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Koronahatás: visszaesett 
az áramfogyasztás
Az Európai Unió (EU) országai-
nak nagy részében csökkent az 
áramfogyasztás júniusban – derül 
ki az EU statisztikai hivatala, az 
Eurostat által hétfőn közzétett 
adatokból. A Covid–19 indokolta 
korlátozások a gyárak, iskolák, 
éttermek, szállodák bezárásá-
hoz vezettek, az emberek otthon 
ültek, és a visszaeső kereslet 
miatt számos vállalat jelentősen 
csökkentette termelését. Bár má-
jus végén és június folyamán sok 
országban enyhítettek a korláto-
zásokon, és beindult a turizmus, 
az EU villamosenergia-fogyasztá-
sa júniusban 7,6 százalékkal ala-
csonyabb volt, mint más júniusi 
hónapban 2016 és 2019 között. A 
2016-ban jegyzett legalacsonyabb 
júniusi áramfelhasználáshoz mér-
ten Görögország, Spanyolország, 
Horvátország, Ciprus, Lengyel-
ország és Szlovénia több mint 10 
százalékos csökkenést jelentett. 
Mivel ezeknek az országoknak a 
többségében az idegenforgalom 
a legjelentősebb ágazatok közé 
tartozik, vélhetően a turisták 
számának csökkenése vezetett az 
áramfogyasztás visszaeséséhez. 
Hét tagországban (Dánia, Német-
ország, Olaszország, Luxemburg, 
Ausztria, Portugália és Finnor-
szág) 5 és 10 százalék közötti, 
nyolc uniós államban (Belgium, 
Bulgária, Csehország, Franciaor-
szág, Magyarország, Hollandia, 
Románia és Szlovákia) 1 és 5 
százalék közötti fogyasztáscsök-
kenést jegyeztek. Máshol stagnált 
vagy nőtt a fogyasztás.
 
Nem készül befagyasztani 
a minimálbért a kormány
A kormány nem készül befagyasz-
tani a minimálbér szintjét. „Nem 
fagyasztjuk be a minimálbért, ám 
a minimálbér emelése gazdasági 
alapokon nyugszik majd. Figye-
lembe kell venni a termelékenységi 
mutatót, hiszen akkor lehet fi zetést 
emelni, ha nő a termelékenység” 
– jelentette ki Ludovic Orban 
kormányfő. Ugyanakkor hangsú-
lyozta: a minimálbér mesterséges 
emelése állások megszűnéséhez 
vezethet. „Csökkent az infl áció, 
nem úgy van, mint a szociálde-
mokrata párti (PSD) kormányzás 
idején, amikor elment 5 százalékig. 
Most az infl áció 2,7–2,8 százalékra 
csökkent. Ezek azok a gazdasági 
mutatók, amelyek a számítások 
alapját képezik, amikhez társul egy 
szorzó, amit a gazdaság növekedé-
se vagy visszaesése határoz meg. A 
minimálbér mesterséges emelése, 
ahogyan a PSD eljárt, végül mun-
kahelyek elvesztéséhez vezet, mivel 
vannak olyan vállalatok, amelyek 
elköltöztetik a tevékenységet, 
ahogyan történt. Egyes cégek átköl-
töztek Szerbiába vagy Moldovába, 
mivel ott olcsóbb a munkaerő” – 
mondta Ludovic Orban.

 1 euró       4,8552
1 dollár      4,1033
 1 svájci frank 4,4899
1 font sterling 5,4142
100 forint 1,3484

Valutaváltó

Folytatódott tegnap is a román 
deviza lejtmenete, újabb 
történelmi csúcsot döntött az 
euró árfolyama. Gazdasági 
szakemberek szerint a zuha-
nás egyelőre nem áll meg, de a 
Krónikának nyilatkozó szak-
értő szerint nem lesz nagyon 
látványos.
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Ú jabb történelmi csúcsra há-
gott tegnap az egységes eu-
rópai fi zetőeszköz a román 

devizához képest: a Román Nem-
zeti Bank (BNR) által közölt refe-
rencia-árfolyam 4,8552 lej/euró 
volt. Ez az első alkalom, amikor 
az árfolyam meghaladja a 4,85-ös 
szintet, pénteken – amikor szin-
tén történelmi csúcson volt az 
árfolyam – még 60 banival, vagy-
is 0,12 százalékkal alacsonyabb 
szinten állt.

 A kormány intézkedései 
fokozhatják a kockázatot
A lejtmenet folytatódása amúgy 
megfelelt a pénzügyi elemzők, 
gazdasági szakemberek várakozá-
sainak, és nincs is ok nagyobb ag-
godalomra Dan Suciu, a bukaresti 
jegybank szóvivője szerint. Mint 
tegnap az Agerpres hírügynök-
ségnek elmondta, a lej az új kon-
textusban új egyensúlyi pontra 
helyezkedik nagyobb kilengések 
nélkül. Véleménye szerint ameny-
nyiben nem lesznek nagy kisiklá-
sok a kormányzati politikák terén, 
amelyek extra kiadásokhoz vezet-
nének – például fenntarthatatlan 
fi zetés- vagy nyugdíjemelések 
–, a román fi zetőeszköz gyorsan 
egyensúlyi állapotba kerül.

„Ma 0,1 százalékos volt az érték-
vesztés, az év eleje óta a lejtmenet 
valahol 1,6 százalék körül van, 
ami a történelmi csúcs ellenére re-
latív stabil állapotot mutat, főként 
a gazdasági szempontból bonyo-
lult helyzetben, amelyben a forint 
8,8 százalékkal, a lengyel złoty 
pedig 4,5  százalékkal gyengült. 
Ám ha folytatódik a kiadásokra 
gyakorolt nyomás, úgy a kockázat 
is ezzel együtt növekszik” – fogal-
mazta meg a jegybanki szóvivő.

Alulról súrolhatja 
az 5 lejt az árfolyam
„Sajnos nagy az esélye annak, hogy 
az egyelőre relatív lassú lejtmenet 
folytatódni fog” – értékelt a kialakult 
helyzet kapcsán az Agerpres hír-
ügynökségnek nyilatkozva Claudiu 
Cazacu, az XTB Románia brókercég 
stratégiai tanácsadója. „Nyomás ér-
kezik mind makró – globális vagy 
európai – szintről, beleértve a világ-
járvány hatását, mind pedig abból 
fakadóan, hogy sérülékeny Románia 
fi skális-költségvetési egyensúlya. A 
választások közeledtének is szerepe 
lehet, bár egyelőre úgy tűnik, hogy 
nem ez a döntő tényező” – fogal-
mazta meg a szakember, aki szerint 
az elkövetkező hónapokban megha-

TOVÁBB GYENGÜL A LEJ, DE SZAKÉRTŐK SZERINT NEM LESZ LÁTVÁNYOS AZ ÉRTÉKVESZTÉS

Újabb történelmi csúcson az árfolyam

Kevésnek találtatott. Történelmi mélypontra süllyedt a román deviza az euróhoz viszonyítva

 » „Nemcsak 
a részvények, 
kötvények 
minősülnek 
ilyen helyzetben 
kockázatosnak, 
hanem a válság 
által leginkább 
sújtott országok 
valutái is” – 
irányította rá a 
figyelmet Králik 
Lóránd.

 » „Még 
elemezzük az 
elmúlt időszak 
történéseit, 
azonban pilla-
natnyilag az év 
végére előre-
jelzett 4,96-os 
szint áll a lábán” 
– mondta a 
szakértő.

ladhatja az árfolyam a 4,9 lej/eurót. 
„Még elemezzük az elmúlt időszak 
történéseit, azonban pillanatnyilag 
az év végére előrejelzett 4,96-os szint 
áll a lábán. „megjegyezzük viszont, 
hogy igen nagy a bizonytalanság, és 
nagyon sok múlik azon, hogy gyor-
sabban vagy lassabban lehet véget 
vetni a világjárványnak” – összegzett 
Claudiu Cazacu.

Nem várható látványos 
gyengülés
Túlugrott a lej-euró árfolyam a 4,85-
ös határon, ám ezt a zuhanást már a 
múlt hétvégén előre jelezték a szak-
értők – fogalmazta meg a Krónika 
megkeresésére Králik Lóránd egyete-
mi adjunktus, a Partiumi Keresztény 
Egyetem gazdaságtudományi tan-
székének oktatója is, aki ugyanakkor 
úgy látja, az év végéig nem várható 
látványos gyengülés. A szakértő la-
punknak kifejtette, egész Európában 
jelentkezik a koronavírus-járvány má-
sodik hulláma, a tengeren túlról is ag-
gasztó adatok érkeznek a fertőzések 
számáról, ezek hatása a gazdaságban 
újra érzékelhető, míg korábban szár-
nyaltak a tőzsdék, most újra lejtme-
netnek lehetünk tanúi.

„A járványhelyzet fellángolása 
arra készteti a befektetőket, hogy 
kivonuljanak a kockázatos eszkö-
zök piacáról. Nemcsak a részvé-
nyek, kötvények minősülnek ilyen 
helyzetben kockázatosnak, hanem 
a válság által leginkább sújtott or-
szágok valutái is” – irányította rá a 
fi gyelmet Králik Lóránd. Hozzátet-
te: a román lejt viszonylag kevésbé 
sújtotta ez a hatás, hiszen koráb-
ban 4,83–4,84 lej/euró szinten sta-
bilizálódott az árfolyam. A magyar 
forint árfolyama sokkal inkább 
megszenvedte a járvány hatásait, 
már 360 forint/euró érték fölé ke-
rült – vont párhuzamot az oktató. 
Kifejtette, a magyar valuta az idén 
Európában az ötödik legrosszabbul 
teljesítő volt, csak négy Unión kí-
vüli állam körözte le e tekintetben, 
Fehéroroszország, Törökország, 
Oroszország és Ukrajna. Hétfőn 
viszont a forint már kevésbé gyen-

gült, nagyobb mértékben zuhant a 
cseh korona, a lengyel złoty, a leg-
inkább pedig a brit font. Ez utóbbi 
hátterében a brexitfolyamat lezárá-
sa körüli kérdőjelek állnak.

Králik Lóránd ugyanakkor rámu-
tatott, a pénzügyi szakemberek, 
bankárok Romániában nem számí-
tanak látványos gyengülésre, az év 
végéig vagyis a három-négy hónapos 
időtávon 4,87–4,90 lej/euró árfolya-
mot valószínűsítenek. „Ez nem egy 
vészes forgatókönyv” – szögezte le 
a szakértő. Tény viszont, hogy a lej 
iránti bizalmat csökkenti az egyre 
növekvő költségvetési és államház-
tartási hiány, valamint az, hogy a 
külkereskedelmi mérleg egyensúlya 
tovább romlik.

Kérdésünkre Králik Lóránd arra 
is kitért, hogy a Magyarország és 
Románia közötti árfolyam-alakulás 
különbsége az eltérő jegybanki poli-
tikával magyarázható. „Nem mindig 
a megfelelő döntés, ha a valutát úgy 
tartják szinten, hogy annak nincs 
gazdasági alapja. Magyarország in-
kább szabadjára engedte az árfolya-
mot, ezzel segítve az exportőröket, 
hiszen a külkereskedelmi mérleg 
szempontjából egy gyengébb hazai 

valuta előnyösebb, helyzetbe hozza 
a kivitelt, és bizonyos mértékig fékezi 
az importot” – magyarázta a szakér-
tő. Az országok kormányai és a fi ská-
lis politikát a monetáris eszközökkel 
alakító jegybankok összehangoltan 
döntenek arról, hogy milyen mérték-
ben tartják szükségesnek beavatkoz-
ni egy valutagyengülési folyamatba.

„A gyengébb valutának is vannak 
előnyei, bizonyos helyzetekben nem-
csak az erős valuta lehet üdvözítő” 
– szögezte le Králik Lóránd. Hang-
súlyozta, ha a prognózisok helytálló-
ak lesznek, és az év végéig 4,90 lej/
eurós árfolyam lesz, az mindössze 
egyszázalékos árfolyamvesztést je-
lent egy év alatt, ami nem jelentős 
mértékű, összehasonlítva a magyar 
valuta 8,5 százalékos árfolyamvesz-
tésével. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
ezek a mozgások tudatos lépések, 
politikák eredményei, nem spekulá-
ciók állnak a háttérben.
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