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 1 euró       4,7576
1 dollár      4,2614
 1 svájci frank 5,5189
1 font sterling 4,3163
100 forint 1,4446

Valutaváltó

 » RÖVIDEN

Nőtt a munkanélküliség
3,9 százalékra nőtt a munkanélkü-
liségi ráta szeptemberben, ez 0,1 
százalékpontos növekedést jelent 
az előző hónaphoz viszonyítva – 
közölte csütörtökön az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). A férfi ak 
körében 1 százalékponttal maga-
sabb volt a munkanélküliség, mint 
a nőknél (férfi aknál 4,3 százalék, 
nőknél 3,3 százalék). A felnőtt 
lakosság körében (25–74 évesek) 3,1 
százalékos volt a munkanélküliségi 
ráta idén szeptemberben (a férfi ak-
nál 3,5%, a nőknél 2,6%). Az INS 
adatai szerint a 25 és 74 év közötti 
munkanélküliek száma, az összes 
munkanélküli 74,4 százalékát tette 
ki szeptemberben. 
 
Mélyült a defi cit
A harmadik negyedévet 26,97 
milliárd lejes defi cittel zárta a 
költségvetés, ami a bruttó hazai 
termék (GDP) 2,6 százalékát jelenti 
– közölte a pénzügyminisztérium. 
Ez 60 százalékos növekedést jelent 
a tavalyi év hasonló időszakához 
képest. Tavaly január és szeptem-
ber között 16,8 milliárd lej hiányt 
jegyeztek a költségvetésben, ez a 
GDP 1,77 százaléka. A pénzügyi 
tárca szerint a költségvetés bevé-
telei 228,7 milliárd lejt tettek ki, ez 
a GDP 22,2 százaléka, szemben a 
GDP 21,7 százalékával a tavalyi év 
azonos időszakában. Százalékban 
kifejezve a bevételek 11,6 száza-
lékkal (23,7 milliárd lejjel) nőttek 
a tavalyhoz képest. A költségvetés 
kiadásai 255,6 milliárd lejt tettek ki, 
ami 15,3 százalékkal több, mint az 
előző év azonos időszakában volt. 
 
Zuhan a ROBOR
Két bázisponttal, 2,99 százalékra 
csökkent csütörtökön a korábban 
jegyzett 3,01 százalékról a lejalapú 
hitelek törlesztőrészletét befolyáso-
ló három havi irányadó bankközi 
hitelkamatláb (ROBOR) – közölte 
a Román Nemzeti Bank (BNR). Az 
év elején szintén évi 2,99 száza-
lékon állt a ROBOR, míg tavaly 
ezen a napon 3,31 százalék volt az 
értéke. A jelzáloghitelesek esetében 
alkalmazott hat havi bankközi 
hitelkamatláb 3,07 százalékra süly-
lyedt. A fogyasztói hitelek irányadó 
mutatóját (IRCC), amely az előző 
negyedévben történt bankközi 
tranzakciók napi kamatjának 
számtani középarányosa, 2,66 
százalékban határozták meg.

BÉRBE AD

Kiadó hosszú távra marosvásárhelyi házrész: egy 
szoba, konyha, fürdő az Avram Iancu utcában, 
kimondottan diákoknak. Ár: 180 euró/hó. Tel.: 
0744-786203.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

BÁR A LEGTÖBBEN BANKSZÁMLÁRA KAPJÁK A FIZETÉST, NEM KÁRTYÁVAL FIZETNEK

A készpénz még mindig üti a kártyát

Előnyben a készpénz. A lakosság kevesebb mint harmada próbál mindent bankkártyával fi zetni

A pénzintézetek iránti bizalmat-
lanság, a megtakarításokra alig 
jutó kis jövedelem, és a feke-
te-szürke gazdaság működése 
állhat a szakember szerint a 
hátterében annak, hogy Romá-
niában a lakosság nagy része 
még mindig készpénzpárti.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

B ár egyre több a bankkártya 
Romániában, és egyre népsze-
rűbbé válik a kártyás mellett az 

okostelefonos, -órás vagy -karkötős 
fi zetés is, a lakosság túlnyomó több-
sége a készpénzt részesítik előnyben, 
és még ha bankszámlára kapja is a 
havi bérét, azt a fi zetésnapon kiveszi 
az első automatából, és attól kezdve 
csak készpénzzel fi zet. A számlafi -
zetéseknél is nő ugyan azoknak az 
aránya, akik online fi zetik ki a köz-
műszolgáltatásokat, de a legtöbben 
a szolgáltató székhelyén, bankban 
vagy újabban a boltokban felszerelt 

PayPointoknál, ám készpénzzel fi -
zeti ki a számla ellenértékét. Ezt tá-
masztja alá az Intrum által évente el-
készített Európai Fogyasztói Fizetési 
Felmérés is, amelyet idén Európa 24 
országából közel 25 ezer válaszadó 
megkérdezésével készítettek el. Mint 
az eredményekből kiderült, Olaszor-
szágban, Spanyolországban, Görög-
országban, Romániában és Magyar-
országon a lakosság napi szinten 
leggyakrabban készpénzt használ.

Ha  számla, inkább készpénz
A romániaiak többsége még mindig 
a készpénzfi zetést tartja a legbizton-
ságosabbnak, a lakosság több mint 
fele készpénzzel fi zeti a közüzemi 
számlákat, elektromos áram, víz, 
gáz, telekommunikáció díját – erő-
síti meg a PayPoint Románia által 
végzett piackutatás is, amelynek 
eredményeit a napokban hozták 
nyilvánosságra. A felmérésből az 
derül ki, hogy tíz romániai lakos-

ból hét személyesen szereti fi zetni 
a számlákat. A PayPoint ügyfelei 
közül a villanyszámlát fi zetik a leg-
többen a rendszeren keresztül, az 
arányuk eléri a 90 százalékot, a te-
lekommunikációs szolgáltatások 
ellenértékét 84 százalékban, míg a 
vizet és a gázt mintegy 50 százalék-
ban. A felmérés szerint az elmúlt há-
rom hónapban 10 állampolgárból 5 
fi zetett a rendszeren keresztül, 4 vá-
lasztotta az online lehetőséget, és 3 
fi zetett közvetlenül a szolgáltatónak. 
A bankautomatákon keresztül törté-
nő fi zetés a legkevésbé népszerű, 
mindössze húsz százalék él ezzel a 
lehetőséggel. A piackutatásban arra 
derült fény, hogy a megkérdezettek 
20 százaléka azonnal kiveszi a fi zeté-
sét a bankkártyáról majd készpénz-
zel fi zet, 49 százalék a fi zetés egy 
részét veszi ki a számláról, 27 száza-
lék fi zet kizárólag bankkártyával, és 
5 százalék azoknak az aránya, akik 
nem is kártyára kapják a fi zetést. A 
többség elsősorban a tranzakciók 
biztonságát tartja szem előtt, ami-
kor kiválasztja a fi zetési módot. A 

most nyilvánosságra hozott adatok 
egy májusban elkészült közvéle-
mény-kutatás eredményei, amikor 
1005, 18 és 65 év közötti személyt 
kérdeztek meg vidéken és városon.

Generációs kérdés is,
de nem csak
„Elsősorban az idősebb generáci-
ónál érhető tetten, hogy leginkább 
készpénzt használnak, nyugdíjasok 
nagy része havonta egy alkalommal 
használja a bankkártyát, amikor 
kiveszi róla a havi juttatást, hiába 
lenne racionálisan indokolt, hogy 
inkább a kártyával fi zessen, a meg-
szokás hatalma erősebb” – mutatott 
rá a Krónika megkeresésére Bordás 
Attila, a LAM Mikrohitel Rt. igazga-
tóhelyettese. Meglátása szerint en-
nek hátterében a kelet-európai nagy 
pénzbeváltások traumája is áll, s bár 
erre már hetven éve nem volt példa, 
még sokan emlékeznek az ezekhez 
kapcsolódó hatalmas veszteségekre. 

Másrészt a kilencvenes évek hatal-
mas infl ációi is növelték a bizalmat-
lanságot – tette hozzá a pénzügyi 
szakértő.

Bordás Attila tapasztalatai sze-
rint ugyanakkor a fi atalabb nem-
zedék már sokkal rugalmasabb 
ebben a tekintetben, ám a pénzin-
tézetek, a bankok is sokat tehetné-
nek megfelelő tájékoztatással. Pél-
dául széles körben tájékoztatniuk 
kellene az ügyfeleket, hogy az eu-
rópai uniós szabályok gondoskod-
nak a  bankszámlán elhelyezett 
pénzének védelméről 100 000 eu-
róig, tehát bármi történik ebben 
az értékben az ügyfél kárpótlás-
ra jogosult. A romániai lakosság 
jelentős része még mindig azért 
használja leginkább a készpénzt, 
mert a háztartások többségében a 
havi bevétel mintegy 80 százaléka 
a folyó költségekre – számlákra, 
élelemre – megy el, megtakarítás-
ra kevés marad, ilyen esetben már 
nem fontos, hogy bankszámlán 
maradjon a pénz. Szintén a kész-
pénzhasználatot erősíti, hogy még 

mindig tetten érhető a szürke- és 
a feketegazdaság több területen, 
például az építkezésben, a turiz-
musban is előfordul, hogy a szol-
gáltató nem ad számlát, ez pedig 
készpénzt feltételez. Bordás Attila 
arra is kitért, hogy a sajátos ház-
táji gazdálkodás szintén fenntart-
ja a készpénzszükségletet. „Amíg 
a karácsonyi disznót háztájról, 
számla nélkül vásárolja a lakos-
ság, szükség lesz a készpénzre” – 
összegezte a szakértő.

Kiemelte egyúttal: a banki fi ze-
tések, utalások teljes mértékben 
átláthatók, követhetők, és emiatt 
adózandók, de Európában még 
egyetlen országban sem sikerült 
megvalósítani, hogy a készpénz tel-
jesen kikerüljön a forgalomból. Ro-
mánia azonban a banki termékek 
tekintetében utolsó helyen áll az 
EU-ban, a lakosság 30–40 százalé-
kának még folyószámlája sincs, ami 
elemi kötődés egy bankhoz.

 » A bankauto-
matákon ke-
resztül történő 
fi zetés a legke-
vésbé népszerű, 
mindössze húsz 
százalék él ezzel 
a lehetőséggel. 

 » A romá-
niai lakosság 
jelentős része 
még mindig 
azért használ-
ja leginkább a 
készpénzt, mert 
a háztartások 
többségében 
a havi bevétel 
mintegy 80 
százaléka a 
folyó költségek-
re – számlákra, 
élelemre – megy 
el – mutatott rá a 
szakember.
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