot is újra maga-
sabb lángra tekerni, a nap újra fel fog 
kelni” – fogalmazott Bálint Csaba.

Bankoktól a háztartásokba, 
cégekhez, büdzsébe
Mint a szakember rámutatott, a jegybank 
a likviditásbővítő lépéseivel – repóügy-
letek, állampapír-vásárlás a másodlagos 
piacról – igyekszik arra ösztönözni a ke-
reskedelmi bankokat, hogy átstrukturál-
hassák a hiteleket, a törlesztőrészletek 
határidejét kitolhassák, és ezzel csillapít-
sák a vállalkozásokra és háztartásokra ne-
hezedő terheket. Ezenfelül a jegybank a 
szabályozási kereteken is lazított az eu-
rópai hatóságokkal egyetemben. Alap-
esetben, amikor egy bank átütemezi a hite-
leket, fi zetési határidőt tol ki, jelentős cél-
tartalékot kell képeznie, ami súlyosan érin-

ti a bank eredményét és tőkehelyzetét. Ez 
végső esetben akár el is bátortalaníthatja a 
bankokat a támasznyújtástól. Ezért a rend-
kívüli helyzetre való tekintettel európai 
szinten és Romániában is az a döntés szü-
letett, hogy enyhítenek a szabályozáson, 
így átstrukturálás esetén a plusztartaléktól 
el lehet tekinteni, részletezte Bálint Csaba.

A jegybank ugyanakkor a likviditási 
szabályozáson is lazított, azért hogy a 
kereskedelmi bankok minél több forrást 
tudjanak a reálgazdaság és a költségve-
tés számára biztosítani. Erre azért volt 
szükség, hogy a bankok a szabályozás-
nak való megfelelés miatt ne vágják visz-
sza hitelezési vonalaikat. A repóügyletek 
tulajdonképpen csereügyletet jelente-
nek, amelyen keresztül a kereskedelmi 
bankok a náluk lévő állampapírért cse-
rébe a központi banktól lejalapú forrást 
kapnak előre meghatározott időre. Ami-
kor az ügylet lejár, az eszközöket vissza-
cserélik. Ezen a tranzakción keresztül a 
bankszektor pluszlikviditáshoz juthat. 
Továbbá arról is döntöttek, hogy a köz-
ponti bank akár a másodlagos piacon 
forgó román állampapírokból is vásá-
rolhat. Ez már nem csereügylet, hanem 
egy még erősebb eszköz, hiszen ezen 
keresztül a likviditást időkorlát nélkül 
a pénzügyi rendszer részére bocsátja a 
jegybank. A kamatcsökkentés és a ka-
matfolyosó szűkítése azt célozta, hogy 
az irányadó bankközi kamatlábat, a RO-
BOR-t mérsékeljék, hiszen akkor a hitel 
törlesztőrészlete is kisebb lesz.

Ha a bankok többletlikviditáshoz jut-
nak, az állam fi nanszírozási költségeit is 
mérséklik, így az könnyebben tudja biz-
tosítani a gazdasági válságkezelő intéz-
kedéseket, például a kényszerszabadsá-
gok fi nanszírozását. „Bízunk benne hogy 
a többletforrásokat a bankrendszer képes 
lesz sikeresen átcsatornázni a háztartá-
sok, a vállalatok és a költségvetés irányá-
ba” – szögezte le Bálint Csaba.

 » KRÓNIKA

A következő időszakban a beszállítók 
lehetőségeikhez mérten minden gaz-

dához eljuttatják a Pro Economica Alapít-
ványnál megpályázott, a magyar kormány 
támogatásával megvásárolt mezőgazdasági 
gépeket. A Kovászna Megyei Tanács arról 
tájékoztatott, hogy a Pro Economica Ala-
pítvány a súlyos járványhelyzet ellenére is 
folytatja a munkát, a biztonsági előírások-
nak eleget téve. A székelyföldi kis összegű 
mezőgazdasági támogatási program kere-
tében március 31-ig szeretnék befejezni a 
támogatások kifi zetését. Székelyföldről több 
mint ötezren vettek részt az elmúlt évben a 
magyar kormány gazdaságfejlesztési prog-
ramjában kiírt projektben. Ezen belül Há-
romszéken a pályázatok száma meghaladta 
az 1200-at, ebből több mint 1100-at bíráltak 
el pozitívan. „Erdővidékről a legtöbb pályá-
zat Nagybacon községből érkezett, szám sze-
rint 93. A gazdák egy része már megkapta és 
használatba is vette a mezőgazdasági gépe-
ket – traktort, trágyaszórót, frontkaszát, for-
góboronát, legelőpucolót, körkaszát, rotaka-
pát, körbálázót, körbálafóliázó gépet vagy 
gyümölcspermetezőt ” – emelte ki Tamás 
Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke.  
Hozzátette, ünnepélyes átadást terveztek, 

de ez a járvány miatt elmarad, a gazdáknak 
pedig a tavasz beköszöntével szükségük van 
a gépekre. Tamás Sándor kérte ugyanakkor 
azon gazdák türelmét és megértését, akik 
még nem kapták meg a gépeket. A cégek az 
elkövetkező időszakban igyekeznek min-
denkihez eljuttatni a megpályázott eszkö-
zöket. A nagybaconi gazdák a megpályázott 
gépeket Nagy István falugazdásztól vehetik 
át, aki a pályázat kapcsán elmondta: „Tör-
ténelmi pillanat volt számunkra ezt a pályá-
zat, hiszen annak idején, a négyéves magyar 
időben, 1940 és 1944 között volt még a ma-
gyar állam részéről hasonló székelyföldi gaz-
datámogatásra példa.”

A Pro Economica Alapítvány munkaközös-
sége eközben felhívja azon pályázók fi gyel-
mét, akik értesítést kaptak a hiánypótlásról, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül töltsék 
fel a www.proeconomicaalapitvany.ro oldal-
ra a kért iratokat a kifi zetési kérelmek végle-
gesítése érdekében. Figyeljenek arra, hogy a 
lejben igényelt támogatás esetén, a jelenlegi 
forint-lej valutaváltási árfolyam miatt, jelen-
tős, árfolyamveszteségből adódó különbözet 
alakulhat ki. Kérnek minden gazdát, vállal-
kozót és partnert, hogy tartsák tiszteletben a 
hatóságok előírásait, a kommunikációt és az 
ügyintézést ebben az időszakban lehetőség 
szerint korlátozzák az online felületekre.

 » B. K. B.

Hamarosan igényelhetik a munkaadók 
a sürgősségi helyzetre vonatkozó ta-

núsítványt, ami alapján az állam kifi zeti a 
kényszerszabadságra küldött alkalmazot-
tak bérét és annak adóvonzatát. Debrecze-
ni László adószakértő lapunknak elmond-
ta, a tanúsítvány beszerzése egyszerű, 
várhatóan öt napon belül a gazdasági 
minisztérium Prevenire.gov.ro oldalán 
kell bevezetni az adatokat, fel kell tölteni 
egy típusnyilatkozatot. Elektronikus alá-
írást kérnek, ám ha a munkaadónak nincs 
elektronikus aláírása, akkor aláírhat kéz-
zel, majd a felhatalmazott személy, például 
a könyvelő, aki eddig is a saját elektronikus 
aláírásával nyújtotta be a jelentéseit, a ne-
vében beterjeszti a kérést. Kétféle tanúsít-
vány létezik: a kék azokra a munkaadókra 
vonatkozik, melyek tevékenységét a koro-
navírus-járvány miatt teljesen leállították, 
ők minden alkalmazottjukat elküldhetik 
kényszerszabadságra. A sárga színű azokra 
vonatkozik, melyeknek márciusi bevétele 
25 százalékkal csökkent a január–februári 
időszakhoz képest, ők az alkalmazottaik 75 
százalékát küldhetik kényszerszabadságra.

Debreczeni László hangsúlyozta, ez utób-
bi esetben a kényszerszabadság egy jog, és 

nem kötelezettség, tehát aki akarja és tud-
ja, folytassa a tevékenységét. Arra is kitért, 
az adatokat helyesen kell feltölteni, mert 
utólag ellenőrizni fogják, és ha a megadott 
adatok nem helytállóak, visszafi zettetik a 
kormánypénzt. Az adószakértő rámutatott, 
az alkalmazók a kényszerszabadságról a 
döntést eddig is meghozhatták, a tanúsít-
vány megszerzése előtt is megtehetik, a 
bizonylat arra kell, hogy csatolják a doku-
mentációhoz, amit áprilisban kell benyúj-
tani a megyei munkaerő-elhelyező ügynök-
ségekhez, a márciusi juttatásokra kérve az 
állami támogatást. A szerda este megjelent 
módszertan egy lényeges vetületet is tisz-
táz: ha egy vállalkozásnak több tevékeny-
ségi köre van, és csak egyiket zárták be 
katonai rendelettel, minden alkalmazottját 
elküldheti kényszerszabadságra. Debrecze-
ni László arra is kitért, hogy sok munkaadó 
aggódott, ha él az állami támogatás nyújtot-
ta lehetőséggel, akkor a kényszerszabadság 
lejárta után arra kötelezik, hogy hat hóna-
pig foglalkoztassa az alkalmazottait. „Ez 
a megkötés a tervezetben szerepelt, de a 
végleges rendeletbe már nem került be, így 
nincs olyan kötelezettség, hogy a kényszer-
szabadságról visszatérő alkalmazottakat 
hat hónapig foglalkoztatni kell” – szögezte 
le az adótanácsadó.

Zajlik a kifi zetés, érkeznek a gépek Tanúsítvány kényszerszabadságra

Bálint Csaba: a rendkívüli helyzetben prioritást jelent a cégek, munkahelyek megőrzése
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