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Pesszimista jövőképet vetítenek 
elő az elemzők és pénzügyi 
szakemberek: csaknem 5 lejes 
euró, nyugdíjemelés nélkül is 
9 százalékig terjedő államház-
tartási hiány, 7,3 százalékos 
munkanélküliségi ráta vár ránk 
prognózisaik szerint.

 » BÁLINT ESZTER

D erűlátásra túl sok okot nem 
adó prognózissal rukkoltak elő 
a pénzügyi elemzők – szakmai 

szervezetük, a CFA Society által csü-
törtökön közzétett előrejelzés szerint 
az elkövetkező 12 hónapban az euró át-
lagárfolyama csaknem 5 lej lesz, és az  
infl áció mértéke 2,33 százalékos átlag-
értéket mutat majd.

A Mediafax hírügynökség által 
idézett elemzés szerint az elemzők 
az elkövetkező 6 hónap szintjén 
4,89 lej/eurós átlagárfolyamot vár-
nak, 12 havi szinten viszont a kur-
zus eléri majd a 4,96 százalékot. 
Ami az ingatlanárakat illeti, a pénz-
ügyi elemzők több mint 74 százalé-
ka – ez történelmi rekordnak számít 
– gondolja úgy, hogy túlértékeltek a 
nagyvárosokban tapasztalható in-
gatlanárak.

A prognózisból ugyanakkor arra 
is fény derül, hogy a koronavírus-vi-
lágjárvány 2021 első fél évéig min-
denképp erőteljes hatást gyakorol a 
román gazdaság alakulására. 2020 
végén a bruttó hazai termék (GDP) 
8,4 százalékának megfelelő összegű 
lesz az államháztartás hiánya, a GDP 
közben 4,4 százalékkal fog zsugorod-

ni, miközben az év végéig a munkanél-
küliségi ráta eléri a 7,3 százalékot.

Üres a pénzeszsák
Az elemzőknél is pesszimistább 
eközben Eugen Rădulescu, a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) stabili-
tási igazgatóságának vezetője, aki 
szerint már a szeptember elsejé-
től tervezett,  egyelőre nem tudni, 
hány százalékos nyugdíjemelés 
nélkül is meghaladhatja a 9 szá-
zalékot a román költségvetés mér-
leghiánya. „Van egy nagyon súlyos 
problémánk, amelyet államház-
tartási hiánynak hívunk. A tavalyi 
év végén kezdődött olyan szinten, 
amely messze meghaladja a sokat 
vitatott 3 százalékot, és ami amúgy 
is igen magas egy olyan ország szá-
mára, mint Románia, amelynek 4 
százalékos gazdasági növekedése 
van. Jelenleg 7, 8, sőt 9 százalé-
kos államháztartási hiány felé ha-
ladunk, talán még ezt a szintet is 
meghaladjuk anélkül, hogy fi gye-
lembe vennénk a nyugdíjak szep-
tember 1-jétől esedékes emelését” 
– idézi a jegybanki illetékest az 
Agerpres hírügynökség.

Minden a kormányon áll 
vagy bukik
Eugen Rădulescu szerint a helyzet 
„rendkívül súlyos és kényes”. „Nem 
csupán a kormány határozott vála-
szára van szükség, hanem megfele-
lő jogszabályokra is, mert a jelenleg 
érvényes törvény szerint szeptember 
1-jén a nyugdíjak 40 százalékkal nö-
vekednek. Ha ez megtörténik, nem 
tudom, mi történik majd jövőre” – 
mutatott rá a szakember.

 Számításai szerint amúgy a nyug-
díjemelés a bruttó hazai termék to-
vábbi három százalékának megfelelő 
defi citet jelent, ami „igen bonyolult 

A SZEPTEMBERTŐL ESEDÉKES NYUGDÍJEMELÉS NÉLKÜL IS 9 SZÁZALÉKIG UGORHAT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI DEFICIT

Elérheti az öt lejt az euró elemzők szerint

Homályos kilátások. Lejtmenetben van a román gazdaság

A 70 millió eurós beruházásból megépült plázában 113 kereskedelmi egység kapott helyet

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

helyzetet” teremt. Amint arról ko-
rábban írtunk, az Európai Bizottság 
július elején kiadott előrejelzésében 
fenntartotta a májusi prognózisban 
megfogalmazottakat, és erre az évre 
továbbra is 6 százalékos gazdasági 
visszaeséssel számol Romániában.  
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) eh-
hez képest áprilisban közölt előre-
jelzésében 5 százalékos gazdasági 
visszaesést valószínűsített. A román 
kormány pedig a járvány kitörése 
után elfogadott költségvetés-kiigazí-
tás alapján 1,9 százalékos GDP-csök-
kenéssel számolt 2020-ban. 

Mint ismeretes, a maastrichti 
szerződés szigorúan előírja, hogy az 
EU-tagállamok hiánya nem halad-
hatja meg a GDP 3 százalékát, ellen-
kező esetben az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indít-
hat Románia ellen, és forrásmegvo-
nások jöhetnek.

 » SZUCHER ERVIN

H ivatalosan is megnyitotta a kapu-
it csütörtökön a marosvásárhelyi 

Shopping City, az ország egyik legna-
gyobb és -korszerűbb bevásárlóköz-
pontja. Miközben eddig csak a Carre-
four nagyáruház és két-három kisebb 
üzlet volt látogatható; mostantól 
több mint száz kereskedelmi egység 
várja vásárlóit Marosvásárhely ko-
ronkai kijáratánál. A 70 millió eurós 
beruházással a Nepi Rockcastle im-
már a huszadik plázáját nyitotta meg 
Romániában.

A vásárhelyi bevásárlóközpontot 
egy 125 ezer négyzetméteres terüle-
ten alakították ki, ennek egyharmada 
zöldövezet. Az épületben 113 egység 
kapott helyet, köztük Erdély legna-
gyobb Carrefour hipermarketje. De 
jelen vannak az olyan ismert cégek és 
márkák képviseletei is, mint például a 
Douglas, a New Yorker, a dm, az Inter-
sport, a Trends, az Orsay, a Reserved, 
az Orange, az eMag, a Flanco vagy 
a Gerovital. A Shopping Cityben egy 
egész szintet a Food Garden 550 hellyel 
rendelkező éttermei foglalnak el. Van 
egy Cineplexx mozi is, amely egyelő-
re az egészségügyi korlátozások miatt 
nem üzemel. Csegedi Árpád, a pláza 
műszaki igazgatója érdeklődésünkre 

elmondta, hogy a 113 üzlethelyiség 
közül két-három kivétellel az összest 
sikerült kiadni; a fennmaradtakra is 
megkerültek a leendő bérlők, csak a 
szerződésbe kikötött feltételek miatt 
késik a megállapodás.

Zöld, de nem árnyékos
A 40 ezer négyzetméteres zöldövezet-
tel, szelektív hulladékgyűjtéssel, 1500 
férőhelyes, tágas parkolóval, tíz elekt-
romos töltőállomással rendelkező plá-
za vezetői szerint a Shopping City rend-

kívül környezetbarát beruházásnak 
számít. Ezt erősítendő az illetékesek 
kerti növényeket kínálnak fel a látoga-
tóknak, amelyeket együtt ültethetnek el 
a meglévők mellé. Kérdésünkre, hogy 
mindemellett miért nem gondoskodtak 
a parkolt gépkocsik árnyékát biztosító 
facsemeték ültetéséről, Daniel Udma 
menedzser a Krónikának azt válaszol-
ta, hogy a jövőben még megpróbálnak 
pár kellemes meglepetésnek számító 
kisebb módosítást eszközölni. Csegedi 
Árpád viszont elmondta, hogy erede-

tileg úgy gondolták el, hogy az egy-
mással szemben parkoló autókat zöld 
sávval és fákkal választják el, de a vá-
rosháza által jóváhagyott tervből ez az 
elképzelés már kimaradt. Korábban az 
önkormányzat határozatot fogadott el, 
melynek értelmében, külföldi mintára, 
a nagyáruházak kötelesek a parkolóö-
vezetekbe fát ültetni.

Gyalog, busszal 
nem megközelíthető
Egy másik gondot a bevásárlóközpont 
megközelítése képezi. Már a nyitást 
megelőző napokban, hetekben forgal-
mi dugók alakultak ki mind a Hosszú 
(December 1.) utca, mind a Segesvári út 
felől. A városháza mindössze száz mé-
teres hosszan szélesítette ki a kétsávos 
utat háromra. A Shopping City gyalogo-
san is nehezen megközelíthető, tömeg-
közlekedési eszközzel pedig semmi-
ként. Mindössze a Sapientia egyetemre 
tartó, aránylag ritkán közlekedő busz 
halad el mellette, de megálló hiányá-
ban nem áll meg. A felmerült közleke-
dési gondokért a megnyitón jelen lévő 
Dorin Florea polgármester a „beteges 
hajlamúnak” nevezett helyi tanácso-
si testületet tette felelősé, mert, mint 
mondta, „nem járult hozzá a somostetői 
út és a Marosszentgyörgy és Marosszen-
tanna közötti híd megépítéséhez”.

Újabb plázával és forgalmi dugóval gyarapodott Marosvásárhely

 » A vásárhelyi 
bevásárlóköz-
pontot egy 125 
ezer négyzetmé-
teres területen 
alakították ki.

Fütyül az alkotmánybíróságra, nem ad dupla gyerekpénzt a román kormány

Emelni fogja a kormány a gyermekpénzt, de egyelőre nincs szó arról, hogy megduplázza, mert arra 
nincs anyagi fedezet – jelentette ki csütörtökön Ludovic Orban miniszterelnök. Közölte: nincs pénz 
a gyereknevelési pótlék megkétszerezésére. Jelezte egyúttal: két héten belül megoldást keresnek az 
összeg emelésére. A Szociáldemokrata Párt (PSD) közben azzal próbálja zsarolni Orbanékat, hogy „le 
fogja seperni az asztalról” a jelenlegi kormányt, ha az nem duplázza meg a gyermeknevelési pótlékot. 
Marcel Ciolacu, az ellenzékbe szorult, ám parlamenti többséggel rendelkező alakulat ügyvivő elnöke 
Facebook-bejegyzésben szögezte le: „Iohannis elnök többé nem halogathatja a gyerekpénz megkétsze-
rezését. Az alkotmánybíróság mai döntésével igazolta, hogy a PNL-nek gyakorlatilag nem voltak érvei, 
egyszerűen csak meg akarta akadályozni a törvény gyakorlatba ültetését.” A PSD vezetője közölte: 
amennyiben a kormány nem duplázza meg a gyerekpénzt, a szociáldemokraták augusztusban bizal-
matlansági indítványt fognak benyújtani függetlenül attól, hogy Romániában veszélyhelyzet lesz-e, 
vagy sem. Mint ismeretes, az alkotmánybíróság szerdán úgy határozott, hogy alkotmányos a gyerek-
pénz megkétszerezését augusztus elsejéig elhalasztó 2020/2-es sürgősségi kormányrendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló törvény. A döntéssel a taláros testület zöld jelzést ad a 2–18 éves korosztálynak 
járó gyerekpénz megduplázásának. A gyerekpénz összege így 300 lejre nő. A képviselőház június 3-án-
törvény révén utasította el a 2020/2-es sürgősségi kormányrendeletet.




