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H I R D E T É S

NEM AGGASZTJA A LEJTMENET A MINISZTERELNÖKÖT, AKI A JÁRVÁNY ÉS A TÉLI SZÁMLÁK MIATT STABILITÁST SZERETNE

Gyengíti a kormányválság a román devizát
A magas külkereskedelmi és 
költségvetési hiány mellett a 
kormányválság is hozzájárul 
ahhoz elemzők szerint, hogy 
a lej-euró árfolyam sorra 
dönti a történelmi csúcsokat. 
Florin Cîţu miniszterelnök 
szerint azonban „nincs ok 
aggodalomra”.

 » BÁLINT ESZTER

F olytatódott tegnap is a ro-
mán deviza lejtmenete, 
újabb történelmi mélypont-

ra süllyedt az egységes európai 
fi zetőeszközzel szemben. A Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) re-
ferencia-árfolyama szerint egy 
euró 4,9475 lejt ért, 0,59 banival 
(0,12 százalékkal) többet, mint 
a pénteki – szintén történelmi 
csúcsnak számító – árfolyam 
szerinti 4,9416 lej. Az ameri-
kai dollár árfolyama eközben 
0,85 banival (0,20 százalék-
kal) 4,1718 lejre nőtt a pénteki 
4,1633 lejes értékhez képest. A 
svájci frank árfolyama pedig 
0,08 banival (0,02 százalékkal) 
4,5534 lejre emelkedett a pén-
teki 4,5526 lejes értékhez viszo-
nyítva. Az arany is drágult: egy 

gramm ára 1,9664 lejjel (0,81 
százalékkal) 244,7195 lejre nőtt 
a pénteki 242,7531 lejről.

A politikai csörte 
nem tesz jót a lejnek
„A kormányzati válságnak mi-
előbb véget kell érnie” – fi gyel-
meztetett már a hét végén a fo-
lyamatos lejtmenet láttán Ionuț 
Dumitru közgazdász, aki szerint 
a politikai instabilitásnak erő-
teljes negatív hatása van a ro-
mán devizára. „Olyan körülmé-
nyek között, hogy Románia az 
egyetlen olyan ország az Euró-
pai Unióban, ahol ilyen magas a 
külkereskedelmi mérleg hiánya, 
amit költségvetési hiány tetéz, 
természetes a lej gyengülése. 
A tartózkodó befektetők sze-
mében ilyen defi citek mellett a 
politikai válság kedvezőtlen kö-
rülményeket teremt, tovább bo-
nyolítja a lej helyzetét” – nyilat-
kozta a Raiff eisen Bank vezető 
közgazdásza az Economica.net 
gazdasági portálnak. Ionuț Du-
mitru amúgy arra számít, hogy 
a kritikus 5 lejt ugyan nem éri el 
az év végére a lej-euró árfolyam, 
de 4,96 lejig elmegy.

Adrian Codirlașu, a CFA Romá-
nia alelnöke is úgy nyilatkozott 
a hét végén, hogy minden olyan 

politikai válság, amelynek az 
lett a vége, hogy bizalmatlansági 
indítvánnyal menesztették a kor-
mányt, jelentős hatást gyakorolt 
az árfolyamra, mindannyiszor 
megsínylette a lej a történteket.

Cîţu a nemzetközi piacot, a 
kamatokat okolja
Florin Cîţu miniszterelnök sze-
rint azonban „nincs ok aggoda-
lomra”. „A lej-euró árfolyamot a 
piac alakítja. Nagyon bonyolult 
azt mondani, hogy mindaz, ami 
történik, összefüggésben áll-e 

ezzel a dologgal, mindazzal, ami 
a politikában történik, mivel ha 
megnézzük, az árfolyam lejtme-
nete még ezelőtt elkezdődött. Ösz-
szefüggésben állhat azzal, hogy a 
romániai piacon nagyon alacso-
nyak a kamatok. Ha megnézzük 
a hitelek kamatját, ezek csökken-
nek. Nagyon oda kell fi gyelnünk, 
mi történik a nemzetközi piacon” 
– válaszolta a kormányfő újság-
írói kérdésre.

„Mondom, ez a gyengülés még 
ezen helyzet előtt elkezdődött. 
Nincs ok aggodalomra. Az árakat 

és az árfolyamot a piac határozza 
meg. Ha világviszonylatban meg-
nézzük, nagyon sok a változás. 
Például az Egyesült Államokban, 
bár nagyon nagy, 5,4 százalékos 
az infl ációjuk, a Fed azt mondja, 
nem emel kamatot, ami újfent 
nyomást gyakorol a fi zetőeszköz-
re. Sokkal bonyolultabb megérte-
ni, hogy pontosan mi történik a 
devizákkal rövidtávon. Közepes 
távról beszélhetünk, de a nem-
zeti deviza az egyik legstabilabb 
fi zetőeszköz az eurózónán kívül” 
– húzta alá Cîţu.

„Egyesek káoszt akarnak”
Az előrehozott választásokat el-
lenben a kormányfő is hibának 
tartaná. Mint vasárnap esti ba-
lázsfalvi nyilatkozatában is hang-
súlyozta, stabil kormányra van 
szükség. „Még tart a világjárvány. 
Jön a tél, már tudjuk, hogy nőni 
fognak az energiaszámlák, és el 
kell fogadnunk azokat az intéz-
kedéseket (a kormány bele akar 
pótolni a lakosság téli fűtésszám-
láiba az energiaárak megugrása 
miatt – szerk. megj.). Úgy hiszem, 
csak az beszél ma előrehozott vá-
lasztásokról, aki nem a románok 
javát akarja, és káoszba akarja ta-
szítani az országot” – fogalmazott 
a liberális miniszterelnök.

Csúcsról csúcsra. Vészesen közelít az 5 lejhez az euró árfolyama
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