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 » RÖVIDEN

Nethasználatban is a lista végén
Az Európai Unió 16 és 74 év közötti 
lakosságának 87 százaléka vallotta 
azt 2019-ben, hogy használta az in-
ternetet az elmúlt három hónapban; 
a tagállamok közül Romániában és 
Bulgáriában a legalacsonyabb ez 
az arány, 74, illetve 68 százalék. Az 
EU statisztikai hivatala, az Eurostat 
adatai szerint Svédországban a 16 
és 74 év közöttiek 98 százaléka, Dá-
niában 97 százalék, Luxemburgban 
96 százalék használta az internetet 
tavaly. Az Eurostat megjegyzi, hogy 
az elmúlt években jelentősen nőtt 
az internethasználat az Európai 
Unióban: míg 2007-ben a 16 és 74 
év közötti népesség mindössze 
57 százaléka használta a világhá-
lót, addig 2013-ra 75 százalékra, 
2019-re pedig 87 százalékra nőtt 
ez az arány. Románia esetében a 
2007-ben jegyzett 24 százalékról 
2013-ra 50 százalékra, 2019-re pedig 
74 százalékra nőtt az internetezők 
aránya. Az adatokból az is kide-
rül, hogy a leginkább (az esetek 
75 százalékában) elektronikus 
levelezésre, információkeresésre 
(68 százalék), üzenetváltásra (67 
százalék) és online hírek olva-
sására (63 százalék) használják 
a webet. A 16 és 74 év közöttiek 
nagy része ugyanakkor banki 
szolgáltatások igénybevételére (58 
százalék), a közösségi oldalakon 
való részvételre (57%), egészséggel 
kapcsolatos információk keresé-
sére (55 százalék), zenehallgatásra 
(53 százalék), valamint telefon- vagy 
videóhívásokra is használja a világ-
hálót. Információkeresésre, üzenet-
váltásra, online hírek olvasására és 
banki szolgáltatásokra a romániai 
lakosság használja a legkisebb 
arányban az internetet – mutatnak 
még rá az Eurostat adatai. 
 
Különleges nyugdíjak: 
nincs egyetértés
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) tá-
mogatni fogja a végső szavazáson 
a különleges nyugdíjak eltörléséről 
szóló törvénytervezetet, a szociál-
demokraták (PSD) által benyújtott 
módosító javaslatokat azonban 
nem, jelentette be Ioan Cupşa libe-
rális képviselő tegnap. „A tervezet 
kezdeményezőjeként a PNL holnap 
(ma – szerk. megj.) támogatni fogja 
a különleges nyugdíjak eltörlését, 
azonban az Adrian Solomon, a 
munkaügyi bizottság szociálde-
mokrata elnöke által benyújtott 
módosító javaslatokat nem, mivel 
azoknak nincs értelmük. A PNL azt 
szeretné, hogy a hozzájárulás elve 
minden esetben érvényes legyen a 
nyugdíjak  kiszámításakor, kivéve 
a katonai nyugdíjakat” – nyilat-
kozta az Agerpres hírügynökség-
nek Cupşa. A liberális képviselő 
elmondta, a PSD által javasolt 
módosítások a rendkívüli eredmé-
nyeket elért sportolókra, tudósokra 
és művészekre vonatkoznak, és 
szerinte ezzel a PSD gúnyt űz a 
törvényből. Ami az igazságszolgál-
tatás tiltakozó akcióit illeti, Cupşa 
kifejtette, hogy a bírák, ügyészek 
és törvényszéki jegyzők a törvény 
előírásai értelmében nem léphet-
nek sztrájkba, tiltja a szociális 
párbeszéd törvénye. A képviselő-
ház ma, rendkívüli ülésen szavaz a 
különleges nyugdíjak eltörléséről 
szóló törvénytervezetről. 

TÖRTÉNELMI CSÚCSON AZ ARANY ÁRFOLYAMA – AZ ELEMZŐK BORÚLÁTÓK

Folytatódik a lej gyengülése

Lejtmenetben a lej. Újra megdöntheti a történelmi csúcsot az euró árfolyama

 Történelmi csúcsot döntött 
tegnap az arany árfolyama, az 
egységes európai fi zetőeszköz-
höz képest is közel a mélypont-
hoz a román deviza. Elemzők 
közben nem jósolnak túl fényes 
2020-as évet.

 » BÁLINT ESZTER

I dén januárban immár a negyedik 
történelmi csúcsára hágott teg-
nap az arany árfolyama: a Román 

Nemzeti Bank (BNR) által közölt re-
ferenciakurzus 220,9342 lej/gramm. 
A legutóbbi mélypont a nemesfém-
hez képest január 8-án volt, ami-
kor 218,2474 lej/grammos hivatalos 
árfolyamot jelentett be a bukaresti 
központi pénzintézet. Az arany un-
ciánkénti ára különben a nemzetközi 
színtéren is közelít az 1600 dolláros 
szinthez – mint a szakértők hangsú-
lyozzák, a kereskedelmi feszültségek 
és a geopolitikai konfl iktusok miatt 
az árfolyam ezen a szinten mozog 
már az év eleje óta.

Gyengült tegnap a román deviza 
az egységes európai fi zetőeszközhöz 
mérten is: a BNR referencia-árfolya-
ma 4,7798 lej/euró a pénteki 4,7790-
es szint után. A lej az elmúlt hetek-
ben történelmi mélypont közelében 
mozgott az euróhoz viszonyítva, a re-
kordot a 2018. november 21-ei 4,7808 
lej/eurós szint tartja.

Hasonló lejtmenetben van a román 
fi zetőeszköz a svájci frankhoz képest 

is: a tegnapi árfolyam 4,4707 lej/sváj-
ci frank a pénteki 4,4487 után, ami 
a 2015-ben beállított szinthez hason-
ló. Az amerikai dollárhoz képest is 
térvesztésről tanúskodik a bukaresti 
jegybank árfolyama: 4,3348 lej/dol-
lár a pénteki 4,3101 után.

A román fi zetőeszköz lejtmenete pe-
dig idén folytatódni fog – vallják egybe-
hangzóan a gazdasági szakemberek. A 
pénzügyi elemzőket tömörítő CFA Ro-
mánia által tegnap közzétett elemzés 
szerint az elkövetkező tizenkét hónap-
ban tovább gyengül a román deviza 
az egységes európai fi zetőeszközhöz 
mérten. „Ami a lej–euró-kurzust illeti, 
a felmérésben részt vevő elemzők csak-
nem 90 százaléka a lej értékvesztését 
jelzi az elkövetkező tizenkét hónapra a 

jelenlegi szinthez viszonyítva” – von-
ja le a következtetést az elemzés, ami 
szerint az árfolyam egy év múlva eléri 
a 4,8823 lej/eurót, fél éven belül pedig 
4,83 lej/eurós szint körül fog mozog-
ni. Drágulásra mindenképp készül-
nünk kell, a szakemberek ugyanis 
2021 januárjáig 3,67 százalékos éves 
szintű infl ációt várnak. Nem szolgál-
nak jó hírekkel azok számára sem, 
akik bankhitellel rendelkeznek, a 
prognózis szerint nőni fog a havi 
törlesztőrészletek értéke, miután a 
rövid, illetve a hosszú lefolyású köl-
csönök törlesztőrészletének kiszámí-
tásakor használt bankközi kamatlá-
bak szintje egyaránt emelkedni fog a 
megkérdezett elemzők több mint 60 
százaléka szerint.

 » A lej az 
elmúlt hetekben 
történelmi mély-
pont közelében 
mozgott az euró-
hoz viszonyítva, 
a rekordot a 
2018. november 
21-ei 4,7808 
lej/eurós szint 
tartja.
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 » BÍRÓ BLANKA

A napokban futótűzként terjedt a hír 
a vállalkozói körökben, hogy jár le 

a határidő, amíg a cégtulajdonosok, 
vállalkozói engedéllyel rendelkező 
magánszemélyek kötelesek nyilatkoz-
ni arról, hogy a tevékenységüknek ki a 
valós kedvezményezettje. Nyilatkozni 
csak online lehet, ám épp a határidő 
lejárta előtt nem működött, folyama-
tosan fagyott le a Pénzmosás Elleni 
Országos Hivatal (ONPCSB) honlapja, 
ahol be kellett volna jelentkezni. Utó-
lag a hivatal a hivatalos oldalán közzé-
tett egy értesítést, hogy a január 21-ei 
határidő után is be lehet jelentkezni. A 
lapunk által megszólaltatott szakem-
berek felhívják a fi gyelmet, hogy nem 
tájékoztatnak arról, van-e újabb hatá-
ridő, és valójában minden alap nélkül 
felülírnak egy érvényben levő törvényt 
a határidő meghosszabbításával.

Kik vannak célkeresztben?
A bejelentési kötelezettséget a tavaly 
júliusban megjelent 2019/129-es pénz-
mosásellenes törvény írja elő, és ebben 
180 napos határidőt szabnak meg a 
bejelentkezésre – hívja fel a fi gyelmet 
Édler András. A Kovászna Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke rá-
mutatott, a nyilatkozási kötelezettség 
a pénzintézetekre, bankokra, hitelező 
cégekre, magánnyugdíjalap-kezelők-
re, könyvelőkre, cenzorokra, közjegy-

zőkre, szerencsejáték működtetőkre, 
ingatlan ügynökségekre vonatkozik, 
akiknek lehetőségük vagy rálátásuk 
van nagymennyiségű készpénzforga-
lomra. „Egyértelmű, hogy pénzt mos-
ni úgy lehet, ha készpénzt forgatnak, 
hiszen a banki utalással erre nincs 
lehetőség. A nyilatkozatra azért van 
szükség, hogy kijelöljék, a cégen belül 
ki felügyeli a pénzmozgásokat, vagy ki 
kezeli a kifi zetéseket, tehát ha felme-
rül a pénzmosás gyanúja, vagy annak 
az eshetősége, hogy a pénz bűnszö-
vetkezetekhez, terroristaszervezetek-
hez kerül, kit kell felelősségre vonni” 
– ecsetelte lapunk megkeresésére a 
szakértő. 

„A cégvezetőknek, vállalkozói en-
gedéllyel rendelkező magánszemé-
lyeknek csak abban az esetben kell 
bejelentkezniük, és nyilatkozniuk, ha 
a cégüknél tízezer euró feletti kész-
pénzkifi zetés történik, egy számlára 
akár több részletben is, tehát tulajdon-
képpen feljelentik magukat” – pon-
tosított megkeresésünkre Debreczeni 
János sepsiszentgyörgyi adószakértő. 
Rámutatott, a kifi zetések szabályozása 
már eleve előírja, hogy a cégeknek egy 
számlára egy másik cégnek legtöbb 
ötezer lejt, magánszemélynek tízezer 
lejt fi zethetnek ki, a többit bankon kö-
telesek utalni. A különbség az, hogy a 
szabályozás fi gyelmen kívül hagyása 
eddig csak adminisztratív szankció-
kat vont maga után, a pénzmosásra 

vonatkozó törvény megszegése viszont 
már bűncselekménynek számít. Deb-
reczeni János amúgy azt mondja, egye-
lőre csak azoknak a cégeknek kell be-
jelentkezniük, melyek a pénzmozgást 
átlátják, ők kötelesek kijelölni cégen 
belül egy személyt, aki a gyanús moz-
gásokat jelenti. Példaként a könyvelési 
cégeket említette.

Zavaros a jogszabály
Édler András ugyanakkor arra is fel-
hívja a fi gyelmünket, hogy a törvénybe 
bekerült egy cikkely, miszerint azok a 
cégek és vállalkozói engedéllyel ren-
delkező magánszemélyek is kötelesek 
nyilatkozni, akik tízezer euró feletti 
készpénzforgalmat valósítanak meg, 
abban az esetben is, ha a pénzmozgás 
több részletben történik. „Ebből szár-
mazott a félreértés, hiszen ez nem azt 
jelenti, hogy mindenkinek, akinek éves 
készpénzforgalma meghaladja a 10 
ezer eurót – például minden kis vidéki 
bolttulajdonosnak –, be kell jelentkez-
nie, hanem csak azoknak, akiknek egy 
számlájára ekkora összeg érkezik” – 
részletezte a gazdasági szakértő.

Leszögezte egyúttal, hogy a jogsza-
bály zavaros. Ugyanakkor meglátása 
szerint az is értelmezhetetlen, hogy 
a hivatal oldalára kiírták, nem kell 
betartani a határidőt, hiszen egy in-
tézmény nem írhat felül egy hatályos 
jogszabályt, még akkor sem, ha rá vo-
natkozik.

Káosz a pénzmosásellenes törvény alkalmazása körül

 » „Egyértel-
mű, hogy pénzt 
mosni úgy lehet, 
ha készpénzt 
forgatnak, hiszen 
a banki utalással 
erre nincs lehe-
tőség.”




