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ElkEzdték a csíkszErEdai

Csökkenő általános áruforgalom,

Ellentmondásosnak tűnő jelen-
ség: az utóbbi két esztendőben 
a kiskereskedelmi áruforgalom 
csökkenése ellenére számos 
korszerű áruházat nyitottak meg 
a nemzetközi üzletláncok. a lidl 
például október 10-én 11 áruhá-
zat avatott fel, s még folyamatban 
van 17 építése. Csíkszeredai új 
nagyáruházuk kivitelezési mun-
kálatai hétfőn kezdődtek meg. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2009-es esztendőben drá-
mai visszaesés követke-
zett be a hazai kiskeres-

kedelemben, amikor is országos 
viszonylatban a megelőző évhez 
viszonyítva az üzleti forgalom 10,4 
százalékkal csökkent. Okolható 
ezért a gazdasági-pénzügyi válság, 
a növekvő munkanélküliség, a köz-
szférai bérek, illetve a nyugdíjak 
befagyasztása. 2010-ben újabb 5,5 
százalékkal esett vissza a kereske-
delmi áruforgalom, s az idén sem 
igen tapasztalhatók a fellendülés 
jelei. Így például augusztusban az 
élelmiszer-kereskedelem üzleti for-
galma 10,5 százalékkal volt kisebb, 
mint a megelőző esztendő azonos 
időszakában, a visszaesés aránya 
az Unión belül is a legjelentősebb 
volt. Ilyen körülmények között 
szinte meglepő, hogy az elmúlt 
időszakok során a nagy nemzetkö-
zi üzletláncok egyre-másra nyitják 
nagyáruházaikat. 

Idén háromszáz nagyáru-
házat nyitottak Romániában
Csupán az esztendő eleje óta 

közel 300 ilyen áruház nyílt meg, 

amelyek közül közel 200-nak a fe-
lülete meghaladja a 2000 négyzet-
métert. Ebben a terjeszkedésben az 
is közrejátszott, hogy Romániában 
visszaestek az ingatlanárak, s így az 
áruház-létesítési befektetések is bi-
zonyos értelemben előnyösebbnek 
bizonyultak, s ezt ki is használták 
az üzletláncok tulajdonosai. De 
azzal is számolnak, hogy az elkö-
vetkező években talán javulni fog a 
vásárlóerő, no meg azzal, hogy az 
úgynevezett korszerű formátumú 
kereskedelmi egységek (hipermar-
ket, szupermarket, raktáráruház, 
Cash & Carry) térhódítása nem 
állítható meg. És van valami iga-
zuk ez utóbbi tekintetében, mert 
2010-től kezdődően ezek iránt 
hovatovább megnövekedett az 
érdeklődés, s ezzel párhuzamosan 
azok nagyobb szeletet hasítottak 
az üzleti forgalomból. 

Növekedett a szupermar-
ketek piaci részesedése
Így például a hipermarketek 

üzleti részesedése a 2009-es évi 19 
százalékról a tavaly 23 százalékra 
növekedett, a raktáráruházaké 
pedig 9-ről 10 százalékra. Ezzel 
egyidejűleg a hagyományos üzle-
tek piaci részesedése 41 százalék-
ról 37 százalékra csökkent. Egy 
minapi piacelemzői becslés sze-
rint jelenleg Romániában a kor-
szerű formátumú áruházak piaci 
részesedése megközelítette az 50 
százalékot. És hogy ez a térhódí-
tás még nem ért véget, azt azzal 
is érzékeltetni lehet, hogy példá-
ul Lengyelországban azok piaci 
részesedése már meghaladta a 60 
százalékot. 

romániában körülbelül
ezer nagyáruház van
Míg Romániában a szóban 

forgó formátumú áruházak száma 
1000 körül van, addig Ausztriában 
6000, s azok közül csupán a Billa 
1000 szupermarketet üzemeltet. 
Az igaz viszont, hogy a nagyáru-
házaknak Ausztriában több évtize-
des múltjuk van, míg Romániában 
csak 15 éves.

A nemzetközi üzletláncok il-
letékesei mindig is visszafogottan 
nyilatkoznak üzletpolitikájukról, 
tervezett befektetéseikről, majdani 
üzleteik helyszíneiről. És nem vé-
letlenül, mert nagy a konkurencia, 
és rendszerint másabbak a megcél-
zott vásárlói kategóriák is. 

A Lidl a harmincezresnél
nagyobb városokat
célozta meg
A Lidl-lánc, amely egyébként 

2010-ben vette át a Plus 107 üzle-
tét, a 30 000-nél nagyobb lakos-
ságszámú településeket célozta 
meg a 2011–2012-es időszakban, 
de egyes értesülések szerint nem 
kizárt, hogy azt követően terjesz-
kedni kívánnak a 20 000–30 000 
lakosságszámú településeken is. A 
nagy hipermarketek (Cora, Reál, 
Carefour) a 100 000–300 000 la-
kosú városokra alapoznak. Ilyen 
azonban Romániában csak 24 
van, ezek között a megyénkhez 
viszonylag közelebb lévő Brassó, 
Piatra Neamţ, Bákó és Marosvásár-
hely. Apropó Marosvásárhely: az 
ország azon 22 városa között van, 
amelyekben 10 000 négyzetmétert 
meghaladó felületű kereskedelmi 
központ található. És nem is egy, 

Érkezik a Lidl Csíkszeredába, a harmincezer lakosúnál nagyobb városokat célozta meg fotó: csíki zsolt

Dallara: egyeztetni kell a görögországgal kapcsolatos intézkedésekről
a bankokkal

> Jövőre 3,5%-ra nő a kötelező 
magánnyugdíj-alapba fizetett járu-
lék. Jövőre 3%-ról 3,5%-ra nő a magán-
nyugdíj-alapba fizetendő járulékarány 
Andrea Paul Vass miniszterelnöki ta-
nácsos elmondása szerint. 

A kötelező magánnyugdíj-rend-
szert 2008-ban vezették be, ekkor a já-
rulék 2%-os volt, az eredeti tervek sze-
rint ezt évente 0,5%-kal növelték vol-
na mindaddig, amíg eléri a 6%-ot. Így 
2012-ben már 4%-os kellene legyen a 
magánnyugdíj-alapba fizetett járulék, 
tavaly azonban a kormány 3%-os szin-
ten befagyasztotta az emelést. Jelenleg 

5,4 millió alkalmazott fizet járulékot a 
kötelező magánnyugdíj-alapba, és a le-
tétbe helyezett pénz megközelíti az 5,8 
milliárd lejt.

> Roubini szerint Amerikát is 
utolérheti a recesszió egy éven belül. 
Nem elégségesek az európai mentési 
kísérletek, a görögországi csőd miatt 
zavarok keletkezhetnek a bankrend-
szerben, a fertőzés pedig átterjedhet 
Spanyolországra és Olaszországra is. 
Ezek következtében több mint 50% 
az esély arra, hogy az eurózóna, Nagy-
Britannia és az Egyesült Államok 

egy éven belül recesszióba kerüljön 
– mondta Nouriel Roubini amerikai 
közgazdászprofesszor, aki megjósolta 
a 2008-as világválságot. 

Azonban a feltörekvő országok 
gazdasági növekedésének lassulása 
mérséklődött, egyes országok ugyan-
is a gazdaságuk serkentésével próbál-
koznak. Indonézia például komoly 
gazdaságélénkítő programot jelentett 
be, és 2 év után váratlanul csökken-
tette alapkamatát, nem sokkal azután, 
hogy a brazil jegybank is hasonló lé-
pésre szánta el magát. A szakember 
szerint az európai pénzügyi intézke-

dések nem elégségesek ahhoz, hogy 
megoldják az adósságválságot, így a 
fertőzés a francia és belga bankokat is 
elérheti. 

Az EU döntéshozói még nem 
tudtak megállapodni a mentőkeret 
(EFSF) kibővítéséről, és a bankmen-
tésről sincs végleges döntés, a görög 
válság viszont egyre szűkíti a politiku-
sok lehetőségeit. Félő, hogy a folyamat 
végül egy olyan görög csődbe torkoll-
hat, amely megfertőzheti Spanyolor-
szágot és Olaszországot, és recesszió-
ba döntheti a világgazdaságot – véli a 
borúlátásáról híres szakember.hí
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A bAnkok szERInt súLyos tovAgyűRűző
hatásokkal járNa a görög állam-

adósság lEírása

Veszélyeztetné
a növekedést és a 

munkahelyteremtést
a nemzetközi banki lobbicsoport, a Nemzetközi Pénz-
ügyi Intézet (IIF) ügyvezetője szerint bármilyen, a ban-
kokra kirótt kötelező érvényű görög államadósság-le-
írás súlyos tovagyűrűző hatásokkal járna az európai 
növekedésre és munkahelyteremtésre nézve.

MTI

Charles Dallara egy hétfő esti közleményben leszögezte: 
korlátai vannak annak, hogy mi tekinthető még önkén-
tes magánbefektetői részvételnek. A banki szakember 

szerint bármilyen megoldás, amely nem az együttműködésen 
alapul, és egyoldalú intézkedéseket tartalmaz, államcsődnek mi-
nősülne. Ez több évre elszigetelné Görögországot a nemzetközi 
tőkepiacoktól, és súlyos terheket róna a görög lakosságra, ahogy 
az európai adófizetőkre is, akik már eddig is sokat tettek Görög-
ország megsegítése érdekében – tette hozzá.

Dallara hétfőn megerősítette, hogy jelenleg is Brüsszel-
ben tartózkodik, és tárgyalásokat folytat euróövezeti szak-
emberekkel. Egy EU-s forrás a Dow Jones üzleti hírügy-
nökségnek elmondta: Dallara Vittorio Grillivel, a kijelölt 
euróövezeti munkacsoport vezetőjével találkozott.

Hírügynökségi értesülések szerint az euróövezeti vezetők 
immár 50-60 százalékos adósságleírást követelnek a magán-
befektetők részéről. A bankok, illetve az Európai Központi 
Bank (EKB) szakemberei óva intenek az egyoldalú intéz-
kedésektől. Utóbbi azért, mivel egy államcsőd esetén – ér-
vényben lévő szabályai értelmében – már nem fogadhatna el 
görög állampapírokat a bankoktól garanciaként, így a görög 
bankok már nem férhetnének hozzá a frankfurti szervezet 
likviditási és egyben életmentő eszközeihez. 

Az IIF bankokat tömörítő érdekképviseleti szerv. Az 
euróövezeti vezetők július 21-i megállapodásában szereplő, 
21 százalékos önkéntes görög adósságleírást is ezzel a szer-
vezettel egyeztették az európai politikusok.


