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H I R D E T É S

EGY ÉVEN BELÜL MEGHALADHATJA AZ 5 LEJT AZ EURÓPAI FIZETŐESZKÖZ ÁRFOLYAMA, NŐNEK AZ ÁRAK ÉS A BANKI KAMATOK

Egyre távolodik a román euró bevezetése
Számos kedvezőtlen hírrel 
szolgáltak legfrissebb 
prognózisukban romániai 
pénzügyi elemzők. Jó hír 
viszont, hogy meglátásuk 
szerint a drágulási hullám 
ugyan folytatódik, de ez-
zel párhuzamosan emel-
kednek a fizetések is.

 » KRÓNIKA

T izenkét hónapon belül meg-
haladja az 5 lejes pszichológi-
ai küszöböt az euró árfolyama 

– állítja határozottan a Romániai 
Pénzügyi Elemzők Egyesülete (CFA 
Románia) által megkérdezett 
pénzügyi szakemberek 93 szá-
zaléka. 84 százalékuk az infl áció 
emelkedését, vagyis a drágulási 
hullám folytatódását prognosz-
tizálta. A szakértői egy esület 
által kiadott közlemény szerint 
elemzők jövőre 3,75 százalékos 
infl ációra számítanak.

A pénzügyi elemzőknek nin-
csenek jó híreik azok számára 
sem, akik lejalapú bankhitel-
lel rendelkeznek, vagy a kö-
zeljövőben kölcsönt kívánnak 
felvenni, a fogyasztási hitelek 

és az Első otthon program ke-
retében igényelt bankkölcsö-
nök havi törlesztőrészletének 
kiszámításakor alkalmazott 
háromhavi irányadó bankközi 
kamatláb (ROBOR 3M) az elő-

rejelzés szerint 1,5 százalékról 
1,97 százalékra fog emelkedni.

Az elemzők amúgy az idei év 
végére 6,1 százalékos gazdasági 
növekedéssel számolnak, ami 
pedig a román államadóssá-

got illeti, 54  százalékos szintet 
prognosztizálnak.

Nem túl derűlátók eközben 
annak kapcsán, hogy Románia 
mikor tud csatlakozni az euró-
övezethez, meglátásuk szerint 

erre csak 2030-ban nyílik majd 
lehetőség. Mint Adrian Codîr-
lașu, a CFA Románia alelnöke 
a Digi 24 hírtelevíziónak nyi-
latkozva aláhúzta, az 5 lejes 
euró egy „természetes folya-
mat” következő állomása, az 
árfolyam ugyanis most már 
évek óta átlagosan 2,5 száza-
lékkal emelkedik, az ok pedig 
Románia és az eurózóna inflá-
ciós rátája közötti különbség, 
illetve a folyó fizetési mérleg-
hiány, amely ráadásul idén a 
várakozások szerint tovább fog 
mélyülni.

A pénzügyi elemző ugyanak-
kor azt mondja, a vásárlóerő 
még ennyi rossz hír mellett is 
nőni fog, mivel a fizetések – 
főként a magánszektorban – 
az inflációs rátát meghaladó 
ütemben nőttek, és meglátása 
szerint így a hiteltörlesztéssel 
sem lesznek gondok az emel-
kedő árfolyam és kamatok 
mellett.

Az egyre csak késlekedő 
román euró kapcsán Adrian 
Codîrlașu közölte, azért ilyen 
távoli az euróövezeti csatlako-
zás várható időpontja, mivel 
Romániának még sok feltételt 
kell teljesítenie, és minden lé-
péshez időre van szükség.

Csak idő kérdése. Egy éven belül elérheti az 5 lejt az euró árfolyama, további drágulást vonva maga után
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