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A JEGYBANKI ILLETÉKES SZERINT NEM AD OKOT AGGODALOMRA A ROMÁN DEVIZA ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ÜTEME

Közelít az 5 lejes küszöbhöz az euró árfolyama
Tizenkét év alatt 90 banival gyengült 
a román deviza az egységes európai 
fi zetőeszközhöz képest, ami nem 
aggasztó Adrian Vasilescu jegybanki 
tanácsadó szerint. Úgy véli, Románia 
devizapiaca nagyon stabil.

 » BÁLINT ESZTER

A román nemzeti deviza tizenkét év 
alatt gyengült 90 banival az egy-
séges európai fi zetőeszközhöz ké-

pest, Románia devizapiaca nagyon stabil 
– jelentette ki Adrian Vasilescu, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) stratégiai tanácsadó-
ja azt követően, hogy pénteken történelmi 
mélypontra süllyedt a lej az euróhoz viszo-
nyítva. „A magyarázat egyszerű. Az árfo-
lyam folyamatosan történelmi csúcsokra 
hág, történelmi mélypontokra süllyed, 
tizenkét éve. És tizenkét év alatt a törté-
nelmi csúcsok és történelmi mélypontok 
között ingadozva 90 banit veszített érté-
kéből. Ennyit. 90 banival gyengült a lej” – 
fejtette ki a jegybanki szakértő az Agerpres 
hírügynökség megkeresésére. Hozzátette: 
nincs szükség olyan szalagcímekre, ame-
lyek szerint „Összeomlik a lej”, mivel az 
olyan erős devizák, mint a dollár, az euró 
vagy a japán jen, tudnak ennél nagyobb 

árfolyam-ingadozást is produkálni. „Ez a 
90 banis értévesztés tizenkét év alatt nem 
okoz gondot, és nem kell a nemzeti valuta 
összeomlásáról beszélni. Románia deviza-
piaca stabil, sőt nagyon stabil” – szögezte 
le Adrian Vasilescu. Emlékeztetett egyút-
tal, nem most fordul elő először, hogy a 
pénzügyi elemzők azt vetítik előre, az euró 
árfolyama eléri az 5 lejt: az elmúlt tizenkét 
év leforgása alatt számos példa volt erre. 
„Legalább tíz éve beszélnek az 5 lejes kü-
szöb átlépéséről, ám erre máig nem került 
sor” – húzta alá a jegybanki illetékes.

Mint ismeretes, pénteken újabb törté-
nelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval 
szemben, a Román Nemzeti Bank által köz-
zétett árfolyam szerint egy euró 4,9281 lej, 
azaz 0,13 banival (0,03 százalék) több, mint 
csütörtökön volt. A BNR csütörtöki árfolya-
ma 4,9268 lej/euró volt. Az amerikai dollár-
hoz képest viszont erősödött a lej, pénte-
ken az amerikai valuta 4,1596 lejt ér, 0,44 
banival kevesebbet a csütörtökön jegyzett 
4,1640 lejnél. A svájci frankkal szemben 
is gyengült eközben a román deviza, pén-
teken egy svájci frank 4,5468 lejt ér, míg 
a csütörtöki árfolyam 4,5392 lej volt (0,76 
bani, +0,17 százalék). Egy gramm arany 1,1 
lejjel, azaz 0,45 százalékkal került keveseb-
be, a csütörtöki 242,4736 lejről pénteken 
241,3706 lejre csökkent az ára.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A koronavírus delta variánsának terje-
dése és a fertőzöttek számának meg-

ugrása nyomán több ország is újabb korlá-
tozásokat vezetett be vagy tervez bevezetni 
a pandémia terjedésének megfékezése ér-
dekében. Turistaparadicsomokban is vál-
toznak a szabályok, érdemes utazás előtt 
tájékozódni.

Máltára csak oltottak utazhatnak
Bekeményítettek a máltai hatóságok: 
Európában elsőként vezetik be, hogy ha-
marosan csak koronavírus ellen beoltott 
turistákat fogad a szigetország. „Az oltási 
igazolvány felmutatása július 14-étől válik 
kötelezővé” – jelentette be Chris Fearne 
egészségügyi miniszter. Mint rámutatott, 
a máltai, a brit vagy az európai uniós iga-
zolványt fogadják el. A szülőkkel utazó 
gyerekeknek negatív PCR-tesztet kell fel-
mutatniuk, kísérő nélküli gyerekek nem 
utazhatnak Máltára.

Málta jelenleg csak a nagy-britanni-
ai turistáktól kér oltási igazolványt, más 
európai országok polgárai egy negatív 
PCR-teszttel is beutazhatnak a szigetor-
szágba.

Az új beutazási feltételeket alig néhány 
órával azután jelentették be a hatóságok, 
hogy 96 új megbetegedést regisztráltak 
Máltán, és a pénteki volt immár a negyedik 
nap, amikor 24 óra lefogása alatt megkét-
szereződött az esetszám. A fertőzések több-
sége külföldi utazáshoz köthető. Annak 
ellenére különben, hogy megugrott az eset-
szám Máltán, mindössze három koronaví-
rusos beteg szorul kórházi kezelésre, ami 
újfent bizonyítja a vakcina hatékonyságát.

Mint ismeretes, európai uniós összeve-
tésben Máltán a legmagasabb az átoltottak 
aránya, a lakosság 84 százaléka megkapta 
legalább az első oltást, 79 százalék pedig 
az emlékeztető vakcinán is túl van.

Portugáliai szigor 
szállodákban, éttermekben
Eközben Portugáliában, a koronavírus-jár-
vány által leginkább érintett régiókban 
azoknak a személyeknek, akik szállodában 
akarnak megszállni vagy étteremben akar-

nak étkezni, péntektől védettségi igazol-
ványt kell felmutatniuk. „Továbbra is a jár-
vány súlyosbodását látjuk” – hangsúlyozta 
Mariana Vieira da Silva kormányszóvivő, 
megjegyezve, hogy a magas vagy nagyon 
magas epidemiológiai kockázattal ren-

delkező települések száma elérte a 60-at, 
szemben a múlt heti 45-tel. Ezekben a nagy 
kockázatú térségekben, amelyek főként 
Lisszabonban és környékén koncentrálód-
nak, valamint az Algarve (déli) turisztikai 
régióban péntektől éjszakai kijárási tilal-
mat is bevezettek. Péntektől az éttermekbe 
történő hétvégi belépéskor negatív tesztet, 
a teljes oltottságot vagy a betegségen való 
átesést igazoló dokumentumot kell bemu-
tatniuk az odalátogatóknak. A kormány to-
vábbá úgy döntött, hogy megszünteti a fő-
város, illetve a lisszaboni régió és az ország 
többi része közötti hétvégi utazási tilalmat, 
tekintettel arra, hogy a delta variáns már 
az egész országban jelen van. Az Országos 
Közegészségügyi Intézet által közzétett ada-
tok szerint a június utolsó hete óta vizsgált 
új eset majdnem 90 százalékában kimutat-
ták a delta változatot. Portugália szerdán és 
csütörtökön február eleje óta először átlép-
te a 3000 új esetet.

Horvátország és Görögország 
következik?
Eközben a horvátországi hatóságok július 
elején azt jelentették be, hogy csak az ide-
genfogalmi idény végével válik mindenhol 
kötelezővé a digitális Covid-igazolvány, 
ahol maszkot kel viselni. Ám egyúttal azt 
is jeleztek, hogy az esetben, ha romlik a 
járványhelyzet, ez még előbb is bekövet-
kezhet.

A görögországi utazásszervezők is arra 
számítanak, hogy a delta variáns felbuk-
kanása miatt mindenképp csökkenni fog-
nak a bevételeik, és azt sem zárják ki, hogy 
a jóval agresszívebb és fertőzött mutáns 
látványos terjedése nyomán az athéni ha-
tóságok újragondolják a járványpolitikáju-
kat. A múlt héten ugyanis újra megugrott 
az országban a Covid-19 esetek száma, mi-
után a hosszú hetek csökkenő tendenciája 
után a hatóságok csaknem minden korlá-
tozást feloldottak.

Utazás korona idején: Máltára csak oltottak, máshol is szigorítanak

A lakosság háromnegyede román euróról álmodik

Az euróövezeten kívüli uniós tagállamok közül Romániában a legerősebb az euró 
bevezetésének támogatottsága, a lakosság 75 százaléka üdvözölné ezt – derül ki 
egy pénteken közzétett uniós közvélemény-kutatás (Eurobarométer) eredménye-
iből. A felmérés annak a hét európai uniós tagállamnak a bevonásával készült, 
amelyek még nem csatlakoztak az euróövezethez, azaz Bulgária, Csehország, 
Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország. A meg-
kérdezett EU-s polgárok többsége (60 százaléka) úgy véli, az euró bevezetése 
kedvező hatást fejtett ki azokban az országokban, amelyek már áttértek az egy-
séges valuta használatára. A válaszadók 52 százaléka szerint az euró bevezetése 
pozitív hatással lenne országukra, 55 százalék szerint pedig saját életükre is 
kedvezően hatna. 

Összességében a válaszadók 57 százaléka pártolná az euró bevezetését saját 
országában, és Romániában, valamint Magyarországon a legnagyobb ennek a 
támogatottsága, 75, illetve 69 százalék. Csehország kivételével a felmérésbe be-
vont valamennyi tagállamban nőtt az euró bevezetését támogatók aránya 2020-
hoz viszonyítva. A legnagyobb arányú növekedést Romániában (63 százalékról 
75 százalékra) és Svédországban (35 százalékról 43 százalékra) jegyezték. Mint 
ismeretes, a jelenleg 19 tagállamot tömörítő euróövezet 2015-ben bővült utoljára, 
Litvánia csatlakozásával. Bár Dániát leszámítva valamennyi uniós tagállam köte-
les előbb-utóbb áttérni az euró használatára, kevesen tesznek komoly erőfeszíté-
seket ennek érdekében. 

Romániát illetően a 2020-as konvergenciajelentés szerint az ország jelenleg 
egyet sem teljesít az euró bevezetéséhez szükséges négy gazdasági kritérium 
közül: sem az árstabilitási, sem az államháztartáshoz kapcsolódó, sem az árfo-
lyam-, sem a hosszú távú kamatlábakhoz kapcsolódó kritériumot. A Romániai 
Pénzügyi Elemzők Egyesületének (CFA Románia) legfrissebb prognózisa szerint 
ilyen körülmények között Románia leghamarabb 2030-ban vezetheti be az egysé-
ges európai fizetőeszközt.

Szigor. Málta szerdától már csak a koronavírus ellen beoltott turistákat engedi be

Változott a járványügyi kockázatot jelentő országok listája

Abból a szempontból sem mindegy, hova utazunk, hogy mi vár ránk, amikor hazaté-
rünk Romániába. Az országos vészhelyzeti bizottság a múlt hét második felében frissí-
tette a magas járványügyi kockázatot jelentő országok listáját, Spanyolország sárgára, 
Ciprus vörösre váltott, Nagy-Britannia továbbra is vörös. A legfrissebb határozat szerint 
vörös besorolású: Seychelle-szigetek, Kolumbia, Namíbia, Mongólia, Argentína, Kuvait, 
Fidzsi-szigetek, Tunézia, Uruguay, Jersey, Omán, Ciprus, Maldív-szigetek, Egyesült 
Királyság, Brazília, Dél-Afrika, Costa Rica, Suriname, Kuba, Panama, Paraguay, Brit 
Virgin-szigetek, Nepál, India. Sárga zónás: Chile, Saint Kitts és Nevis, Egyesült Arab 
Emírségek, Grúzia, Kirgizisztán, Portugália, Malajzia, Botswana, Spanyolország, Trini-
dad és Tobago, Bahrein, Irak, Orosz Föderáció, Bolívia, Zambia, Irán, Egyesült Államok, 
Virgin-szigetek, Andorra, Guyana. A többi ország zöld zónának minősül.
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