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Számottevő mértékben nőtt az elmúlt évben az online vásárlások száma

Egyre több a „webshoppingoló”

Jó évet zártak a romániai 
online áruházak 2017-ben: 
a piaci szereplők becslései 

szerint az internetes vásárlá-
sok összértéke elérte a 2,8 mil-
liárd eurót, ami 40 százalékkal 
meghaladja a 2016-os összeget. 
A GpeC elemzése szerint ez le-
bontva annyit jelent, hogy az or-
szág polgárai átlagosan napi 7,67 
millió eurót költöttek el a netes 
vásárlások során. A 2,8 milliárd 
eurós összeg csak a kézzel fog-
ható, interneten keresztül meg-
rendelt tárgyakra vonatkozik, va-
gyis nem foglalja magában a kü-
lönböző szolgáltatásokat, a köz-
műszámla-befizetéseket, a repü-
lőjegyeket, az üdüléseket, a szál-
lodafoglalásokat, a színház- vagy 
mozijegyeket, illetve a letölthető 
internetes tartalmakért fizetett 
pénzt. Ha ezeket is beleszámol-
nák a végösszegbe, az jelentős 
mértékben megnövekedne – de-
rül ki a startupcafe.ro oldal által 
ismertetett elemzésből.

A 40 százalékos növekedés 
az egyik legnagyobb az Európai 
Unióban. Az e-kereskedelem a 
kiskereskedelmi szektor 5,6 szá-
zalékát teszi ki, ami 4 százalé-
kos növekedés a 2016-os évhez 
képest. Ez az arány ugyanakkor 
még mindig kicsinek számít a fej-
lettebb országokban mérthez ké-
pest, ugyanakkor jelzi: a románi-
ai e-kereskedelemben óriási po-
tenciál rejlik.

Több az internetező

A távközlési hatóság (ANCOM) 
adatai szerint Romániában 2016-
hoz képest tavaly enyhén nőtt az 
internethez hozzáférő szemé-
lyek száma, a hatóság 2017-ben 
4,6 millió kábeles, széles sávú 
internetkapcsolatot tartott nyil-
ván, ami 6 százalékos növeke-
dést jelent az előz évhez képest. 
Emellett 16,6 millió széles sá-
vú mobil internetkapcsolat sze-
repel a nyilvántartásban, ez 13 
százalékos éves növekedést je-
lent. Ez annyit jelent, hogy 100 
háztartásból 55 rendelkezik ve-
zetékes internetkapcsolattal, 
mobilinternet-kapcsolattal u-
gyanakkor 85.

A városi internetfelhasználók 
44 százaléka a GpeC által meg-

rendelt, az iSense Solutions által 
elvégzett vizsgálat szerint leg-
alább havi egy alkalommal vá-
sároltak interneten keresztül, 
62 százalékuk életkora 18 és 34 
év közötti. Akik rendszeresen 
vásárolnak az interneten, éven-
te összesen 9 webáruházat ke-
resnek fel átlagosan, heti 3-4 al-
kalommal, míg azok, akik nem 

vásárolnak, csupán „nézelőd-
nek”, 12 hónap alatt 5 áruházat 
látogatnak meg virtuálisan, ál-
talában heti egy alkalommal. 
Vagyis még azok is viszonylag 
gyakran látogatnak az interne-
tes áruházakba, akik még nem 
vásároltak semmit online felü-
letről. Azok, akik még semmit 
sem vásároltak, rendszerint azt 
hozzák fel érvként, hogy nem 
bíznak abban, hogy a webol-
dalon bemutatott termék para-
méterei megfelelnek a valóság-
nak, hogy nem lehet megnézni, 
tesztelni és felpróbálni a termé-
keket vásárlás előtt, hogy nem 
bíznak a webáruházak szolgál-
tatásainak minőségében, illet-
ve hogy a neten keresztül vásá-
rolt termék kiszállításáért külön 
kell fizetni. A rendszeres inter-
netes vásárlók viszont azzal in-
dokolják, hogy visszatérő ügy-
felek, hogy ezáltal időt takarí-
tanak meg, a kínálat sokkal na-
gyobb, könnyű a vásárlás, ráadá-
sul az online vásárlás olcsóbb és 
kényelmesebb.

Rengeteg a webáruház

A webáruházak száma is óriá-
sit nőtt tavaly az előző évhez ké-
pest: 2017-ben több mint 7000 in-
ternetes áruház kínálta a termé-
keit a 2016-os mintegy 5000-hez 
képest. Az eMAG webáruház ille-
tékesei pedig optimisták: szerin-
tük a növekedési tendencia idén 
még hangsúlyosabb lesz, olyany-
nyira, hogy a webáruházak szá-
ma akár meg is kétszereződhet, 
és elérheti a mintegy 14–15 ezret. 
A legfrissebb kutatások szerint 
jelenleg mintegy 25 ezer olyan, 
a .ro domainnév alatt bejegyzett 
oldal létezik, amelyen megtalál-

ható a „Kosárba teszem” funkció 
is, így online áruháznak tekint-
hetők, ugyanakkor az alacsony 
látogatottság miatt a nagy több-
ségük jelentéktelennek számít a 
romániai e-kereskedelem palet-
táján. Így aztán csak a már emlí-
tett 7000 honlap számít releváns-
nak a forgalom és a megrendelé-
sek száma alapján ahhoz, hogy 
beszámítsák a végeredménybe.

Élen az elektronikai cikkek

A 2017-es évben az online áru-
házak legkeresettebb termékei 
között az első helyen az elekt-
ronikai cikkek állnak: a számí-
tógépek, számítógép-alkatré-
szek, noteszgépek, táblagépek, 
mobiltelefonok, elektromos be-
rendezések és háztartási gépek. 
Őket a ruhaneműk, lábbelik, ki-
egészítők, kozmetikumok, par-
fümök, órák követik, míg a har-
madik kategória a lakberendezé-
si termékeket öleli fel, a negyedi-
ket a könyvek alkotják, az ötödi-
ket pedig a gyermekeknek szánt 

termékek a játékoktól a babako-
csikig, ruházati cikkekig. A sor-
rend hasonlít a 2016-oshoz, ám 
a legfőbb piaci szereplők becs-
lései szerint a divatcikkek irán-
ti kereslet gyors ütemben növek-
szik, és mintegy öt éven belül le-
hagyja az elektronikai cikkeket, 
átvéve tőlük az első helyet. A lak-
berendezési termékek piaca is 
hatalmas növekedési potenciál-
lal rendelkezik. Ami az elektro-
nikai cikkeket illeti, egy átlagos 
bevásárlás értéke a 2016-os 669 
lejről tavaly 800 lejre nőtt, sőt az 
év egyes időszakaiban – példá-
ul a fekete pénteken – megkö-
zelítette vagy meg is haladta az 
1000 lejt. Jelentős növekedést ta-
pasztaltak a divatcikkek köré-
ben is, itt 161 lejről 250–300 lej-
re nőtt egy átlagos vásárlás ér-
téke attól függően, az év melyik 
időszakában történt, illetve hogy 
milyen termékeket vásároltak 
– vagyis hogy értékesebb, már-
kás terméket vagy kevésbé drá-
gát, amely nem valamely ismert 
márka logóját viselte. A lakbe-
rendezési cikkek esetében az át-
lagos vásárlás értéke hasonló az 
egy évvel korábbihoz, vagyis to-
vábbra is 480 lej.

Az online könyvesboltokban 
egy átlagos vásárló 80 és 100 
lej közötti összeget költ el egy 
alkalommal, ez enyhe növeke-
dés 2016-hoz képest. A gyerme-
keknek szánt termékek piacán 
ugyanakkor már harmadik éve 
visszaesés tapasztalható, így ta-
valy egy átlagos vásárlás értéke 
203 lejről 195–200-ra csökkent.

Mobilkánaán

Az internetes vásárlók nagy 
többsége mobiltelefonról intéz-
te a tranzakciót, és ez a tenden-
cia várhatóan idén is megma-
rad. A legfontosabb romániai 
webáruházak forgalmának mint-
egy 70 százalékát maroktelefon-
ról bonyolítják a vásárolók, ez 20 
százalékkal nagyobb arány, mint 
2016-ban. Az arányt a millenniu-
mi generáció tornássza fel a leg-
inkább, a fiatalok nagy többsége 
ugyanis már eleve okostelefonon 
keresztül ismerkedik meg az 
internettel, nem pedig számító-
gép segítségével. 

A többség – mintegy 85 száza-
lék – készpénzben fizet a kiszál-
lításkor, ugyanakkor a 2016-os 
8 százalékról 12–14 százalék-
ra nőtt tavaly azok száma, akik 
bankkártyával fizettek.

BALOGH LEVENTE

A 2017-es évben az előző esztendőhöz képest 

jelentős mértékben nőtt az online vásárlások 

száma, az ügyfelek közel hárommilliárd eurót 

hagytak a webáruházakban.

Harmadával nőtt 
a tojásexport
Románia 8715 tonna tojást ex-
portált 2017 első kilenc hónap-
jában, ez 29 százalékos növe-
kedést jelent 2016 azonos idő-
szakához képest. Az ebből 
származó bevételek 9,555 mil-
lió eurót tettek ki, ez 53 száza-
lékkal több, mint egy évvel ko-
rábban – derül ki a mezőgaz-
dasági minisztérium által az 
Agerpres hírügynökség kéré-
sére összeállított jelentésből. A 
Szárnyastartók Országos Szö-
vetsége (UCPR) szerint a ro-
mán állampolgárok 240–250 
tojást fogyasztanak el éven-
te, ami havi bontásban átlago-
san 20–22 tojást jelentene, ám 
húsvét havában a fogyasztás 
30 tojás fölé ugrik. Ipari rend-
szerben 1,36 milliárd tojást ter-
melnek évente Romániában.

Turistarekord a 
tordai sóbányában
Rekordszámú turista kereste 
fel a tordai sóbányát 2017-ben, 
amikor több mint 600 ezer lá-
togatót regisztráltak. Simona 
Baciu igazgató tájékoztatá-
sa szerint a 35 százalékuk kül-
földi volt, a legtöbben Magyar-
országról, Lengyelországból, 
Izraelből és Spanyolország-
ból érkeztek. A külföldi turisták 
aránya öt százalékkal növeke-
dett 2016-hoz képest, mond-
ta az igazgató. Közölte továb-
bá, hogy a sóbánya fejleszté-
si tervei között szerepel a 110 
méteres mélységben található 
József akna előkészítése, hogy 
bekapcsolhassák a turisztikai 
körforgásba, így a bánya befo-
gadóképessége megkétszere-
ződne. Az igazgató szerint akár 
európai uniós támogatást is 
kérhetnek a 2008–2010 kö-
zött felújított bánya további fej-
lesztésére. Jelenleg a tordai só-
bánya négy aknája látogatható. 
A kitermelést 1932-ben szűn-
tették be, a bányát 1992-ben 
nyitották meg a turisták szá-
mára. A sóbánya levegője jóté-
kony hatású légúti betegségek-
ben szenvedők számára. 

Visszaszorítanák 
az adócsalást
Az év eleje óta 91 ezer lej érték-
ben rótt ki pénzbírságot a Har-
gita megyei gazdasági rendőr-
ség az adócsalás visszaszorí-
tásának érdekében végzett el-
lenőrzések során. Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rend-
őr-főkapitányság szóvivője 
csütörtökön elmondta, az év 
első tíz napjában számos el-
lenőrzést tartottak megye-
szerte a gazdasági rendőrök, 
amelyek során 28 kereske-
delmi egységet ellenőriztek, 
a törvények megszegése mi-
att pedig 29 pénzbírságot rót-
tak ki, összesen 91 ezer lej ér-
tékben, továbbá pénzösszege-
ket és egyéb javakat is lefoglal-
tak. Gheorghe Filip megjegyez-
te, hogy egész évben várható-
ak hasonló akciók.

 1 euró       4,6374
1 dollár      3,8821
 1 svájci frank 3,9655
1 font sterling 5,2367
100 forint 1,4999

Valutaváltó

Haldokló és virágzó városok: 
vannak olyan romániai telepü-
lések, amelyeknek az elmúlt év-
tized leforgása alatt meghárom-
szorozódott a lakossága, más-
honnan azonban az emberek 
több mint fele elvándorolt – mu-
tat rá a Hotnews.ro portál az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
által a napokban nyilvánosságra 
hozott adatsorai alapján készített 
elemzésben. 

Mint kiderül, a leglátványo-
sabb növekedésen a Kolozsvárral 
már-már összenőtt Szászfenes 

község ment át, ahol a 2007-ben 
regisztrált 7600 lakoshoz ké-
pest ma már több mint 33 ezren 
élnek. Az ellenkező póluson a 
Szatmár megyei Avasújvárost ta-
láljuk, amelynek lakossága 7600-
ról 3800-ra zsugorodott. Az ösz-
szesítés szerint különben 2283 
olyan település van, amelynek 
egyre apad a lakossága, és alig 
889 olyant jegyeznek a statisz-
tikák, amelyekben gyarapodást 
mértek. Öt település lakosainak 
a száma maradt állandó a vizs-
gált időszakban. A cikk értelmé-

ben különben az elmúlt tíz év le-
forgása alatt hatalmasat változ-
tak a romániai lakosság prefe-
renciái a lakhatás terén, olyany-
nyira, hogy még az ország tíz 
legnagyobb városának a listáján 
is változás állt be. Természete-
sen továbbra is Bukarest az első, 
de  a korábbi második Temesvár 
a maga 331 004 lakosával egy he-
lyet veszített a 371 889-es Jászvá-
sárral szemben. A negyedik Ko-
lozsvár 323 108 lakossal. Az er-
délyi városok közül még befért az 
első tízbe 290 167 lakossal Bras-

só, és újoncként került be a 10. 
helyezett Nagyvárad, ahol a sta-
tisztikai adatok szerint tavaly 221 
861-en éltek. Egyébként a gyara-
podó lakosságú kisebb telepü-
lések is ezen városok körül ta-
lálhatók, mint a már említett 
Szászfenes példája is illusztrál-
ja. Sokan költöznek ki ugyan-
is a városból a környező telepü-
lésekre, ahol valamennyivel ol-
csóbb az élet, de épp a kiköltö-
zők miatt válik egyre drágábbá.

BÁLINT ESZTER

Apadó és gyarapodó települések – Várad is bekerült a top 10-be

Új világ. Sokan intézik mobiltelefonról a vásárlást
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