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> Jegybanki előírást sért az Első Lakás 
program negyedik változata. Csak az ala-
csony kockázattal dolgozó bankok vehetnek 
részt az Első Lakás program új, negyedik ki-
adásán, amelyek esetében a Román Nemzeti 
Bank által jóváhagyott hitelezési szabályok 
az ügyfelek részéről legalább 10 százalékos 
előleget kívánnak meg. A kormány ragasz-
kodott ahhoz, hogy az Első Lakás program 
új kiadásában minden kezdeti feltétel ma-
radjon, így az állami garanciavállalás felezése 

mellett a kamatteher és az előleg 5 százalé-
kos szintje is. A teljes állami garancia esetén 
a bankok nem voltak kötelesek betartani a 
lakosságnak nyújtott hitelek minimális elő-
legét szabályozó belső normákat. Az 50 szá-
zalékos állami garancia esetében azonban a 
bankok a hitel értékének felére alkalmazzák 
a jegybank előlegről szóló belső szabályait. 
Az 5 százalékos előleg igényléséhez a bank 
számára a szabályok révén biztosítani kel-
lene a 10 százalékos előleg lehetőségét. A 
jegybank azonban több hitelintézményt is 
arra kötelezett, hogy a lakosságnak nyújtott 

hitelek esetében 10 százaléknál nagyobb, 
leggyakrabban 15 százalékos előleggel dol-
gozzanak. Radu Gheţea, a Bankok Romá-
niai Egyesületének elnöke szerint azonban 
azok a kereskedelmi bankok, amelyek ese-
tében 10 százaléknál nagyobb előleget írtak 
elő a szabályok, de részt szeretnének venni 
az Első Lakás program kiadásában, kérhetik 
a jegybanktól a belső normák módosítását. 
Gheţea szerint erre az akcióra nemcsak az új 
hitelek esetében lenne szükség, hanem a már 
megítélt kölcsönök esetében is, amennyiben 
az állami garancia felére csökken.
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székelyudvarhelyen, Csík sze re 
dá ban és gyer gyó szent mik ló
son is üzletet nyitna idén a dinu 
Pat riciu érdekeltségébe tartozó 
mini max discount, de szintén 
Har gita megyében terjeszked
ne hónapokon belül a de deman 
mellett a billa és Lidl is. infor
mációink szerint míg a minimax 
jövendő bérelhető üzlethelyisé
geit keresi, addig a dedeman 
már a Csíkszeredában felvásá
rolt telekkel is rendelkezik.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Bár megyénkbe viszonylag 
megkésve érkeztek el a ne-
ves nemzetközi üzletlán-

cok, az idei terjeszkedési terveik 
alapján viszont annál gyorsabban 
próbálják behozni lemaradásu-
kat. Kezdetben elsőként a megye-
székhelyen nyitotta meg áruházát 
a Profi, majd Székelyudvarhelyen 
– az időközben megszűnt – Spar 
áruház, később pedig a Kaufland 
nyitotta meg kapuit. Időköz-
ben megjelent Csíkszeredában 
a Penny Market, amely utólag a 
megye más településein is nyi-
tott üzletet. Tavaly, illetve az 
idei év elején gyökeres fordu-
lat következett be, egyre-másra 
nyíltak különböző profilú nagy-
áruházak: Plusz Maroshévízen, 
Székelyudvarhelyen és Székely-
keresztúron, Kaufland Gyergyó-
szentmiklóson, Deich mann és 
Taco Székelyudvarhelyen, DM 
Csík szeredában – hogy csak né-
hány példát említsünk.

bolthelyiségek után 
kutat a minimax
Információink szerint idén 

újabb áruházak nyitására kerülhet 
sor: így például székely ud var helyi, 
csíkszeredai és gyer gyó szent mik-
ló si áruháznyitási szándékkal ta-
pogatózik megyénkben a neves 
hazai üzletember, Dinu Patriciu 
érdekeltségébe tartozó miniMax 
Dis count Kft. A megyeszékhe-
lyen állítólag már ki is szemelték 
a jövendő üzlet helyszínét, de ér-
tesüléseinket a cég illetékesei nem 
kívánták sem megerősíteni, sem 
cáfolni. Egyébként a miniMax 
agresszív üzletpolitika révén nem 
egészen két év alatt az ország har-
minc megyéjében és a fővárosban 
több mint ötven áruházat nyitott. 

Ezek az áruházak jellegük tekin-
tetében a Penny Market és a Profi 
áruházaival hasonlíthatók össze, 
jobbára ezer négyzetméter vagy 
azt meghaladó eladási felülettel 
rendelkeznek. Szintén jellemző, 
hogy a terjeszkedés első fázisa a 
15 ezer főnél nagyobb lakosság-
számú városokat célozza. A cég-
vezetés elképzelései szerint az esz-
tendő végére behálóznák az egész 
országot, s a viszonylag kisebb 
városokban 600–1000 négyzet-

méteres áruházakat kívánnak lé-
tesíteni.

Csíkban vásárolt telket 
a dedeman
Az élelmiszer forgalmazók mel-

lett ugyanakkor szintén élénken 
érdeklődik Hargita megye iránt 
a legjelentősebbnek minősíthető 
barkács-áruházlánc, a Dedeman 
is. A bákói testvérpáros – Adrian 
és Dragoş Pavel – tulajdonában 
lévő üzletlánc tavaly mintegy 360 

millió eurós üzleti forgalmával a 
szektor első helyére került, maga 
mögé utasítva a német Praktikert 
is. Egyébként a Praktikernek or-
szágunkban 29 nagyáruháza van, 
a Dedemannak jelenleg 23, leg-
utóbb az elmúlt napokban Turnu 
Severinen nyitották meg üzlet-
központjukat, azt megelőzően 
pedig márciusban Kolozsváron, a 
közeljövőben pedig Nagybányán 
kerül sor avatóünnepségre. A cég 
illetékesei az idei beruházásaikról 

csupán annyit közöltek, hogy hat 
nagyáruház megnyitása szerepel 
terveikben, a beruházások várható 
költségeit pedig áruházanként 16 
millió euróra számítják. Az idénre 
kitűzött hat áruházból hármat már 
megnyitottak, míg a következő há-
rom helyszín kapcsán – az Erdély 
városait megcélzó hálózatbővítési 
stratégia alapján – a szóba jöhető 
helyszínek között Déva, Marosvá-
sárhely, Gyulafehérvár, Nagyvárad 
és Csíkszereda szerepel. Nem hiva-
talos értesüléseink szerint a Hargi-
ta megyei áruháznyitás szándéka 
már régebb felmerült, mégpedig 
székelyudvarhelyi vagy csíkszere-
dai színhelyen. A megyeszékhe-
lyen időközben területet vásárol-
tak, s ennek következtében való-
színűsíthető, hogy az idén még 
megnyitandó három áruház egyi-
ke szinte bizonyosan csíkszeredai 
lesz. Az érdekesség kedvéért meg-
jegyeznénk, hogy az országban je-
lenleg 92 barkácsnagyáruház léte-
zik. A piacot döntően a Praktiker, 
Dedeman, Bricostore, BauMax, 
OBI és Hornbach áruházak ural-
ják: a szektor éves üzleti forgalma 
pedig 1,5–2 milliárd euró közé 
tehető.

Hallani arról is, hogy me-
gyénkben áruháznyitás szándékát 
fontolgatja a Billa, illetve a nem-
régiben a Plus áruházlánc romá-
niai üzleteit felvásárló Lidl is. A 
német áruház legújabb üzletének 
építés-előkészítése amúgy éppen 
Csíkszeredában, a Nagyrét utcá-
ban zajlik.

Hirdetések

Árut vizsgáló vásárló az egyik csíkszeredai áruházban. A hargitai fogyasztói piacot viszont a nagyáruházak is jobban szemügyre vették


