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> Májushoz képest júniusban több mint 
17 ezerrel csökkent a munkanélküliek szá-
ma, az arány 4,78 százalék a májusi 4,97 szá-
zalékhoz képest, tájékoztatott az Országos 
Munkaerő Ügynökség (ANOFM). Június 
végén a munkanélküliségi arány 4,78 száza-
lékos volt, 0,19 százalékponttal kisebb, mint 
májusban, és 2,72 százalékponttal alacso-
nyabb, mint 2010 júniusában, jelentette az 
Országos Munkaerő Ügynökség. A megyei 
munkaerő-ügynökségek nyilvántartásában 

júniusban 435 961 személy szerepelt, 17 106-
tal kevesebb, mint május végén. A férfiak kö-
rében mért munkanélküliség a májusi 5,35 
százalékról júniusban 5,10 százalékra csök-
kent, a nők körében májusban 4,53 százalék 
volt, júniusban 4,42%-os. A munkanélküli 
segélyben nem részesülő munkanélküliek 
aránya a legmagasabb a következő megyék-
ben: Teleorman (79,09%), Iaşi (78,77%), 
Brăila (78,72%) és Dolj (77,74%). A leg-
magasabb munkanélküliség a következő 
megyékben van: Vaslui (9,42%), Teleorman 
(8,64%), Mehedinţi (8,53%), Dolj (8,20%).
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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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásai val, közli, hogy 
2011. augusztus 8-án 11 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt árverés útján eladja az adós 
FA-IMAGE Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, 
Imets László utca 21. sz.,  Hargita megye, fiskális azo-
nosítószáma: 15831628) tulajdonát képező követke-
ző ingóságokat:

Megnevezés Érték

 faipari marógép 5 900 lej

 vastagoló gyalugép 5 800 lej

 egyengetőgép 6 200 lej

ÖSSZESEN: 17 900 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 kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. július 18-án 
kifüggesztették.

Gazdaság
cSúcSON

és „izmosabb” a frank
nedékvalutaként” kezelik, s mint 
ilyen, nemigen fenyegeti az elérték-
telenedés veszélye. Apropó „érték”: 
az Erste osztrák elemzői szerint az 
arany ára elérheti a 2300 dollár/
unciát is...

Kelendő a svájci frank
Történelmi csúcsot jegyzett a 

svájci frank is: a Román Nemzeti 
Bank által közölt referencia-ár-
folyam július 15-én 3,6941 lej/
frank volt, mintegy 75%-kal „erő-
sebb”, mint a 2007–2008 időszaki 
átlagos árfolyam. Ezt előzte meg 
a nemzetközi pénzpiacokon egy 
nappal korábban jegyzett rekord, 
1,15 frank/euró. A hazai árfolya-
mot illetően jó tudni, hogy azt a 
jegybank közvetett módon szá-
mítja ki: összevetve a nemzetközi 
pénzpiaci euró/svájci frank árfo-
lyamot a hazai lej/euró árfolyam-
mal. Ilyen körülmények közepette 
pedig hiába van esetleg egy stabil 
lej/euró árfolyam, amennyiben a 
nemzetközi pénzpiacokon erősö-
dik a frank, az megmutatkozik a 
hazai lej/frank árfolyam alakulá-
sában is. Ilyenképpen pedig a jegy-
banknak nincs semminemű lehe-
tősége a közbelépésre a lej/frank 
árfolyam alakulásában. 

Törlesztési gondok 
a frank alapú hiteleknél

Továbbá a dolgok ilyenszerű 
alakulása okán nemcsak orszá-
gunkban jelent(het) gondot a sváj-
ci frankban folyósított hitelek tör-
lesztése, hanem Kelet-Közép-Euró-
pa többi országában is. Így például 
közismert, hogy Magyarországon 
minden tizedik lakos nehéz hely-
zetbe került az ilyen hitelek vissza-
fizetése kapcsán, a kormány komp-
romisszumos megoldást dolgozott 
ki, amolyan mentőcsomagot, amely 
ideig-óráig haladékot biztosít(hat). 
Egyébként az év eleje óta július 14-
ig a lengyel zlotyval szemben a sváj-
ci frank 13,8%-kal „erősödött”, a 
forinttal szemben pedig 7,7%-kal. 

Duplázódott a hitelhátralék
Evezzünk vissza hazai vizekre. 

Kövessük a svájci frank árfolyamá-
nak alakulását ugyanabban az idő-
szakban, mint az aranyét: 2008. ja-
nuár 30-án 2,1911 lej/frank, 2011. 
július 15-én 3,6941 lej/frank, azaz 
70%-os erősödés. Ezzel párhuza-
mosan iramos mértékben növeke-
dett a frank alapú hitelek volume-
ne, amely értéke euróban kifejezve 
elérte a 3,2 milliárdot. Azon belül 

egyetlen esztendő leforgása alatt 
megduplázódott a hátralékos hi-
telek értéke, amelyek június végén 
250 millió euróra rúgtak. Nem vé-
letlenül, ugyanis az a 70% óhatatla-
nul „megtestesül” a hitelállomány 
gyarapodásában. Magyarán: ma 
már mintegy 70%-kal nagyobb a 
törlesztési részlet, mint 2008 janu-
árjában.

Mi várható? 
Ugyan kockázatos jóslatokba 

bocsátkozni, de készültek szak-
elemzői becslések. Az ING Bank 
londoni szakértői szerint nem 
kizárt az esztendő végéig az 1,10 
svájci frank/euró árfolyam, eb-
ből pedig az is kikövetkeztethető 
(legalábbis elméletileg ), hogy a 
hazai árfolyam okán 3,69–3,90 
lej/svájci frank is lehet 2011 hát-
ralévő időszakában. Mondjuk, 
hogy ez (lenne) a pesszimista 
változat, mert létezik egy opti-
mistább is, ami szerint „bejöhet” 
3,00–3,50 lej/svájci frankos ár-
folyam is... Tegnap újabb törté-
nelmi csúcsok születtek: a Ro-
mán Nemzeti Bank ma érvényes 
referencia-árfolyama 3,7187 lej/
svájci frank, az arany ára pedig 
155,9447 lej/gramm.


