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> 33 romániai cég a TOP–500-ban. 
Harminchárom romániai vállalat szerepel 
Közép-Európa ötszáz legnagyobb üzleti for-
galmat lebonyolító cége között, ez alapján 
Románia az ötödik helyen szerepel a régió 
államainak listáján – derült ki a Deloitte által 
készített felmérésből. Az 50 legnagyobb ban-
kot és biztosítót tekintve Románia a negye-
dik, illetve az ötödik Közép- és Kelet-Európá-
ban. A tanulmány részletes eredményeit szep-
temberben hozzák nyilvánosságra. A 2009-es 

évi üzleti adatok alapján készült felmérésben 
a legelőkelőbb helyezést a hazai cégek közül a 
Petrom kőolajtársaság szerezte meg, amely 
25. lett a félezres listán, míg az ágazati lebon-
tásban a francia Renault tulajdonában levő 
Automobile Dacia bizonyult a régió ötödik 
legnagyobb autógyártójának. Az összesítés 
szerint az elmúlt három év folyamatos növe-
kedése után a régió 500 legnagyobb vállalatá-
nak üzleti forgalma 2009-ben 21 százalékkal 
esett. A Deloitte romániai elnöke az érintett 
cégek tavalyi teljesítményére vonatkozóan 
megjegyezte: ágazati adatok nélkül lehetet-

len megsaccolni, növekedett-e 2010-ben a 
topban helyet foglaló 33 román vállalat üzleti 
forgalma, mivel a tendenciák vegyesek. „A 
vállalatok egyszerre folytatták az átszervezést 
és próbáltak növekedési pályára állni, a belső 
fogyasztás visszaesett, de ezt kompenzálhat-
ja néhány ágazat megnövekedett exportja” 
– mondta George Mucibabici, a Deloitte 
Romania első embere.

> Újabb bank vérzett el. A hétvégén 
csődbe ment Georgia állambeli Mountain 
Heritage Bank bukásával immáron 48-ra nőtt 

az Amerikai Egyesült Államokban idén csőd-
be ment pénzintézetek száma. A pénzügyi 
válság hatását egyébként jól jelzik, hogy míg 
2007-ben 3, 2008-ban 25 pénzintézet ment 
tönkre, addig 2009-ben 140, 2010-ben pedig 
157 amerikai bank húzta le végérvényesen a 
rolót. Sheila Bair, a Szövetségi Betétbiztosító 
Társaság (FDIC) idén júliusban leköszönő el-
nöke 2011 egészét tekintve is a bankcsődök 
számának visszaesésére számít, ám a problé-
más bankokat tömörítő lista hosszabbodott, 
a rajta szereplő bankok száma az év első há-
rom hónapjában 884-ről 888-ra nőtt.

hirdetések

84 százalék a fizetésképtelenséG esélye

Beárazták 
Görögország csődjét

Minden idők legmagasabb, 84 százalékos valószínű-
ségére árazta be pénteken a londoni pénzpiac Görög-
ország fizetésképtelenségét, sugallva, hogy a töré-
keny görög parlamenti többség nem lesz elegendő az 
EU–IMF által kért megszorító csomag holnapi elfo-
gadtatásához. Athén így pénzhez a piacokról csak 23 
százalékos kamatfelár árán jut.

hírösszefoglaló

Új világrekordot állított be a görög államadós-
ság-törlesztési kockázat biztosítási tranzak-
cióinak árazása a londoni pénzpiac pénteki 

zárásakor: a 2330 bázispontos CDS azt jelenti, hogy 
Görögország adósságát a pénzpiacok minden 10 mil-
lió euró után csak 2,3 millió eurónyi kamatfelár fejé-
ben merik finanszírozni, ami két hét alatt 760 ezer 
eurós kamatfelár-költségnövekedést jelent. Londoni 
pénzpiaci elemzők immár 84 százalékon számítják a 
görög dráma bekövetkeztének esélyét, azaz az ország 
fizetésképtelenné válását. A görög miniszterelnök 
azonban bízik benne, hogy az athéni parlament hol-
nap elfogadja a megszorítási csomagot, mely adóeme-
léseket, elbocsátásokat és összevonásokat egyaránt 
tartalmaz. A piacok pesszimizmusát mindenesetre 
csak növeli, hogy a görög kormánynak mindössze öt-
fős többsége van a parlamentben: ha a csomag elbu-
kik, Görögország még a nyáron csődbe mehet, mert 
nem jutnak újabb hitelhez, miután a görög megszorító 
csomagok elfogadását mind az IMF, mind az Európai 
Unió a kilátásba helyezett 110 milliárd eurós hitel le-
hívásának feltételéül szabta. „Kedd lesz a döntő nap. 
Kiderül, hogy a görög kormány hajlandó-e megszorí-
tásokra, hogy pénzhez jussanak. Ha nem, akkor a po-
kol kapui tárva-nyitva állnak előttük” – mondta egy 
német elemző, Robert Halver.

A csomag öt év alatt 28,5 milliárd eurót hozna a 
költségvetésnek Az áfa és a személyi jövedelemadó 
után most az ingatlanadót és a vendéglátó-ipari adót 
emelik 10 százalékkal. Bevezetik a luxusadót a jármű-
vekre és ingatlanokra, a családokra pedig 5 százalékos 
„szolidaritási adót” vetnek ki. Harmadával csökken az 
adómentesség felső határa is. A közszférában újabb 5 
százalékos bércsökkentés és leépítés várható. Az okta-
tásban és az egészségügyben is összevonások lesznek. 
Csak a kórházaktól 300 millió eurót vonnak el. „Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy ez egy nehéz út. De még 
mindig jobb, mint az államcsőd. Ezzel a parlamenti 
képviselők is tisztában vannak. Mi pedig ragaszkodunk 
a programunkhoz” – mondta Jeóriosz Papandreu mi-
niszterelnök. A csőd elkerüléséhez a megszorítás és a 
110 milliárdos hitel sem elég. A görögök júliusban egy 
újabb, 120 milliárdos hitelcsomagról kezdenek tár-
gyalni az EU-val. Másik 50 milliárdot a privatizáció-
bevételekből remélik. Eladják a legnagyobb kikötőket, 
bankokat, áram- és vízszolgáltatókat, olajfinomítókat, 
bányákat, reptereket és az állami szerencsejáték-vállal-
tot is. De úgy tűnik, a görög állam új tulajdonosokat 
keres az ország közel hatezer kisebb-nagyobb, javában 
lakatlan szigetére is, ami után döntően kínai és orosz 
befektetők érdeklődnek.

az importőrök nyeresége mellett 
a szállítás költsége is terheli. Fog-
krémet és ruhabalzsamot például 
jelenleg nem is gyártanak Romá-
niában, ennek köszönhetően míg 
Bulgáriában a sampon literje átla-
gosan 4,8 euróba, a mósoporok ki-
lója pedig 1,6 euróba kerül, addig 

ugyanezért a romániai boltokban 
literenként 7,7, illetve kilónként 
2 eurót kell fizetni. A Gfk ada-
tai azonban magukért beszélnek: 
mifelénk a legdrágább a fogkrém, 
a sampon, a mosópor, de e termé-
kekből európai viszonylatban is 
a legalacsonyabb az egy főre jutó 

fogyasztás – a romániai lakosok 
fejenként évente ugyanis csak két 
tubus fogkrémet és négy mosdó-
szappant használnak el. Bár a Gfk 
jelentése nem tért ki, a tisztálko-
dási szerek alacsony fogyasztását 
valószínűleg nemcsak az árak be-
folyásolják.

Ország
Mosószer
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kg)
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kg)

Fogkrém
(euró/
liter)

Románia 2 1,8 3 7,7 4,8 18

Csehország 2 1,6 2,7 6,1 2,7 15

Bulgária 1,6 1,5 1,6 4,8 2,8 11,9

Magyarország 1,7 1,4 2 5,3 2,1 14,6

Lengyelország 1,5 1,5 2,6 5,8 2,4 15,4

Forrás: Gfk
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