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> Csíkszeredai hölgy a MOL Romá-
nia élén. Május elsejei hatállyal ügyveze-
tő igazgatóként Daradics Kinga Ágnest 
nevezték ki a MOL magyar kőolajtársa-
ság romániai leánycége, a MOL Románia 
élére – tette közzé tegnap a kőolajtársa-
ság. Daradics a MOL Románia irányítá-
sát Ferencz I. Szabolcstól veszi át, akit a 
MOL-csoport új, Társasági Kapcsolatok 
szervezeti egység vezetőjének neveztek 
ki. A csíkszeredai származású, újonnan 

kinevezett ügyvezető igazgató 2003-ban 
a MOL-csoporton belül kezdte pályafutá-
sát, a társaság közleménye szerint a vállalat 
egyik legdinamikusabb divíziójában tett 
szert jelentős tapasztalatra. Előző pozíci-
ójában a MOL-csoport üzemanyagkártya-
üzletágát vezette. E téren kidolgozott és 
összehangolt egy olyan üzemanyagkártya-
stratégiát, amely nagymértékben hozzájá-
rult a MOL-csoport regionális piacvezetői 
pozíciójának megszilárdításához. Emel-
lett értékesítési stratégiákat dolgozott ki, 
és felügyelte az ezekkel kapcsolatos te-

vékenységeket kilenc országban, köztük 
Romániában is. „A romániai leányvállalat 
jelentős szerepet játszik a MOL-csoport 
regionális stratégiájában, megtisztelte-
tés számomra ez a kinevezés. Határozott 
szándékom megvalósítani a szervezet cél-
kitűzéseit mind közép-, mind hosszú tá-
von” – nyilatkozta a kinevezése kapcsán 
az új igazgató. Daradics Kinga Ágnes a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-
temen végezte egyetemi tanulmányait, 
majd a Sheffield Universityn szerezte meg 
Executive MBA diplomáját.
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Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. május 26-án 11 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós IOLIMEX Kft. (fiskális lakhelye: 
Fenyéd község, Keményfalva 1/C szám, Hargita me-
gye, fiskális azonosítószáma: 3129701) tulajdonát 
képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték 
lejben

1.
1999-es évjáratú Daewoo Matiz 
személygépkocsi – HR 03 ZZM 5 100 lej

2. 2002-es évjáratú Peugeot személygépkocsi 
– HR 05 EXA 17 700 lej

Összesen 22 800 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 
20. szám) a következő dokumentumokat: a meg-
vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstár-
nál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt 
képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi 
személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi be-
jegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek 
esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; 
a romániai magánszemélyek esetében a személyazo-
nossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és 
a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést  

2011. május 2-án kifüggesztették.

8. oldal |  2011. május 3., keddhargitanépe

Az a tény, hogy az elmúlt esztendő utolsó évnegyedében, ha sze-
rényen is, de megmutatkoztak a gazdasági növekedés jelei, optimiz-
musra késztette a kormányt. Egyesek hajlamosak arról is beszélni, 
hogy országunk elindult a gazdasági-pénzügyi válságból való kilá-
balás útján. Ion Ghizdeanu, az Országos Prognosztikai Bizottság 
(CNP) elnöke, a kormány április 13-i ülésén igen bizakodó hangon 
jelentette ki, hogy 2011 első évnegyedében 2010 utolsó évnegyed-
éhez viszonyítva 0,5 százalékos gazdasági növekedésre lehet számí-
tani, 2010 első évnegyedéhez viszonyítva pedig 1,3 százalékosra. 
Valóban ismeretesek olyan mutatószá mok, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy nem torpant meg a növekedés, de olyanok is, 
amelyek továbbra is bizonytalanná teszik a perspektívákat. Többet 
tudunk meg majd május 13-án, amikor is az Országos Statisztikai 
Intézet nyilvántartása hozza a GDP első évnegyedi alakulására 
vonatkozó hivatalos és végleges adatokat.

Addig jó lesz odafigyelni arra, amit egyes hazai és külföldi 
szakelemzők hangoztatnak: a recesszióból való kilábalást nem sza-
bad csupán a GDP alakulása szempontjából megítélni, más mak-
rogazdasági mutatószámokat is figyelembe kell venni. Ezek között 
az ipari termelés, a kiskereskedelmi áruforgalom, a munkanélküli-
ségi, illetve a foglalkoztatási arányszám, a vásárlóerő dinamikáját. 
Ilyenképpen például az sem lehet elégséges, ha csupán az ipari ter-
melés gyarapodása javára lenne írható a GDP növekedése. Köz-
vetve erre figyelmeztetett Ionuţ Dumitru, a Költségvetési Tanács 
elnöke is, aki szerint Románia még nem lábalt ki a recesszióból, a 
múlt év végi kedvező tendenciát „vissza kell igazolniuk” másabb 
ismérveknek is. Emil Boc kormányfő is elismerte azt, hogy a gaz-
dasági növekedés felerősödése elképzelhetetlen a befektetések fokozó-
dása nélkül, legyen szó állami költségvetésből, illetve uniós alapok-
ból eszközölt beruházásokról vagy külföldi befektetésekről. Ez így 
igaz, de egyelőre a befektetések tekintetében 
nem következett be kedvező fordulat. Így 
például az esztendő első két hónapjában az 
állami beruházások 17 százalékkal voltak 
kisebbek, mint 2010 azonos időszakában. A 
külföldi befektetések sem „kecsegtetnek” nagy 
összegekkel, egyelőre 900 millió eurót jelentő 
11 beruházási projekt létezik szándéknyi-
latkozat stádiumában, januárban pedig 
240 millió eurós befektetés valósult meg. De 
nemcsak „érkeznek” befektetések, hanem „ki 
is mennek”. Íme: míg 2008-ban a külföldi 
közvetlen beruházások értéke 9,5 milliárd 
euró volt, 2009-ben 3,5 milliárd euróra 
csökkent, majd 2010-ben 2,6 milliárd eu-
róra, idén pedig a kormányzati illetékesek 4 
milliárd euróra számítanak, számítanának. 
2010-ben ugyanakkor a Romániából kivont 
külföldi törzstőke értéke mintegy 800 millió 
eurót tett ki, ami közel hússzorosa az új cégek 
létrehozásával jegyzett értéknek. Az évkezdet 
sem bizonyult szerencsésnek: egy 2010 szep-
temberében beharangozott 250 millió eurós 
és ezer munkahelyet „ígérő” – az utóbbi két 
esztendő egyik legjelentősebb külföldi beru-
házásaként értékelt – befektetést mondott le 

egy neves cég március közepén. Januárban az energetikai óriások, 
GDF Suez, a RWE és az Iberdrola jelentették be, hogy nem vesz-
nek részt a cernavodai atomerőmű 3-as és 4-es reaktorai kivitelezési 
projektjében. Románia legnagyobb, mintegy 4 milliárd eurós be-
ruházása ez.

Vessünk egy pillantást a munkanélküliségi rátára. A szakha-
tósági statisztikák szerint az az utóbbi hónapok során csökkenő 
tendenciát mutatott, azaz kedvezően alakult. A vonatkozó nyil-
vántartási rendszer azonban „csalóka”, hazai és külföldi szakértők 
szerint is igen óvatosan kell azt értékelni. A valós helyzet másként 
fest, s ezt támasztja alá az Országos Statisztikai Intézetnek egy 
másabb módszeren alapuló számítása is, amely szerint a tényleges 
munkanélküliség aránya 2 százalékkal nagyobb, mint a nyilván-
tartásokban szereplő. A foglalkoztatási arányszám még rosszabb: a 
munkaképes lakosságnak csak mintegy 60 százaléka sorolható ebbe 
a kategóriába.

Az ipari termelés, valamint a lakásépítési és egyes szolgáltatási 
szektorok, illetve a kiskereskedelmi áruforgalom bővülésének meg-
határozó tényezője a vásárlóerő fokozódása, a reáljövedelmek gya-
rapodása. A belső fogyasztás alakulása „felhajtó erő” lehet a hazai 
ipari termelés gyarapításában – állítják egyértelműen az elemzők, 
akárcsak Emil Boc kormányfő! Nos, e tekintetben sem nagyon van 
ok az optimizmusra. Januártól ugyan a közszférai bérek némileg 
növekedtek, de nem az átlagos reálkeresetek, ugyanis azokat alapo-
san „megvámolta” az infláció. Árnövekedések: az utóbbi 12 hónap 
során a burgonya 80, a zöldségfélék és zöldségkonzervek 36,5, a friss 
gyümölcsök 29,6, az étolaj 25,8, a cukor 18,6, a liszt 15, a cigaret-
taféleségek 13,  az üzemanya gok 14,6, a hőenergia 12,9, az ivóvíz 
és kanalizálás pedig 16,4 százalékkal drágult meg. Ez összességé-
ben több, mint a 2010 márciusa és 2011 márciusa közötti időszak 

átlagbérének dinamikája. A hivatalos előrejel-
zések alapján készült számítások azt mutatják, 
hogy az ország egyes megyéiben a gazdaság egy 
helyben topogásával párhuzamosan csökkenni 
fog a vásárlóerő is (például Szilágy megyében), 
más megyékben a várható gazdasági növekedés 
ellenére is csökkenni fog a vásárlóerő (például 
Maros, Máramaros és Beszterce-Naszód megyé-
ben). De vannak viszont olyan megyék is, ame-
lyek esetében kedvezőbbnek ígérkezik a helyzet: a 
gazdasági növekedéssel egyidejűleg „izmosodni” 
fog a vásárlóerő is. Ezen megyék közé sorolják 
Hargita megyét is, amely esetében a vásárlóerő, 
illetve az átlagos reáljövedelem várható növeke-
dése meg fogja haladni a 3,5 százalékot.

Csupán néhány vetületét próbáltuk felvázol-
ni a gazdasági fellendülésnek. Ami egyértelmű: 
bár a „főszerep” a GDP-é, mégis nyomatékolni 
kell, hogy több „szereplője” van ennek a játsz-
mának. Mint ahogy az is vitathatatlan, hogy a 
„szereposztás” még önmagában nem jelenti azt, 
hogy a játszma véget ért, eldőlt annak kimenete-
le. Egyelőre várjuk meg az Országos Statisztikai 
Intézet május 13-i eredményhirdetését, de talán 
még okosabbak lehetünk az első félévi eredmény-
hirdetés után.

A gazdasági fellendülés, 
a többtényezős játszma

                                                   JEGYZET n Hecser Zoltán
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