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> A romániaiak a legpesszimistább fo-
gyasztók közé tartoznak – derül ki egy ta-
nulmányból. Ezt a megkérdezettek anyagi 
helyzete, költekezési lehetőségei és a munka-
erőpiacba vetett bizalma alapján készítették 
el. Románia az 56 államból az 52-ik helyen 
szerepel. A hazai lakosságnál csak a portugál, 
a magyar, a horvát és a görög vásárlók pesz-
szimistábbak. A fogyasztók bizalma azért 
kisebb, mert bizonytalanul alakul a gazda-
ság, adósságválságban van az euróövezet, és 

mert növekedik az infláció. A megkérdezet-
tek nagy része az elkövetkező hónapokban 
kevesebbet akar költeni, mint eddig. Főként 
ruházkodásra, elektronikus berendezésekre 
és nyaralásra költenének kevesebbet.

> Új rekordot állított fel a görög csőd-
kockázati mutató. Az állampapírokra köt-
hető biztosítás (CDS) ára a hétfői londoni 
kereskedésben most először 2500 bázispont 
– tízmillió euró görög adósságra évente 2,5 
millió euró – fölé emelkedett. Ez nemcsak 
a görögöknek új csúcs, hanem világrekord, 

soha egyetlen állam kötvényére nem volt 
ilyen magas a biztosítási díj. A felárakat 
jegyző CMA DataVision szakelemzőinek 
kimutatása szerint a tegnapra kialakult gö-
rög CDS-árszint arra vall, hogy a londoni 
adósságpiac jelenleg csaknem 90% körüli 
halmozott valószínűséggel árazza Görög-
ország – mint államadós – törlesztésképte-
lenné válását ötéves távlatban. Tegnap Por-
tugália és Írország CDS-középárfolyamai 
1160–1180 bázispont között mozogtak; ez 
az árfolyamsáv e két ország esetében ugyan-
csak rekord.
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásai-
val, közli, hogy 2011. augusztus 8-án 10.30-kor 
Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám alatt árverés 
útján eladja az adós INTER FAMAR Kft. (fiskális 
lakhelye: Oroszhegy 298. sz., Hargita megye, fiskális 
azonosítószáma: 5147003) tulajdonát képező követ-
kező ingóságokat:

Megnevezés          Érték

 N3BA billenős teherautó, OAF, 190281 típus, 
gyártási év 1987

24 000 lej

 VOLKSWAGEN PASSAT, AC BREAK 
személygépkocsi, gyártási év 2004 

26 700 lej

ÖSSZESEN: 50 700 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a kül-
földi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román 
nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hite-
lezők 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 kénysze-rvégrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. július 18-án 
kifüggesztették.

TÖRTÉNElMi

Egyre „fényesebb” az arany, 

Újabb történelmi csúcsok szü-
lettek tegnap: a Román Nemzeti 
Bank ma érvényes referencia-ár-
folyama 3,7187 lej/svájci frank, 
az arany ára pedig 155,9447 lej/
gramm. A görögországi „adós-
ságcsőd”, a portugáliai, a spa-
nyolországi és az olaszországi 
azzal hasonló folyamatok, az 
euróövezeti országok csúcsve-
zetői találkozójának az elhalasz-
tása, az Amerikai Egyesült Álla-
mok gyarapodó államadóssága 
azok a tényezők, amelyek a be-
fektetőket az arany és a svájci 
frank felé fordították.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A görögországi „adósságcsőd”, 
a portugáliai, a spanyolor-
szági és az olaszországi azzal 

hasonló folyamatok, az euróövezeti 
országok csúcsvezetői találkozójá-
nak elhalasztása, az Amerikai Egye-
sült Államok gyarapodó államadós-
sága – íme néhány olyan tényező, 
amely az utóbbi hetek során ismét 
arra késztette a befektetőket, hogy az 
arany és a svájci frank felé fordulja-
nak. Nem először, mert 2008-at kö-
vetően a gazdasági-pénzügyi válság 
különböző kritikus momentumai-
ban  mindig is megmutatkozott ez 
az „élénk érdeklődés”. Például 2009 

februárjában, amikor azért, hogy a 
külföldi alapoktól függő kelet-eu-
rópai országok finanszírozáshiány 
miatt befulladhatnak, országunk-
ban az arany ára 99,19 lej/grammról 
102,78 lej/grammra ugrott fel. A 
nemzetközi piacokon szerdán, július 
13-án újabb történelmi csúcs szü-
letett: 1578 dollár/uncia. Ugyan-
aznap a Román Nemzeti Bank ál-
tal megállapított ár 153,1911 lej/
gramm volt, 81 banival több, mint a 
megelőző napon. Alig két nap múl-
tán, július 15-én, újabb történelmi 
csúcs: 153,9065 lej/gramm. Amúgy 
ez volt  hosszú évek során az arany 
árának negyedik történelmi csú-
csa. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki 
esetleg a hónap elején vásárolt ara-
nyat (140 lej/gramm), alig 15 nap 
alatt 9%-ot „nyert”, legalább annyit, 
mint egy banki betét éves kamatja. 
De nézzük meg miként vált egyre 
„fényesebbé” ez a nemesfém. 2008. 
november 3-án ára még 67,7300 lej/
gramm volt, 2009 februárjában el-
érte a 102,7800 lej/grammot, 2009 
májusában a 131, 4514 lej/grammot, 
majd novemberben a 145,4618 lej/
grammot, 2011. július 15-én pedig a 
már említett 153,9065 lej/grammot. 
Igaz, az esztendő első felében ára hol 
mérséklődött, hol emelkedett, ez 
utóbbi folyamat június második fe-
létől felerősödve.

Az arany a „menedékvaluta”
Az ár emelkedése mágnesként 

hatott a befektetői érdeklődésre: a 
Piraeus Bank az esztendő első felé-
ben 65 kg aranyat adott el 2,5 mil-
lió euró értékben, július első felében 
pedig 20 kg-ot. (Egyébként a bank 
július 13-án 175 lej/grammos áron 
kínálta a nemes portékát. A Piraeus 
Bank az egyetlen hazai bank, amely 
aranykereskedelemmel is foglalko-
zik, befektetési arany címen értéke-
sítve a svájci Credit Swiss aranyla-
pocskáit, illetve -rúdjait 5 grammos 
„kiszereléstől” kezdődően egy kilo-
grammos rudakig. 

A Kereskedelmi Bank 
is beszállt a bizniszbe
Az elmúlt esztendő óta a Román 

Kereskedelmi Bank is forgalmaz be-
fektetési aranyat, de csak adott ügy-
félkör (privat banking) számára. Ez 
a pénzintézet január 1.–július 14. 
között 250 kilogramm befektetési 
aranyat adott el, egy ügylet során 
átlagosan 5 kg került megvásár-
lásra. Júniusban 55 kg-ot adtak el, 
július első felében pedig 30 kg-ot. 
Ez a bank az Austrian Mint arany-
termékét forgalmazza, július 14-én 
159,1 lej/grammos áron hirdetve a 
tranzakciót. 

Mindkét bank szakértői szerint 
az aranyvásárlást a befektetők „me-

Az arany és a svájci frank „mentőöv” azoknak, akik féltik beruházásaikat az inflációtól. Az érdeklődés növekedése az árak növekedéséhez vezetett


