
Az árfolyam erősödése miatt alig 
győzik fizetni svájci frank alapú hi-
teleiket a romániai háztartások. A 
három évvel ezelőtti 2 lejes frank 
mára közel 4 lejbe kerül, duplájára 
emelve ezzel a törlesztőrészleteket 
is. Noha a bankárok nyugtatnak, 
a hátralékok növekedése a csa-
ládok vészesen közelgő fizetés-
képtelenségéről tanúskodik. Igazi 
frank-dilemma: fizetni egyre ne-
hezebb, ám átkonvertálni nem 
kifizetődő.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro
Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A biztonsági valuták iránti 
kereslet miatt megállítha-
tatlannak látszik a svájci 

frank árfolyam-erősödése. A Ro-
mán Nemzeti Bank ma délig ér-
vényes árfolyama alapján például 
egy frank immár 3,9 lejt ér, ami egy 
nap alatt 10 banis erősödést jelent 
a múlt csütörtöki kurzusszinthez 

képest. Az izmosodó alpesi valuta 
azonban míg a nagybefektetőknek 
a biztonságot, addig a frankban 
eladósodott székelyföldi családok-
nak lassacskán fizethetetlenül ma-
gas törlesztőrészleteket, és egyre 
nagyobb problémákat okoz. Saját 
hiteleik rabja lettek.

„Nem bírom fizetni”
A csíkszeredai F. I. nevű olvasónk 

2007 decemberében 5 éves futam-
idővel az OTP Bank Romániától 
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A romániai könyvelők Napja alkalmából
A Mérlegképes Könyvelők és Könyvszakértők Romániai Testületé-
nek (CECCAR) Hargita Megyei Fiókja szeptember 20-án ünnepi 
fogadást szervez, amelyre meghívja és elvárja a megyebeli hivatásos 
könyvelőket függetlenül azok minőségétől, azaz a könyvszakértőket, 
az engedélyezett könyvelőket, a gazdasági igazgatókat, főkönyvelőket, 
munkaviszonnyal rendelkező könyvelőket az összes gazdasági ágazat-
ból és a közintézményekből.

A fogadásra a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házának 
nagytermében kerül sor 15 órai kezdettel, s annak keretében ismer-
tetik a Hargita megyei könyvviteli cégek 2010-es évi toplistáját is, 
valamint megemlékeznek a CECCAR megalapításának 90. évfor-
dulójáról.

A szervezők másabb meglepetésekkel is várják a résztvevőket, 
mindent elkövetve annak érdekében, hogy a szakmabeliek igazi ünne-
pi eseménye legyen ez a rendezvény.

hírfolyam

> 14 lejjel nőtt az átlagbér. 1472 lej volt 
júniusban az országos nettó átlagbér szintje, ami 
14 lejes, azaz mindössze egyszázalékos növeke-
dést jelent az előző hónaphoz képest – derült ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfris-
sebb adataiból. Az országos átlagbér azonban 
éves alapon, tavaly júniushoz viszonyítva 3,5 
százalékkal gyarapodott. Akárcsak a korábbi 
hónapokban, ezúttal is a banki és a pénzügyi 
intézmények fizettek a legjobban: alkalmazott-
jaik átlagosan 3948 lejes fizetést vihettek haza. 

Viszont ezen a területen volt a legjelentősebb 
bércsökkenés is: a biztosítótársaságoknál átlag-
ban 14 százalékos. Az INS adatai szerint bérezés 
tekintetében a leggyengébb kereseti lehetőségek 
továbbra is a szállodák és éttermi dolgozók előtt 
állnak: a júniusban megkeresett nettó bér e te-
rületeken átlagosan 866 lej volt. Júniusban a táv-
közlési vállalatoknál és a gyógyszergyártóknál 
nőttek leginkább a bérek. A két területen 9-11 
százalékkal kerestek jobban az alkalmazottak. A 
közszférában az egészségügyi alkalmazottak és 
a hivatalnokok fizetése emelkedett, a tanároké 
viszont kevéssel csökkent.

> 4400 milliárd dollár vált kámforrá. 
Az elmúlt napokban több mint 4400 milliárd 
dollár tűnt el a világ részvénypiacairól, miután 
eladási hullám tört ki az európai hitelválság és 
az amerikai költségvetési huzavona nyomán. A 
befektetők félnek a világgazdaság lassulásától 
is – írja a Bloomberg hírügynökség. A hatal-
mas veszteségeket jól illusztrálja az MSCI All-
Country World Index, amely az idei csúcsához 
képest most 10 százalékkal alacsonyabb értéket 
mutat. A befektetőket nem nyugtatták meg az 
amerikai gazdaságról érkező jóslatok sem: az 
USA-ban valószínűleg mindössze 85 ezer új 

munkahely keletkezett, és a munkanélküliségi 
mutató 9,2 százalékon változatlan maradhatott.

> PPP-konstrukcióban épülne a sztráda. 
Számításba veszi a kormány azt a lehetőséget, 
hogy köz-magán társulások létrehozása révén 
építse meg az észak-erdélyi autópálya néhány 
további szakaszát – jelentette ki Emil Boc mi-
niszterelnök. Erre azután nyílt lehetőség, hogy a 
kormány felbontotta a Bechtel vállalattal kötött 
szerződését, így az csak az elkezdett szakaszokat 
fejezi be, a további szakaszok megépítésére ha-
marosan versenytárgyalást hirdetnek.

A svájci frank euróval szembeni erősödését figyelemmel követő bankár. Irracionális árfolyamszintekre repítő spekuláció fotó: mti

hIrdetések

Még A NéMetekNek Is túl NAgy fAlAt

Egyedül marad
Olaszország

elutasítják Olaszország esetleges megmentését Angela 
Merkel német kancellár gazdasági szakértői – értesült 
tegnap a Der spiegel. Az olasz állam több mint 1800 
milliárd eurós adósságáért, úgy tűnik, senki sem akar 
kezességet vállalni.

hírösszefoglaló

Egyre borúsabb az ég az olasz államadósság fenntart-
hatósága mögött, miután immár a német kormány-
fő, Angela Merkel gazdasági szakértői is elutasítják 

az Olaszország megmentésére összegyűjthető összeg finan-
szírozását – állította tegnap német kormányközeli infor-
mációkra hivatkozva a német Der Spiegel. A rendszerint 
jól értesült hamburgi hetilap szerint a német kormány 
egyre erőteljesebben kételkedik abban, hogy Olaszország 
az euróövezeti támogatási alap, az úgynevezett EFSF se-
gítségével megmenthető-e. A borúlátó jóslaton az sem 
változtatna, ha a szóban forgó mentőalapot megháromszo-
roznák. Egy olyan nemzetgazdaság, mint az olasz, túl nagy 
ahhoz, hogy a támogatási alapból megmenthető legyen – 
idézi a lap a német kancellár szakértőit.

Olaszország pénzügyi szükséglete ugyanakkor óri-
ási: az idézett szakértők becslése szerint a partneror-
szágok nem tudnak garanciát vállalni a több mint 1,8 
billió, azaz 1800 milliárd eurót kitevő olasz államadós-
ságra. Németország éppen ezért ahhoz ragaszkodik, 
hogy Olaszországnak takarékossági intézkedésekkel és 
reformokkal magának kell megtalálnia a válságból való 
kiutat. Az EFSF, azaz az euróövezeti mentőalap ezzel 
szemben a kis és közepes nagyságú országok támogatá-
sára hivatott.

Az alap feltöltéséről az elmúlt időszakban vita alakult 
ki. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a 
napokban egyébként épp erre tett javaslatot, német rész-
ről ezt azonban elutasították. Az alap a korábbi megál-
lapodás alapján 440 milliárd euróra rúg, Görögország 
109 milliárd euróra tervezett megsegítése után azonban 
aggodalmak szerint az arra esetlegesen rászoruló újabb 
országok számára nem maradna elegendő pénz.

leminősítették az UsA-t

Történelmi lépésként az Egyesült Államok első ízben 
vesztette el a lehetséges legjobb, „AAA” adósbesorolá-
sát a Standard & Poor’s nemzetközi hitelminősítőnél, 
amely egy fokozattal, „AA-plusz”-ra rontotta a világ 
legnagyobb gazdaságának hosszú távú adósosztályza-
tát. Az USA adósságosztályzatát a három nagy nem-
zetközi hitelminősítő közül az S&P elsőként rontotta 
le: az ok pedig a növekvő amerikai költségvetési hiány-
nyal kapcsolatos aggodalmak. Az új besorolásra ráadá-
sul negatív kilátás van érvényben, vagyis a következő 
12-18 hónapban újabb leminősítés lehetséges. Emiatt 
drágulhat az amerikai adósságszolgálat finanszírozása. 
Az S&P az ügynökség 1941-es létrehozása óta tartott 
érvényben „AAA” adósbesorolást az Egyesült Álla-
mokra, míg a hitelminősítők doyenje, a Moody’s 1917 
óta a lehetséges legjobb osztályzatot adja az amerikai 
államadósságra.


