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Rekordot döntött tegnap az 
arany árfolyama. A történtek 
oka, hogy az elmúlt időszak-
ban a befektetők fokozott 
érdeklődést mutattak a nemes-
fém iránt, mivel attól tartanak, 
hogy a koronavírus-járvány 
terjedése, illetve az Amerikai 
Egyesült Államok és Kína 
közötti geopolitikai feszültség 
lassítani fogja a gazdasági hely-
reállás ütemét. A Krónikának 
nyilatkozó szakember szerint 
az arany drágulása minden-
képpen piaci nyugtalanságot 
jelez, ám az árfolyam mozgásá-
ból még nem lehet hosszú távú 
következtetéseket levonni.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

R ekordszintre, 1930 dollár fölé 
drágult az arany ára a tegnap 
reggeli ázsiai kereskedésben: 

7.30-kor a sárga nemesfém ára un-
ciánként 1,74 százalék (33,10 dollár) 
emelkedéssel 1930,50 dolláron állt, 
később pedig 1939 dollár fölé ug-
rott. Pénteken az augusztusi jegyzé-
sű aranyár 7,50 dolláros drágulással 
rekordszinten, 1897,40 dolláron fe-
jezte be a napot. Az előző záróre-
kord 2011 augusztusában született, 
1891,90 dollárral.

A nemesfém drágulását gazda-
sági szakemberek szerint részben 
az okozza, hogy a befektetők – az 
arany befektetési menedék szerepé-
nek köszönhetően – aranyba ruház-
nak be a felerősödött amerikai–kí-
nai konfl iktus miatt és amiatt, hogy 
nem csitul a koronavírus-járvány a 
világon, ami komolyan visszafogja 
a globális gazdaságot.

Mint az MTI emlékeztet, 2000 óta 
hétszeresére nőtt az arany uncián-

MEGNŐTT A NEMESFÉM IRÁNTI KERESLET A GAZDASÁGI BIZONYTALANSÁG MIATT, CSÖKKEN A RÉSZVÉNYEKBE VETETT BIZALOM 

Válságra áll az aranybarométer

A héten eldőlhet, hogy mennyivel nő a  gyerekpénz összege

 »  „Az arany 
általában mene-
külőeszköz, az 
árfolyamának 
az emelkedése 
azt jelzi, hogy 
megnőtt iránta a 
kereslet, és csök-
kent a bizalom 
a más pénzpiaci 
eszközök – köt-
vények, rész-
vények – iránt” 
– értékelt tegnap 
a Krónika meg-
keresésére Králik 
Lóránd egyetemi 
adjunktus, a Par-
tiumi Keresztény 
Egyetem gazda-
ságtudományi 
tanszékének 
oktatója. 

kénti ára. A 2011-es csúcs után hat 
éven át ugyan csökkent, azóta azon-
ban folyamatosan nő az ár, amely 
nominális összegét tekintve most 
érte el a rekordot. A Reuters által ko-
rábban idézett egyik szakértő szerint 
a bizonytalan gazdasági és politikai 
környezet miatti kiugróan nagy ke-
reslet drágítja az aranyat, de gyors 
csökkenésbe válthat a nemesfém ára, 
ha ezek a körülmények megváltoz-
nak. Közben a bankok hozzáállása is 
megváltozott: míg a Covid–19-világ-
járvány előtt azt tanácsolták ügyfele-
iknek, hogy vagyonuk kis hányadát 
tartsák csak aranyban, ma már azt 
mondják, a portfólió 10 százalékáig 
terjedő összeget érdemes befektetni a 
nemesfémbe.

Nem vált ki válságot,
hanem előrejelzi
„Az arany általában menekülőesz-
köz, árfolyamának emelkedése azt 
jelzi, hogy megnőtt iránta a kereslet, 
és csökkent a bizalom a más pénzpi-
aci eszközök – kötvények, részvények 
– iránt” – értékelt tegnap a Krónika 
megkeresésére Králik Lóránd egyete-
mi adjunktus, a Partiumi Keresztény 

Egyetem gazdaságtudományi tanszé-
kének oktatója. Hozzátette: ez általá-
ban a piacok volatilásának növekedé-
sével, az árfolyamok ingadozásával 
jár együtt. Az árfolyamok esetében a 
koronavírus-járvány miatt a tavasz-
szal volt egy nagymértékű visszaesés, 
azóta a visszapattanó időszaknak 
lehetünk  tanúi, az árfolyamok újra 
megemelkedtek. Ám mivel a járvány-
helyzetet nem sikerült megnyugtató-
an rendezni, a piacokon megnőtt a 
nyugtalanság, a bizalmatlanság, és ez 
magyarázza, hogy az arany ára ilyen 
jelentős mértékben megnövekedett. 
„Ez nem egy kiváltó ok, hanem egy 
következmény, az arany drágulása 
nem vált ki válságot, hanem a válság 
előrejelzője, barométere a pénzpia-
con levő állapotoknak” – szögezte le 
Králik Lóránd.

Még sok tényező
befolyásolhatja a mozgásokat
Ugyanakkor arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy ez nem kezelhető el-
különítve, hiszen az arany mellett 
még több menekülővaluta is van a 
devizapiacon. „Az arany drágulása 
mindenképpen piaci nyugtalanságot 

jelez, és jelenthet egy kibontakozó 
árfolyamesést a piacokon” – fogal-
mazta meg a szakértő. Ugyanakkor 
aláhúzta: az árfolyam mozgásából 
még nem lehet hosszú távú követ-
keztetéseket levonni, még sok té-
nyező befolyásolhatja a pénzpiaci 
mozgásokat. Felidézte, legutóbb 
2011 augusztusában volt 2000 dol-
lár körüli az arany unciája, vagyis 
a pénzügyi válság utáni kilábalási 
időszakban. Akkor a görög adósság-
válsághoz kapcsolódott, Görögor-
szág és Ciprus csődközeli állapotba 
jutott, és úgy nézett ki, hogy az Euró-
pai Unió szintjén az eurózóna egyik 
tagja számára nem találnak erre 
gyors megoldást. Akkor tartós volt 
az arany árfolyam-emelkedése, más-
fél évig maradt 1800 dollár felett, és 
csak azután, 2012 végén esett vissza 
1200 dollárra.

Ezt megelőzően viszont csak 1980 
januárjában volt még kiemelkedően 
magas az arany ára, vagyis az iráni 
válság és az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a hetvenes évek végén ta-
pasztalt pénzügyi válság után.

„A mostani emelkedés egy folyamat 
része. Már 2018 végén elkezdődött az 
arany drágulása, az 1200 dolláros 
szintről másfél év alatt folyamatos 
növekedéssel érte el az 1900 dollár 
feletti szintet” – magyarázta Králik 
Lóránd, aki szerint a gazdaság álla-
pota nagymértékben függ attól, hova 
fejlődik tovább a járványhelyzet.

„A koronavírus-válság kezelésének 
van egy ára, ez a költségvetéseket 
nyomja. Például az Amerikai Egyesült 
Államokban 1000 milliárd dolláros 
a Donald Trump által a családoknak 
folyósított segélyprogram. Az állam-
adósságok jelentősen megemelked-
nek ebben az időszakban, beindul-
nak a pénznyomdák, a valuták pedig 
hígulnak, elértéktelenednek” – rész-
letezte a folyamatot a szakértő, hang-
súlyozva, hogy az arany árát és a to-
vábbi devizamozgásokat még nagyon 
sok tényező befolyásolhatja.

IN
FO

GR
AF

IK
A:

 
M

TI

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

.C
O

M

 » B. E.

A kormány a héten dönthet a gye-
rekpénzként emlegetett gyermek-

nevelési pótlék emeléséről. Az összeg 
megkétszerezése – ahogyan az vár-
ható volt – ezúttal elmarad. A Digi 24 
hírtelevízió értesülései szerint az eme-
lés mértéke alig 10–20 százalékos lesz. 
A kiszivárgott tervezet ugyanakkor a 
gyermekpénz progresszív emelését is 
kilátásba helyezi, minden évben any-
nyival nőne az összeg, amennyit a 
költségvetés lehetővé tesz. Az összeg a 
lehetőségek függvényében 2–5 év alatt 
érné el a jelenlegi dupláját. 

Arról, hogy mekkora növekedésre 
számíthatunk, tegnap sem mondott 
konkrétumot Ludovic Orban minisz-
terelnök, azt azonban újságírói kér-
désre elismerte, hogy több szakaszban 
készülnek emelni a gyerekpénzt, a nö-
vekedés üteme pedig a prognózisoktól 
függ majd. „Jelen pillanatban vizsgál-
juk az emelés kapcsán rendelkezésre 

Tíz-húsz százalékkal emelheti a kormány a gyerekpénz összegét

 » A kiszivárgott 
tervezet ugyan-
akkor a gyermek-
pénz progresszív 
emelését is 
kilátásba helyezi, 
minden évben 
annyival nőne az 
összeg, amennyit 
a költségvetés 
lehetővé tesz. Az 
összeg a lehető-
ségek függvényé-
ben 2–5 év alatt 
érné el a jelenlegi 
dupláját.

álló lehetőségeket. Most csak annyit 
tudok biztosra mondani, hogy emel-
ni fogjuk a pótlékot. Gondoltunk egy 
olyan mechanizmusra is, ami lehetővé 
tenné, hogy az emelés több szakasz-
ban valósuljon meg, de a konkrét szá-
zalék és a növekedés üteme a későbbi 
előrejelzéseken múlik” – fogalmazott 
a kormányfő. A nyugdíjemelések kap-
csán is mindössze annyit mondott, 
hogy folytatódik az elemzés.

Mint ismeretes, miután az alkot-
mánybíróság a hónap elején úgy ha-
tározott, hogy alkotmányos a gyer-
meknevelési pótlék megkétszerezését 
augusztus elsejéig elhalasztó, 2020/2-
es sürgősségi kormányrendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló törvény, 
jövő hónaptól 300  lejre kellene nőnie 
a jelenlegi 150 lejes szintről a 2–18 
éves korosztálynak járó juttatásnak, 
a fogyatékkal élő kiskorúaknak pedig  
havi 600 lejt kellene kapniuk.

Ludovic Orban viszont már a talá-
ros testület döntését követően határo-

zottan leszögezte, hogy nincs pénz az 
összeg megduplázására, de keresik 
a megoldást arra, hogy még az idei 
év folyamán emelni tudják a jelenleg 
150 lejes juttatást. Akár az Orban-ka-
binet bukását is jelentheti a döntés, 

hiszen a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
az alkotmánybírósági döntést követő-
en meglebegtette: „le fogja seperni az 
asztalról” a jelenlegi kormányt, ha az 
nem duplázza meg a gyermeknevelési 
pótlékot.




