
Nem lehet tudni egyelőre, hogy 
a 33 Hargita megyei értékelő 
közül hány felel meg a tevé-
kenységet újraszabályozó kor-
mányrendeletnek. Az új szabá-
lyozást fokozatosan vezetik be.
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Elfogadták az értékelési te
vékenységet, valamint az en
gedélyezett értéke lői szak ma 

megszervezési és mű ködési módját 
szabályozó 2011/24es kormány
rendeletet. A kormányrendelet 
értelmében értékelői tevékeny
séget fejthet ki minden olyan 
személy, aki engedélyezett érté
kelői minőséggel rendelkezik. 
A szóban forgó tevékenységek 
pedig a következőek: ingatlan 
javak felértékelése; cégek felér
tékelése; ingó javak felértékelése; 
részvények és más pénzügyi esz
közök felértékelése; árualap és 
immateriális javak felértékelése; 
értékelési jelentések ellenőrzése.

Az értékelőket tömörítő 
szakmai szövetséget (ANEVAR) 
annak idején a 2004/1447es 
kormányhatározattal közhasz
núvá nyilvánították, és eddig is 
bocsátott ki értékelői igazolvá
nyokat. Dan Lazăr pénzügymi
nisztériumi államtitkár szerint 
mégis „szükség volt erre a kor
mányrendeletre, ugyanis az érté
kelői foglalkozás eddig nem volt 
szabályozva, nem létezett alap
szabályzat, sem pedig a szakmá
ba való bekerülés kritériumának 
rendszere. A szabadfoglalkozási 
tevékenységek (közjegyzők, ügy
védek, adótanácsadók, könyv
vizsgálók) mindegyike esetében 
szabályzott a struktúra. Ez az 
egyetlen – amely mintegy 5000 
értékelőt számlál és 25 millió eu
róra tehető piacot szolgál ki –, 
amely a jelen pillanatig nem volt 
szabályozva. Ezentúl viszont van 
egy olyan jogszabály, amely sza
bályozza a szakma megszervezé
sét és működését”. 

Az igen terjedelmes kormány
rendelet előírásainak gyakorlatba 
ültetésére fokozatosan kerül sor, 
mert abban meg lesz a maga sze
repe a jelenlegi ANEVAR igaz
gatótanácsának – erre hárul a lét
rejövő/megújuló testület, a Ro
mániai Engedélyezett Értékelők 
Országos Szövetsége (UNEAR) 

alakuló országos közgyűlésének 
és a majdani szövetség első orszá
gos konferenciájának az össze
hívása és „levezénylése”. Ugyan
akkor erre a testületre hárul az 
engedélyezett értékelői minőség 
előzetes feltételei teljesítésének 
az ellenőrzése. 

A kormányrendelet 32. sza
kasza értelmében a jelenlegi 
ANEVAR tagjai magánszemé
lyek, akik eleget tesznek az enge
délyezett értékelői minőség meg
követelte feltételeknek, címzetes 
illetve akkreditált tagjai lesznek 
a megalakulandó szövetségnek. 
Az erre vonatkozó kéréseket ok
tóber 5ig nyújthatják az érin
tettek az ANEVAR bukaresti 
székhelyére. (Illetve utólag is, de 
ebben az esetben nem vehetnek 
részt az új szövetség első országos 
közgyűlésén.)

Nem tudni, hogy a jelen
legi mintegy 5000 ANEVAR
igazolvánnyal rendelkező személy 
közül (ebből 33 Hargita megyei) 
hány tesz eleget a kormányrende
let támasztotta követelmények
nek. Ellenben ismertek az új kri
tériumok: gyakornok értékelő 

esetében követelmény az egye
temi végzettség záróvizsgával, 
a büntetlen előélet és a sikeres 
versenyvizsga. Címzetes értéke
lő az lehet, aki  legfeljebb 2 éves 
időtartamú gyakornokoskodást 
követően sikeres záróvizsgát tesz 
le. Akkreditált tagság elnyerésé
nek előfeltétele legalább 3 éves 
címzetes értékelői tapasztalat. 
Vannak másabb szakmai kötele
zettségek is, azokra nem térnénk 
ki, ám a fentiekből is egyértel
műen kitűnik: engedélyezett 
értékelő csak az lehet, aki egye
temi végzettséggel rendelkezik. 
(Hogy milyen szakon kell ren
delkeznie egyetemi végzettség
gel, azt majd utólag fogják sza
bályozni.) Utaltunk ugyanakkor 
arra is, hogy a kormányrendelet 
tiltja engedélyezett értékelői tevé
kenység végzését olyan személyek 
által, akik a pénzügyminisztéri
um vagy más közintézmények 
keretében pénzügyi ellenőrzői 
hatáskörrel rendelkeznek, de 
az összeférhetetlenségre vonat
kozóan további kritériumokat 
állapíthat meg a majdani szövet
ség vezetőtestülete is. 

Gazdaság

hírfolyam

> Romló gazdasági kilátások jövő-
re. A Goldman Sachs rontott a jövő évi 
világgazdasági növekedésre vonatkozó 
előrejelzésén, és egyebek között az ed
dig vártnál gyengébb idei év végi euró
ra és alacsonyabb olajárra számít.

A Goldman tegnap ismertetett elő
rejelzésében azzal számol, hogy a glo
bális gazdaság növekedése 3,5 százalék 
lesz 2012ben az eddig várt 4,3 százalék 
helyett. Az euróövezet jövő évi GDP

növekedését most csupán 0,1 százalék
ra leszi, míg korábban 1,2 százalékos 
bővüléssel számolt. 

A bankcsoport enyhe recessziót vár 
az euróövezetben az idei utolsó és 2012 
első negyedévében. Jövőre egy amerikai 
gazdasági recesszió lehetőségét 40 szá
zalékra teszi. 

Az északitengeri Brent olajfajta 
év végi árára vonatkozó becslését 120 
dollárról 112,50 dollárra fogta vissza 
a Goldman. A Brent ára kedden reggel 
100,99 dolláron állt, ami 72 cent csök

kenés a hétfői záróhoz képest. A bank
csoport szerint december végén 1,38 
dolláron áll majd az euró, szemben az 
eddig várt 1,40 dolláros kurzussal. Teg
nap reggel 1,3218 dolláron jegyezték 
az eurót, a hétfő késő esti 1,3173 dollár 
után. A bankcsoport várakozása szerint 
a New Yorki értéktőzsderészvények 
szélesebb körét felölelő S&P 500as 
indexe az évet 1 200 ponton zárja. A 
Goldman eddig 1 250 pontot várt. 
Hétfőn 1099,23 ponton fejezte be a ke
reskedést a mutató.
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Rendezik az értékelők sorait

A WABERER’S csoport KeletKözépEurópa legnagyobb 
szállítmányozási és logisztikai nagyvállalata az alábbi pozícióra 

keres munkatársakat csíkszeredai irodájába:

FUvAROzÁsi ÜzletkÖtŐ
Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 biztos, tárgyalási szintű nyelvtudás, francia, német,
 angol nyelvek valamelyikéből;
 felhasználói szintű számítógépismeretek;
 dinamikus, önállóan dolgozni tudó, személyes felelősséget
 vállaló kollégát keresünk;
 elvárás az ügyfélorienált szemlélet, jó kommunikációs készség,
 határozott fellépés, agilitás, csapatszellem.
Előnyt jelent:
 értékesítési tapasztalat;
 további nyelvek tárgyalási szintű ismerete.
Amit kínálunk: versenyképes, teljesítményarányos bérezés,
 szakmai karrierlehetőség és ingyenes továbbképzések;
 étkezési utalvány.

Kérjük, pályázatát ( fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
és motivációs levél) „uzletkoto” jeligével a következő címre juttassa el: 

eva.cseke@waberers.com
Jim Rogers: ha nem hagyják csődbe menni a bankokat, akkor háború lesz

ÁllAmOk FeszÜlNek egymÁsNAk
mAjd kÖzép-eURópÁbAN

Háborút
és káoszt jósol a guru

európa egyenes úton van a káosz felé, ezt a háborúkkal is 
fenyegető folyamatot csak az tartóztathatja fel, ha hagy-
ják becsődölni a rosszul működő bankokat és a rosszul 
működő országokat. Ha nem hagyják, annak nagyjából 
öt év múlva igazi katasztrófa lesz a vége európában, véli 
jim Rogers az Alapblognak adott interjújában.

Hírösszefoglaló

A világ egyik legelismertebb globális befektetője a 
középeurópai térségről nagyon negatív képet fest, 
szerinte a befektetőknek kerülniük kell ezt a térsé

get, mert nem kizárt, hogy a régióban komoly zavargások 
törnek ki, országok fognak egymásnak feszülni. A  tőzsde
guru, aki nyolc évvel ezelőtt előrevetítette a globális válság 
kitörését, és azt, hogy az eurózónát felrobbanthatja egyes 
tagállamok túlköltekezése, állítja, hogy a svájci frank még 
sokat fog erősödni, a drámai helyzetre való tekintettel az 
amerikai dollár is jó befektetés, de leginkább továbbra is 
az aranyban, az ezüstben és a mezőgazdasági termőterüle
tekben hisz, ezeket vásárolja. A nyugateurópai és amerikai 
technológiai cégek papírjaitól megszabadult, és eladja a fel
törekvő piacok, az ázsiai, a délamerikai tőzsdék részvénye
it is. Az euró szerinte attól a perctől fog ismét erősödni, ő 
maga attól a pillanattól kezdve fog eurót vásárolni, amikor 
az európai politikai elit felhagy a rossz bankok és az eladó
sodott országok feltőkésítésével, és hagyja őket, hogy cső
döt jelentsenek. Ennek rövid távon komoly árfolyamesések 
lesznek ugyan a következményei, de ha mindezt öt évvel 
elhalasztják, akkor már nem lesz miből tőkésíteni és bekö
vetkezik a háborúkkal fenyegető káosz. Európára szerinte 
a következő néhány évben legjobb esetben is ugyanolyan 
stagnálás vár, mint ami Japánt jellemezte a kilencszázki
lencvenes évek elejétől egészen mostanáig. A legrosszabb 
megoldás szerinte az, ha most az államok elkezdenek össz
pontosítani és  külön utakat járni, protekcionista politikát 
követni, megpróbálják visszaszorítani a piacokat. Mert 
noha a piac távolról sem tökéletes, de a történelem bizo
nyítja, hogy végső soron mindig  a felerősített államhata
lom követi el a legsúlyosabb, az előbb kereskedelmi, majd 
valóságos háborúkhoz is vezető hibákat.


