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Elérheti az öt lejt az euró
A tervezett nyugdíjemelés nélkül is 9 százalékos lehet az államháztartási deficit

B Á L I N T  E S Z T E R

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

szakmai szervezetük, a CFA Society 
által tegnap közzétett előrejelzés 
szerint a következő 12 hónapban az 
euró átlagárfolyama csaknem 5 lej 
lesz, és az  infl áció mértéke 2,33 szá-
zalékos átlagértéket mutat majd.

A Mediafax hírügynökség által 
idézett elemzés szerint az elemzők a 
következő 6 hónap szintjén 4,89 lej/
eurós átlagárfolyamot várnak, 12 ha-

vi szinten viszont a kurzus eléri 
majd a 4,96 százalékot. Ami 
az ingatlanárakat illeti, a 
pénzügyi elemzők több mint 
74 százaléka – ez történelmi 
rekordnak számít – gondol-
ja úgy, hogy túlértékeltek a 

nagyvárosokban tapasztal-
ható ingatlanárak. A prognózisból 
ugyanakkor arra is fény derül, hogy 
a koronavírus-világjárvány 2021 első 
félévéig mindenképp erőteljes hatást 
gyakorol a román gazdaság alaku-
lására. 2020 végén a bruttó hazai 
termék (GDP) 8,4 százalékának meg-
felelő összegű lesz az államháztartás 
hiánya, a GDP 4,4 százalékkal fog 
zsugorodni, miközben a munkanél-
küliségi ráta az év végéig eléri a 7,3 
százalékot.

Üres a pénzeszsák

Az elemzőknél is pesszimistább 
eközben Eugen Rădulescu, a Román 

Nemzeti Bank (BNR) stabilitási igaz-
gatóságának vezetője, aki szerint 
már a szeptember elsejétől tervezett,  
egyelőre nem tudni, hány százalé-
kos nyugdíjemelés nélkül is meg-
haladhatja a 9 százalékot a román 
költségvetés mérleghiánya. „Van 
egy nagyon súlyos problémánk, 
amelyet államháztartási hiánynak 
hívunk. A múlt év végén kezdődött, 
olyan szinten, amely messze meg-
haladja a sokat vitatott 3 százalékot, 
és ami egyébként is igen magas egy 
olyan ország számára, amelynek 4 
százalékos gazdasági növekedése 
van, mint Romániának. Jelenleg 7, 

8, sőt 9 százalékos államháztartási 
hiány felé haladunk, talán még ezt 
a szintet is meghaladjuk anélkül, 
hogy fi gyelembe vennénk a nyugdí-
jak szeptember 1-jétől esedékes eme-
lését” – idézi a jegybanki illetékest 
az Agerpres hírügynökség.

Minden a kormányon múlik

Eugen Rădulescu szerint a helyzet 
„rendkívül súlyos és kényes”. „Nem 
csupán a kormány határozott vála-
szára van szükség, hanem megfelelő 
jogszabályokra is, mert a jelenleg 
érvényes törvény szerint szeptember 

1-jén a nyugdíjak 40 százalékkal nö-
vekednek. Ha ez megtörténik, nem tu-
dom, mi lesz majd jövőre” – mutatott 
rá a szakember. Számításai szerint 
amúgy a nyugdíjemelés a bruttó hazai 
termék további három százalékának 
megfelelő defi citet jelent, ami „igen 
bonyolult helyzetet” teremt. 

Mint arról korábban írtunk, az 
Európai Bizottság július elején ki-
adott előrejelzésében fenntartotta a 
májusi prognózisban megfogalma-
zottakat, és erre az évre továbbra is 
6 százalékos gazdasági visszaesés-
sel számol Romániában.  A Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) ehhez képest 
áprilisban közölt előrejelzésében 5 
százalékos gazdasági visszaesést 
valószínűsített. A román kormány 
pedig a járvány kitörése után elfoga-

dott költségvetés-kiigazítás alapján 
1,9 százalékos GDP-csökkenéssel 
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.

H A J N A L  C S I L L A

A kormány által kiadott gazdaság-
élénkítő tervet olvasva Mihály 

I. Csaba kifejtette, sokakban azt az 
érzést váltja ki, hogy az Orban-kor-
mány tévedésből került oda, ahol 
van. Képtelen előrelátni, megelőzni, 
kezelni helyzeteket, mindössze követi 
a történéseket, és valahogy reagál rá. 
„Másrészt ezt a programot a kényszer 
szülte. Az európai uniós mentőcso-

mag feltétele ugyanis, hogy a nemzeti 
kormányok letegyenek az asztalra 
egy ütemtervet, egy konkrét elkép-
zelést a közösségi pénzek felhaszná-
lásáról. Másfelől ha a járványhelyzet 
megengedi, akkor ebben az eszten-
dőben választások lesznek. Ezért ez 
a csomag tulajdonképpen választási 
ígéretek halmaza, szépen becsoma-
golva. Megint belengették a három 
regionális kórház építését, na meg a 
sok ezer kilométer autópályát. Amin 
csodálkoztam, hogy miniszterelnök 
úr mindezt nevetés nélkül el tudta 

mondani” – fejtette ki szarkasztiku-
san véleményét Mihály I. Csaba.

A kormány nem sieti el 

Hiányzik a kormány részéről a proak-
tív magatartás, ami a vállalkozásokat, 
a munka nélkül maradt embereket il-
leti. Az elemző szerint támogatni kell 
a kényszerűségből munkanélküliekké 
váltakat, a járvány miatt „kispadra” 
küldött vállalkozásokat, de nem ilyen 
módon, nem „könyöradományokat” 
osztogatva. A csomagban vannak jó el-
képzelések a vállalkozások támogatá-
sáról, ilyen az IMM Invest, vagy ennek 
testvére, ami a lízingügyleteket fogja 
támogatni. A gond a kereskedelmi 
bankokkal, lízingtársaságokkal van, 
mert mindazok ellenére, hogy az állam 
a fi nanszírozás értékének nyolcvan 
százalékáig garanciát vállal, a pénzin-
tézetek lassan dolgoznak. „Másfelől az 
Orban-kabinet sem sieti el a dolgát, hi-

szen még nem fogadta el azokat a jog-
szabályokat, amelyek alapján a vissza 
nem térítendő támogatások elérhetők 
lennének a vállalkozásoknak, akár-
csak az alkalmazási normákat sem. 
Amíg ezek nem jelennek meg a Hiva-
talos Közlönyben, addig csak ígéretek” 
– magyarázta a szakember.

A vállalkozások digitalizálása 
a cél

Van egyértelmű pozitívuma is a prog-
ramnak: a majdani pályázatoknak 
egyik feltétele a vállalkozás digitalizá-
lása. Magyarul, fontos a vállalkozások 
online jelenléte, webáruházainak ki-
alakítása, és erre pénzt is adnak. „Ag-
gódni akkor kezdek, amikor azt látom, 
hogy az állammal nem lehet online 
üzletelni, vagy ha igen, akkor csak na-
gyon körülményesen. Aki próbált adót 
bevallani vagy fi zetni online, az tudja, 
miről beszélek. Azokból a részinfor-

mációkból, amelyek hozzám is elju-
tottak, sajnálattal kell nyugtáznom, 
hogy a bukaresti kormány nem tud 
meglenni a fölösleges bürokrácia nél-
kül. Példa erre az a tétel is, hogy azok-
nak a vállalkozásoknak, amelyek pá-
lyázni szeretnének forgótőkére vagy 
beruházásra, kérniük kell a 
gazdasági minisztériumtól 
egy igazolást, miszerint érin-
tettek a járvány által. Akkor 
ezt úgy kell értenünk, hogy a 
kormány kér egy dokumen-
tumot arról, hogy járvány 
van az országban?” – teszi 
fel a költői kérdést. Szerinte 
a legdühítőbb az, hogy a gazdasá-
gélénkítő csomag és az Orban-kor-
mány napi tevékenységéből is csak a 
bizonytalanság látszik. „Ötletekkel, 
jelszavakkal, tökéletes politikusi nyi-
latkozatokkal nem lehet gazdaságot 
élénkíteni” – véli a székelyudvarhelyi 
gazdasági elemző.

A 4,84-es árfolyam akár 4,96 is 
lehet? Aggodalomra okot adó 
előrejelzések

▾  FOTÓ: KOZÁN ISTVÁN

Szakember: jelszavakkal nem lehet gazdaságot élénkíteni
• Országos befektetési és gazdaságfellendítési tervet 
mutatott be nemrég a kormány és Klaus Iohannis államfő. 
A gazdaságélénkítő program és a kormány szándéka is 
elég ellentmondásos érzéseket válthat ki az olvasóból, 
hiszen inkább tűnnek választási ígéreteknek, mint-
sem valós terveknek – vallja az általunk megkérdezett 
székely udvarhelyi gazdasági elemző, Mihály I. Csaba.

• Pesszimista jövőképet vetítenek előre az elemzők és pénzügyi szakemberek: 
csaknem 5 lejes euró, nyugdíjemelés nélkül is 9 százalékig terjedő államháztartási 
hiány, 7,3 százalékos munkanélküliségi ráta vár ránk előrejelzéseik szerint.

Nem lesz dupla gyerekpénz 

Emelni fogja a kormány a gyer-
mekpénzt, de egyelőre nincs szó 
arról, hogy megduplázza, mert 
arra nincs anyagi fedezet – jelen-
tette ki csütörtökön Ludovic Orban 
miniszterelnök. Közölte: nincs 
pénz a gyereknevelési pótlék meg-
kétszerezésére. Egyúttal jelezte, 
hogy két héten belül megoldást 
keresnek az összeg emelésére. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) 
közben azzal próbálja zsarolni Or-
banékat, hogy „le fogja seperni az 
asztalról” a jelenlegi kormányt, ha 
az nem duplázza meg a gyermek-
nevelési pótlékot. Mint ismeretes, 
az alkotmánybíróság szerdán úgy 
határozott, hogy alkotmányos a 
gyerekpénz megkétszerezését 
augusztus elsejéig elhalasztó 
2020/2-es sürgősségi kormány-
rendelet hatályon kívül helyezé-
séről 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 kormány-
rendeletet.




