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 » „Amíg nem áll le a folyamat, 
hogy az üres zsákból osztogat-
nak a mindenkori kormányok, 
nem sikerül egyensúlyba hoz-
ni az állami költségvetést, az 
ország nem tud visszatérni a 
konvergenciaútra” – fogalmazta 
meg Králik Lóránd. 

„A konvergencia közelítést jelent, ám 
a kétévente elkészülő jelentés alapján 
Románia esetében inkább divergencia 
áll fenn, az ország nem közeledik, 
inkább távolodik az eurózónától” 
– húzta alá a szakértő, amikor az 
Európai Bizottság jelentéséről kérdez-
tük, amely szerint az ország nemhogy 
közeledne, egyenesen távolodik az 
euróövezettől.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Románia jelenleg egyet sem teljesít az 
euró bevezetéséhez szükséges négy 
gazdasági kritérium közül – derül ki 

az Európai Bizottság (EB) 2020. évi konver-
genciajelentéséből. A dokumentum értel-
mében amúgy az euró bevezetésére európai 
uniós tagságuk okán kötelezett hét ország 
– Bulgária, Csehország, Horvátország, Ma-
gyarország, Lengyelország, Románia és 
Svédország – egyike sem felel meg vala-
mennyi belépési feltételnek, egyesek – köz-
tük Románia – pedig még távolodhatnak is 
a rég lefektetett szabályoktól.

Nem lehet a koronavírusra fogni
Az EKB kétévente teszi közzé ezt a jelentést, 
amelyben értékeli az euróövezeten kívüli 
EU-tagállamok által elért haladást az euró-
bevezetéshez való közeledés terén. Ennek 
értelmében Románia nem teljesíti sem az 
árstabilitási kritériumot, sem az államház-
tartáshoz kapcsolódó kritériumot, sem az 
árfolyam-kritériumot, sem a hosszú távú 
kamatlábakhoz kapcsolódó kritériumot. 
Horvátország és Svédország teljesíti az ár-
stabilitási kritériumot, Bulgária, Csehország, 
Horvátország, Magyarország, Lengyelország 
és Svédország teljesíti az államháztartásra 
vonatkozó kritériumot, Bulgária, Csehor-
szág, Horvátország, Magyarország, Lengyel-
ország és Svédország teljesíti a hosszú távú 
kamatlábakra vonatkozó kritériumot.

Ugyanakkor egyetlen tagállam sem teljesí-
ti az átváltási árfolyamra vonatkozó kritéri-
umot, mivel egyikük sem vesz részt az árfo-
lyam-mechanizmusban (ERM II): az érintett 
tagállamnak az euróövezeti csatlakozást 
megelőzően legalább két éven át komoly 
feszültségektől mentesen részt kell vennie a 
mechanizmusban.

A közlemény megjegyzi ugyanakkor, hogy 
a koronavírus-világjárvány korlátozott ha-
tást gyakorolt a jelentés eredményeire, mivel 
a jelentésben felhasznált múltbeli adatok 
többségükben a válság kitörése előtti idő-
szakra vonatkoznak a szerződésben szigorú-

an meghatározott módszertani előírásoknak 
megfelelően.

Konvergencia helyett divergencia
„Románia távolabb van az eurózónától, mint 
két évvel ezelőtt, amikor az Európai Köz-
ponti Bank korábbi konvergenciajelentése 
készült” – értékelte az eredményeket a Kró-
nika megkeresésére Králik Lóránd egyetemi 
adjunktus, a Partiumi Keresztény Egyetem 
(PKE) gazdaságtudományi tanszékének ok-
tatója. „A konvergencia közelítést jelent, ám 
a kétévente elkészülő jelentés alapján Romá-
nia esetében inkább divergencia áll fenn, az 
ország nem közeledik, sőt távolodik az euró-
zónától” – húzta alá a szakértő, aki szerint 
a jelentés Romániára vonatkozó részének az 
utolsó két mondata a legaggasztóbb, ezek 
szerint ugyanis az európai jegybank szakér-
tői kevés esélyt látnak a javulásra.

Hozzáfűzte: az ország ellen elindulhat a 
túlzott költségvetési defi cit miatti európai 
uniós eljárás, hiszen az államháztartás hiá-
nya már tavaly is meghaladta a bruttó hazai 
termék (GDP) alapján arányosan kiszámolt 3 
százalékos plafont, de a tavalyi 4,3 százalék-
hoz képest idénre már 9,2 százalékos defi ci-
tet vetítenek elő az uniós elemzők. Eközben 
– irányította rá fi gyelmünket a szakértő – a 
jelentésben arra hívják fel a fi gyelmet, hogy 
az aggasztó jelzések ellenére folytatódik 
az expanzív adópolitika, az állam nem a 
bevételek, hanem a kiadások, az államter-
hek további növelését tervezi. Megjegyzik 
a jelentés készítői azt is, hogy gondot jelent 
a tervezett nyugdíjemelés, és hogy kiszá-
míthatatlan a gazdasági, üzleti környezet 
az országban. „A jelentésből egyértelműen 
az derül ki, hogy uniós szinten nem látnak 
Romániában kedvező perspektívákat az eu-

róövezethez való csatlakozás feltételeinek 
teljesítése szempontjából” – szögezte le Krá-
lik Lóránd.

Minden téren romlottak az esélyek
A konvergenciajelentés készítésekor négy 
tényezőt elemeznek: az árstabilitást, 
a fenntartható államháztartást, az ár-
folyam-stabilitást és a hosszú lejáratú 
kamatlábakat. A gazdasági szakértő rá-
mutatott, a négy alapvető konvergencia-

kritérium közül három esetében Romá-
nia két évvel ezelőtt szinte megfelelt az 
elvárásoknak, közel volt tehát az „euró 
előszobájának” nevezett EMR-II rendszer-
hez. Ez azt jelenti, hogy ha egy ország 
oda bekerül, és tartani tudja a mutatókat, 
legkevesebb két éven belül csatlakozhat 
az euróövezethez. A most nyilvánosságra 
hozott, legújabb jelentésben már minden 
téren romlottak az ország mutatói – emel-
te ki Králik Lóránd. Mint részletezte, az 
árstabilitást jelző infl áció a 2016–2018-as 
időszakban kedvező volt, de azóta fel-
gyorsult a kormányzati döntések követ-
keztében, hiszen a költségvetési ágazat-
ban eszközölt erőteljes bérnövekedésnek 
infl ációgerjesztő hatása volt.

A rendezett és fenntartható államház-
tartás, a stabil költségvetés a második kri-
térium, ennek két eleme van: a költségve-
tési hiány és az államadósság. A szakértő 
felidézte, már tavaly kikerült a GDP-arányos 
3 százalékos költségvetésihiány-plafonból, 
és a defi cit elérte a 4,3 százalékot. „A jelen-
tésben ijesztő, hogy az Unió már most 9,2 
százalékos hiányt vetít elő Romániának, 
közben a kormány még 6,7 százalékos defi -
cittel számol az idei évre. Jövőre pedig már 11 
százalék feletti államháztartási hiányt prog-
nosztizál az EU” – hangsúlyozta a szakértő. 
Hozzátette, az államadósság terén még nin-
csenek gondok, de mivel ez szorosan össze-
függ az államháztartás-hiánnyal, hiszen azt 
valamiből fedezni kell, e téren is aggasztó a 
növekedés mértéke.

Amúgy a jelentés szerint tavaly 35 százalé-
kos volt Románia GDP-arányos államadós-
sága, idén a becslések szerint 46 százalékkal 
zár, és jövőre már 54 százalékra számítanak. 
Románia az államadósság terén is átlép-
heti a következő években a 60 százalékos 
plafont, hiszen a növekvő hiányt fedeznie 
kell, ez pedig aggasztó ütem, fi gyelmeztet az 
egyetemi oktató. Az árfolyam-stabilitás terén 
egyelőre Králik szerint nincs veszély, bár vol-
tak kisebb kilengések, gyengült a lej az euró-
val szemben, ám ezt a folyamatot a Román 
Nemzeti Bank (BNR) ellenőrzés alatt tartja. 
„Ez a legkevésbé veszélyes kritérium, ám az 
EMR-II rendszerben ezen a téren is szigorúbb 
feltételeknek kell megfelelni” – fogalmazott 
az elemző. A negyedik kritérium esetében, 
vagyis a hosszú lejáratú kamatlábak tekinte-
tében is jelentősen eltér Románia a referen-
ciaértéktől, hiszen míg 2,9 százalék lenne az 
optimális, nálunk ez 4,4 százalék.

Üres zsákból osztogatnak
„Általában több konvergenciakritérium tel-
jesítése függ a monetáris politikától, ami a 
jegybank felelőssége, ám Románia jelenle-
gi helyzetében éppen ez minimalizálódik” 
– fejtette ki Králik az oktató. „Az egész kon-
vergenciakritérium Achilles-pontja a költ-
ségvetési hiány. Amíg ebben nem tér vissza 
az ország a normális, fenntartható keretek 
közé, a többi mutató esetében sem várható 
javulás” – magyarázta Králik, aki szerint 
jelenleg az adópolitika felelőssége az elsőd-
leges. „Amíg nem áll le a folyamat, hogy 
az üres zsákból osztogatnak a mindenkori 
kormányok, nem sikerül egyensúlyba hozni 
az állami költségvetést, az ország nem tud 
visszatérni a konvergenciaútra” – fogalmaz-
ta meg Králik Lóránd, aki erre a parlamenti 
választásokig nem lát esélyt, hiszen szerinte 
megszorító intézkedésekre lenne szükség, 
ami választási évben szavazatvesztéssel jár, 
ezt pedig a politikum nem fogja felvállalni.

 Egy ideig még biztosan nem az euró lesz a hivatalos fi zetőeszköz Romániában

AZ EGYSÉGES EURÓPAI FIZETŐESZKÖZ BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KRITÉRIUMOK KÖZÜL EGYET SEM TELJESÍT AZ ORSZÁG

Távolabb a román eurótól, mint két éve
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 » KORPOS ATTILA

Noha 2019-ben szinte minden tekin-
tetben többet keresett a romániai 

lakosság, mint egy évvel korábban, lé-
nyegesen több volt a kiadás is, így még 
messze még a nyugat-európai szint, ami-
kor a polgárok jövedelmük mintegy felé-
ből meg tudnak élni.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által nyilvánosságra hozott adatsorok 
szerint 2019-ben 1853 lej volt az egy főre 
eső jövedelem Romániában az egy év-
vel korábban regisztrált 1631 lej után. A 
háztartások összbevételének mutatója is 
megemelkedett: ez 2019-ben 4790 lej volt, 

amely majdnem 13 százalékos növekedés 
2018-hoz képest. A családok jövedelemé-
nek nagy részét (68 százalék) a fi zetések 
jelentik, de a különböző szociális juttatá-
sok is hozzájárulnak a háztartások bevé-
teleihez (18 százalék).

A statisztikai intézet ugyanakkor arra is 
ráirányítja a fi gyelmet, hogy a bevételek 
nagy részét el is költi a romániai lakosság: a 
befolyó 4790 lejből az átlagos háztartások-
ban 4092 lej el is ment. Elsősorban amúgy 
élelmiszerre és alkoholmentes italokra (32,5 
százalék) költött a lakosság. Lakhatásra és 
különböző költségek kifi zetése (16 száza-
lék) mellett szeszes italokra és dohányter-
mékekre (8 százalék), továbbá ruházati cik-

kekre (8 százalék) és utazásra (7 százalék) 
mentek el számottevő pénzösszegek. Havi 
átlagban egy romániai lakos 270 lejt tudott 
megspórolni.

„Nemcsak az infl áció növekedésének a 
számlájára írható, hogy nem vagyunk tu-
datosabb költekezők” – jelentette ki lap-
családunk megkeresésére Tánczos József 
Levente egyetemi oktató, aki úgy látja, 
két hatás befolyásolhatja az emberek köl-
tekezését: a mennyiségi, amely magában 
foglalja, hogy például több gyümölcsöt vá-
sárolunk, a másik pedig, hogy drágábban 
vásároljuk meg a termékeket. „Az a tény, 
hogy többet keresünk, azt is előrevetíti, 
hogy többet is fogunk költeni. Lehet, hogy 

éveken át nem jártunk nyaralni, de a jöve-
delem növekedésével már megengedjük 
ezt magunknak” – magyarázta, kiemelve, 
hogy mennyiségben és arányaiban sem 
tud a romániai lakosság annyit megtakarí-
tani, mint például egy német állampolgár, 
aki a jövedelmének mintegy 40 százaléká-
ból ki tudja hozni a lakhatási és létfenntar-
tási szükségleteket.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a ke-
let-európai pénzügyi tudatosság lényege-
sen rosszabb a nyugat-európainál. „Nyu-
gaton az is teljesen természetes, hogy 
részvényeket vásárolnak az emberek, mert 
megbízható a tőzsdei piac. Ez nekünk ne-
hezebben elérhető” – szögezte le a szakértő.

Még mindig nagyon kevés pénzt tud félretenni a romániai lakosság




