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Gazdaság

Winkler: működőképes egységes piacra van szükség fotó: Mihály lászló

> Felszólította az EP a tagállamokat, 
hogy nyissák meg munkaerőpiacukat Ro-
mánia és Bulgária előtt. Az Európai Par-
lament (EP) mai strasbourgi ülésén elfoga-
dott egy határozatot, amelyben felszólítja 
a tagállamokat, hogy év végéig oldják fel a 
munkapiaci korlátaikat a román és a bolgár 
munkavállalókkal szemben. Az európai par-
lamenti képviselők szerint a munkaerő szabad 
áramlása az egyik kulcseleme az Unió gazda-
sági fejlődésének és az Európa 2020 stratégia 
megvalósításának. Az EP kimutatása szerint a 
munkaerőpiac liberalizálésa nem járt negatív 
következményekkel azokban az országokban, 
ahol nem alkalmaztak restrikciókat a kelet-

európai munkavállalókkal szemben. „A hiva-
talos adatok szerint a kelet-európai dolgozók 
nem okoztak munkanélküliséget és szociális 
ellátásbeli feszültséget a célországokban. Sőt 
a munkaerő-bevándorlás 1%-os GDP-növe-
kedéssel járt az érintett tagállamokban” – tar-
talmazza a dokumentum. Az EP képviselői 
szerint hosszú távon a korlátozások negatív 
hatást gyakorolhatnak az alapvető uniós ér-
tékekre, mint a diszkrimináció-ellenesség, a 
szolidaritás, a jogegyenlőség és a munkaerő 
szabad áramlása. Jelenleg 9 európai állam 
alkalmaz munkapiaci korlátokat a román 
állampolgárokkal szemben, többek között 
Ausztria, Hollandia, Németország és Nagy-

Britannia. A csatlakozási szerződés szerint 
a tagállamok 2014-ig kötelesek megnyitni a 
munkapiacukat Románia és Bulgária előtt.

> Elkezdte kiértékelni Románia gazdasá-
gi helyzetét az IMF és az EB küldöttsége. A 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai 
Bizottság (EB) küldöttsége tegnap kezdte meg 
helyzetértékelő látogatását Romániában. A 
nemzetközi delegáció idén harmadszor látogat 
el Bukarestbe, a vizsgálat eredményei alapján 
véglegesíti a kormány a jövő évi költségvetési 
törvény tervezetét. A tárgyalások után az IMF 
megállapítja, hogy milyen ütemű gazdasági 
növekedés várható jövőre Romániában. hí
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A Nokia és az Arcelor 
esete

Az egységes piacra vonatkozó intézkedéscsomag al-
kalmazása az EU több gazdasági kihívására megoldást 
jelentene – véli Winkler Gyula, az RMdsZ európai par-
lamenti képviselője, aki szerint az intézkedéscsomag 
megoldást tartalmaz például a multinacionális cégek 
termelési egységeinek Európán kívülre költözésének 
jelenségére is. 

Hírösszefoglaló

Az Európai Parlament tegnapi, strasbourgi ülésszakán a 
képviselők megvitatták az Európai Bizottság Az Euró-
pában tapasztalható elbocsátási hullám, mint a gazdasá-

gi válság következménye, a Nokia és Arcelor esete című nyilatko-
zatát. Ezzel kapcsolatban fogalmazott meg írásbeli hozzászólást 
Winkler Gyula képviselő. „Félő, hogy a gazdasági válság, a politi-
kai dadogás és a befejezetlen projektek nyomása alatt az Európai 
Unió a globális verseny nagy vesztese lesz. Frusztrációval figyel-
jük a feltörekvő gazdaságokat, és felháborodásunknak adunk 
hangot, amikor a multinacionális cégek, mint a Nokia vagy az 
Arcelor, úgy döntenek, hogy elviszik Európából termelési egy-
ségeiket. Európa azonban nem panaszokat, hanem határozott 
lépéseket vár, a hatalom pedig nekünk, európai polgároknak a 
kezében van, hogy megváltoztassuk azt, ami egyelőre elkerül-
hetetlennek tűnik. Meg kell valósítanunk egyik legfontosabb 
projektünket, az egységes európai belső piacot” – hangsúlyozta. 
Az RMDSZ EP-képviselője szerint az Európai Uniónak egy 
hihetetlen potenciál van a tarsolyában, amelyet azonban nem 
hasznosít, mert nincs egységes, az összes tagállamban elfogadott 
törvénykezése, nincsenek egységes szabályok azokon a területe-
ken, amelyek az egységes belső piac működőképességét biztosít-
hatnák, annál több viszont az akadály. „Az Európai Bizottságnak 
pillanatnyilag tételesen is feladata, hogy ugyanazt a választ adja a 
nemeszsuki Nokia gyár alkalmazottjainak elbocsátása kapcsán, 
mint tette, amikor a németországi Bochum településről vonult 
ki ugyanaz a cég. Ezek a válaszok csak a kedélyek csillapítására 
jók. Működőképes egységes piac nélkül az Európai Unió egysze-
rű szemlélője marad versenytársai felemelkedésének” – figyel-
meztetett Winkler írásbeli nyilatkozatában.

hanem kettő, az European Retail 
Park (49 850 négyzetméter) és a 
Maros Mal (10 000 négyzetméter). 
De térjünk vissza az üzletpolitikára. 
A megyénkben is jelen lévő Profi 
üzletlánc által megcélzott települé-
sek azok, amelyek lakóinak száma 
meghaladja a 10 000-et. Ez válto-
zást jelent a cég üzletpolitikájában, 
ugyanis jelenleg áruházainak mint-
egy 20 százaléka olyan helységben 
található, amelyek lakosságszáma 
50 000 körül van. A Dinu Patriciu 
közismert üzletember cégcsoportjá-
hoz tartozó üzletlánc igen agresszív 
terjeszkedési politikát folytat, 2012 
végéig 2000 úgynevezett közösségi 
diszkontáruházat kíván megnyitni, 
nemcsak városokon, hanem falva-
kon is. Értesüléseink szerint Csík-
szereda is célpont, ez esetben egy 
helység bérbevételéről lenne szó. 

Lidl – nagyrészt saját
márkájú termékeket
forgalmaznak
Térjünk vissza a Lidl áruház-

láncra. Amint már arra utaltunk, 
újabb nagyáruház megnyitását 
tervezi Csíkszeredában. A Lidl 
már 2009-től jelen van Romániá-
ban, 2009 és 2010 között állítólag 
az ország különböző településein 
területeket vásárolt fel, mintegy 
30 ingatlant. Arról, hogy hol is kí-
vánnak üzleteket nyitni, nemigen 
nyilatkoztak. 2010-ben átvették a 
Plus áruházláncolat 107 egységét, 
s az október 10-én megnyitott 11 
újonnan épített áruházzal az egy-
ségek száma tekintetében országos 

viszonylatban is az első helyre ke-
rültek. Amint már említettük, je-
lenleg 17 építése van folyamatban, 
s azok közül egyeseket még az idén 
átadnak. Az október 10-én átadott 
áruházak felülete 1065–1286 m2 
között van, s jelenleg a Lidl meg-
található az ország majd minden 
megyéjében, kivétel csupán egy 
van, Dolj megye, ahol 2012-ben 
szándékoznak üzletet nyitni. Tevé-
kenységük egyik sajátossága, hogy 
jobbára saját márkájú termékeket 
forgalmaznak, azok részaránya je-
lenleg az árukínálatnak 80 százalé-
kát teszi ki.

Az eddigi listavezető a Penny 
Market volt, amely a hazai piacra 
2001-ben lépett be először a nagy-
áruházakkal (XXL), amelyekből 
jelenleg négy létezik, majd 2005-től 
kezdték meg az olyan „nagyságren-
dűek” építését, amilyen Csíkszere-
dában is van. Egyébként a Penny 
Market is folytatja terjeszkedési 
politikáját, ebben az esztendőben 
terveik szerint újabb 12 áruházat 
nyitnak meg.

Két év, kétszáz áruház
Nem tétlenkedik a megyénk-

ben nagy népszerűségnek örvendő 
Kaufland üzletlánc sem. Ez a nagy-
formátumú áruházakat üzemeltető 
cég 2005-ben jelentkezett Romá-
niában, s a 2010-es esztendő végére 
már 65 áruházzal rendelkezett. Az 
év végéig számuk 76-ra fog emel-
kedni. Az agresszív terjeszkedésnek 
meg is volt az eredménye: az elmúlt 
esztendőkben 26 százalékkal nőtt 

a Kaufland üzleti forgalma, s így a 
nagyformátumú áruházak rangsorá-
ban megelőzte a Carefour-t, illetve a 
Metro után a második helyre került. 
A Metro áruházláncnak a tavalyi üz-
leti forgalma 5,28 milliárd lej volt, 
a Kauflandé pedig 4,67 milliárd lej. 
Ugyanakkor azonban ez utóbbi a 
nyereség tekintetében listavezetővé 
lépett elő a 2010-es esztendei 172 
millió lejes nyereségével.

Felvetődik a kérdés, van-e még 
hely az üzletláncok terjeszkedése 
számára? Piaci elemzők becslése 
szerint igen. Szerintük az elkövetke-
ző két évben még 200 korszerű for-
mátumú áruház megnyitására lehet 
számítani. A terjeszkedési potenci-
álra vonatkozóan egy neves tanács-
adói cég, a Contrast Management 
Consulting & Training Romania 
készített egy térképet is. A követke-
ző tényezőket vették számításba: a 
földrajzi szerkezet, a lakosságszám, 
a vásárlóerő szerkezete és az ország 
megyéinek áruházakkal való telitett-
sége. Az így kirajzolt térkép szerint 
az ország négy megyéje, valamint a 
főváros továbbra is maximális po-
tenciállal rendelkezik, tíz megye 
jelentős pontenciállal, tizenegy kö-
zepes potenciállal és tizenöt csök-
kent pontenciállal. Hargita megyét 
a közepes pontenciálú megyék közé 
sorolták, együtt Brassó vagy Kolozs 
megyével. A szomszédos Maros, 
Kovászna és Bákó megyék viszont 
a csökkentett pontenciálú megyék 
közé tartoznak. Nos, e térkép szerint 
Hargita megyében a terjeszkedés le-
hetőségei még nem merültek ki.


