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> Isărescu: biztonsá-
gosak a romániai görög 
bankok. Több intézke-
dést is bevezetett a Ro-
mán Nemzeti Bank azért, 
hogy megakadályozza a 
görög adósságválság be-
szivárgását – hangsúlyozta Mugur Isărescu, a 
jegybank elnöke. A nemzeti bank első embere 
szerint ezt elsősorban pszichológiai reakciók 
váltanák ki. Kifejtette, az adósságválság nega-

tív hatásait a görög tőkéjű bankokon keresztül 
érezhetné meg a lakosság, ezért ezeket a pénz-

intézeteket most szigo-
rúan kell monitorizálnia 
a jegybanknak. A görög 
tőkéjű bankok amúgy 
tőkésítettség szempont-
jából a román bank-
rendszer 16 százalékát 

teszik ki. Isărescu ugyanakkor állítja, a ro-
mán bankrendszernek nem okozhat gondot 
az adósságválság, mert a jegybank szigorú 
stressztesztnek vetette alá mindegyik pénz-

intézetet, ezért a romániai bankoknak jóval 
nagyobb tartalékaik vannak, mint az európai 
pénzintézetek többségének.

> Franciaország is gyanús. A befektetők-
nek egyre gyanúsabb Franciaország, az ország 
ugyanis egyre inkább feléli tartalékait, amit az-
tán fogyasztásra költ. A Die 
Welt elemzéséből kiderül: 
Görögországban már 10 
éve többet költenek, mint 
amennyit megtermelnek, 
Portugáliában pedig nyolc 

éve. A franciák csak tavaly kezdték. Franciaor-
szágban 2005-ben az egy főre eső jövedelem 
vásárlóerő-paritáson számolva még jóval meg-
haladta a németországi adatokat, mára azonban 
csak a német átlag 93 százaléka. Nicolas Sarkozy 
francia elnök négyéves regnálása alatt a francia 
államadósság 430 milliárd euróval nőtt, s az 

előrejelzések szerint 2012-
ben az adósság törleszté-
sére fordított kiadások a 
személyi jövedelemadó-
ból származó bevételeket 
teljes egészében elviszik.
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a SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1918. December 1. 
utca 33. szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 
2011. augusztus 4-én 10 órakor a jogi felszámoló székhe-
lyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcső-
ház, 2-es lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra 
kerülnek az adós ingatlan javai.

Ingatlanok: 
n 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca 

D/II. tömbház, 33-as lakrész), kikiáltási ár 38 000 lej;
n 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca 

D/II. tömbház, 34-es lakrész), kikiáltási ár 79 277,60 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 

legkésőbb az árverés időpontja előtt egy órával be kell fi-
zetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a 150 
lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO 31 RNCB 
0157 1147 9322 0001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as 

 telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon.

Promóciós személyi hitel
a Román Fejlesztési Bank Rt.-től

Október végéig mindazok, akiknek személyi felhasználású hi-
telre lenne szükségük, vagy gépkocsit szeretnének vásárolni, de nem 
rendelkeznek elegendő pénzösszeggel, promóciós költségek mentén 
juthatnak hitelhez a Román Fejlesztési Bank Rt.-től. 

A garancia nélküli hitelek értékhatára 600 és 60 000 lej között 
mozog, és a Román Fejlesztési Bank ezt a hitelt hat hónaptól hét évig 
terjedő futamidőre nyújtja. Azok, akik járművet akarnak vásárolni, 
ugyanezen promóció keretében gépkocsivásárlásra – legyen szó új sze-
mélygépkocsiról vagy használtról – nyújtott hitelben részesülhetnek. 
Új személygépkocsi esetében a hitel felső határa 165 000 lej, használt 
esetében pedig 100 000 lej. A visszatérítésre 6 hónaptól 7 évig terjedő 
időtartam alatt kerül sor, azt az ügyféllel történő megegyezés alapján 
állapítják meg. A fix kamat 7,5 százalék/év, elemzési jutalékot pedig 
nem alkalmaznak, tehát ez nem kerül pénzbe az ügyfélnek. 

Jó tudni, hogy a bank figyelembe veszi mind a bérből, mind pe-
dig a nyugdíjból, valamint a bérbeadásból, az osztalékból, a független 
tevékenységből, a szerzői jogdíjból és a banki betétek kamatjaiból 
származó jövedelmeket. Úgyszintén az elemzés alkalmával a kérelme-
ző jövedelmei mellett elfogadható három társhitelezett jövedelme is. 
Ez utóbbiak lehetnek a címzetes férje vagy felesége, valamint rokona 
vagy sógora a negyedik lemenő ágig. 

A minimális jövedelemszint, amely esetében ilyen hitel ké-
relmezhető, 400 lej személyi felhasználású hitel esetében és 500 
lej gépkocsi-vásárlási hitel esetében. 

Az ügyfél, amennyiben igénybe veszi a Román Fejlesztési Bank 
egyéb termékeit vagy szolgáltatásait, másfajta kedvezményekben is 
részesülhet. Így például, amennyiben az ügyfél a jövedelmeit a bank 
révén ügykezelteti, és egyéb termékeket is használ, 10 százalékig ter-
jedő kamatcsökkentésben részesülhet. Ami az éves tényleges kamatot 
(DAE) illeti, annak szintje egy 13 000 lejes szabad felhasználású hitel 
esetében 13,02 százalék, egy 22 500 lejes gépkocsi-vásárlási hitel ese-
tében pedig 11,09 százalék. Mindkét hitel esetében a számítás hétéves 
futamidőre vonatkozik.

Bővebb felvilágosítás kapható a Román Fejlesztési Bank – 
Groupe Societe Generale összes egységénél, a www.brd.ro 

honlapon, valamint a 0800–803803-as telefonszámon.
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Pár napra csődbe megy 
Görögország

Görög-államcsődhöz segédkezik az eurózóna: egyedi helyzet egyedi döntést igényel

Fű alatt, részlegesen és csak 
néhány napra, de gyakorlatilag 
engedi csődbe menni az európai 
unió görögországot, hogy aztán 
az ország pénzügyi talpra állítá-
sát szolgáló 159 milliárd dolláros 
második görög-hitelcsomag ré-
szeként elinduljon az adósság-
halmaz értékének és visszafize-
tésének újratervezése is.

Hírösszefoglaló

Három fokozattal, Caa1-ről az 
ország csőddel egyenértékű 
Ca-ra csökkentette tegnap 

Görögország kül- és belföldi adósság-
besorolását a Moody’s hitelminősítő 
szervezet, kifejezve: a Görögország 
megsegítésére kitalált 159 milliárd 
eurós második mentőcsomag részben 
államadósság-leíró megoldása csak az 
ország pénzügyi csődjének elismeré-
seként értékelhető. A hitelminősítő 
szerint az eurózóna vezetői által múlt 
héten tárgyalt második görög mentő-
csomag miatt a görög adósságpapírok 
privát tulajdono-
sai veszteségeket 
szenvednek el, rá-
adásul a csomag 
fertőzésveszélyt 
jelent a térségre is.

Pár nappal 
ko rábban egy másik londoni hitel-
minősítő, a Fitch Ratings is közölte: 
korlátozott csődöt jelent, amennyi-
ben a változatlan formában fogad-
ják el a görög államadósság szanálá-
sára irányuló csomagot. A hitelmi-
nősítő megjegyzi, a terv részeként 
a görög államkötvényeket birtokló 
befektetők tulajdonában levő 150 
milliárd eurónyi állampapír értékét 
30 milliárd euróval, azaz 20 száza-
lékkal csökkentik. Ez pedig közvet-
len veszteséget jelent. A Fitch érve-
lése szerint márpedig minden olyan 
csere, amely az eredetinél rosszabb 

feltételeket teremt a kötvények 
mostani tulajdonosainak, csődese-
ményt jelent.

Görögország szokatlan mentési kí-
sérletével azonban az Európai Unió ve-
zetői is tisztában vannak. Jean-Claude 
Trichet, az Európai Központi Bank 

elnöke szerint a 
lépést Görögor-
szág abszolút ki-
vételes helyzete 
indokolja, ami 
ebből adódóan 
„egyedi döntése-

ket igényel”. Nicholas Sarkozy, francia 
elnök azonban igyekezett elhárítani, 
hogy e lépéssel követendő precedenst 
kívánnának teremteni. „Ezt egyet-
len más eurózóna-tagállam esetében 
sem fogjuk megtenni” – szögezte le 
Sarkozy, üzenve egyúttal Portugália, 
Írország vagy éppen Olaszország szá-
mára, hogy ne is reménykedjenek ha-
sonló adósságteher-könnyítésben.

Ami a részleteket illeti, az eu ró-
övezeti csúcs közleménye szerint a 
magánszektor összesen 50 milliárd 

euróval járul hozzá Görögország sza-
nálásának költségeihez 2011–2014 
között – ez lényegesen több mint 
a korábban tervezett 30 milliárd. 
Az áldozatvállalás legnagyobb része 
kötvénycserével valósul meg: en-
nek keretében a magánbefektetők 
– euróövezeti garanciákért cserébe – 
vállalják, hogy lejáró görög államköt-
vényeiket hosszabb futamidejű papí-
rokra cserélik, amely által mintegy 21 
százalékos veszteséget vállalnak be, 
önkéntesen. Ezáltal összesen mint-
egy 37 milliárd euróról mondanak 
le a magánbefektetők, tehát ennyivel 
csökkentik a görög államadósságot is. 
A mentőcsomag nagyobbik részét – 
73 milliárd euró értékben – az Euró-
pai Központi Bank és az euróövezet 
tagállamai „dobnák össze”, míg a 
Nemzetközi Valutaalap hitelek és ga-
ranciavállalások formájában további 
36 milliárd euróval segítené a görög 
adósságválság megoldását.

egyre nagyobb bajban az amerikaiak is

Mindössze pár napja maradt hátra az Egyesült Államok republikánus 
és demokrata politikusainak, hogy megegyezzenek az ország jelenlegi 
14 300 milliárd dolláros adósságplafonjának emeléséről. Amennyiben 
ugyanis nem tudnak újabb kölcsönöket felvenni, az amerikai állam au-
gusztus 2-ától fizetésképtelenné válik. Szakértők máris figyelmeztet-
nek, a világ legnagyobb adósaként számon tartott Egyesült Államok 
az utolsó pillanatokra valószínűsített megegyezéstől függetlenül is el 
fogja veszíteni a világ legjobb adósságbesorolású AAA-s osztályzatát.

hitel,
amire csak szeretnéd

minél
egyszerűbb

hitelnyújtási illeték 
NULLA

alacsonyabb
kamat


