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A korábban beharangozott 
brand váltás nyomán Lidl 
név és logó alatt nyi tot

ták meg tegnap kapuikat Ma ros hé
vízen, Székelyudvarhelyen és Szé
kelykeresztúron is a Hargita megyei 
Plus üzletek. Az éjjel lebonyolított 
– Románia szintjén összesen 107 volt 
Plus üzletre kiterjedt – névcsereakció 
keretében az áruházak tábláinak és 
bevásárlókosarainak „átkeresztelése” 
természetesen a polcok Plus márka jel
zésű tartalmának eltüntetésével, és he
lyükre a saját márkás Lidltermékekkel 
való feltöltésével is kiegészült. A hazai 
kiskereskedelmi piacon agresszíven 
terjeszkedő német Lidl egyébként ta
valy februárban vásárolta fel a szintén 
német Plus üzletcsoport áruházait, 

ám a 300 millió eurós üzlet véglege
sítését csak a Versenytanácstól tavaly 
év végén kapott beleegyezéssel tud
ták lezárni. A romániai Plus üzletek 
vasárnapról hétfő virradóra lezajlott 
brandváltása így lényegében már a 
narancssárga emblémás áruházak 
bekebelezésének utolsó fázisát jelen
tette, kiterjesztve egyben a német 
bolthálózat lefedettségét az ország 
összes megyéjére. A Lidl egyébként 
a folytatásban – szeptemberig – tíz új 

üzlet átadását is tervezi, ebből az egyik 
– a korábbam elindított engedélybe
szerzési előkészületek alapján – Csík
szeredában lesz. A Lidl amúgy a Plus 
bekebelezésével tovább akarja erősíte
ni jelenlétét az egyes elemzők által évi 
1,82 milliárd eurós forgalmi értékűre 
becsült román kiskereskedelmi pia
con, amiből egyébként – a szintén a 
Lidl csoporthoz tartozó – Kaufland 
áruházak révén már jelenleg is komo
lyabb szeletet hasít.

 hirdetés

hírfolyam

> Nem változik a gépkocsik első beíra-
tási illetéke. Egyelőre nem módosul a hazai 
gépkocsik regisztrációs adója, ugyanis a július 
elsejei dátumot törölték a tervezetből. Ekkor 
kezdődik ugyanis a parlamenti vakáció, és ke
vés idő maradt arra, hogy a parlament megvi
tassa a törvénytervezetet. Újabb dátumot nem 
jelöltek meg, ezért egyelőre nem lehet tudni, 
mikor kell az új regisztrációs adót fizetni. A 
parlamenti vakáció szeptemberig tart, így csak 
ősszel kerülhet sor a szennyezési adó módosí

tásának parlamenti vitájára. A szennyezési adó 
rendszerét azért kell módosítani, mert az Euró
pai Bíróság szerint a jelenlegi diszkriminatív, és 
emiatt Románia büntetéseket kockáztat.

> Foglalkoztatás-bővítésre ösztönöz-
nék a kkv-kat. A Bockabinet sürgősségi 
kormányrendeletet szándékszik kidolgozni, 
amellyel támogatnák azokat a kis és közép
vállalkozásokat, amelyek 40 év fölötti mun
kanélkülieket, friss végzősöket vagy hátrá
nyos helyzetű személyeket alkalmaznak – 
számolt be tegnap a Mediafax hírügynökség. 

A munkahelyek létesítését és a beruházások 
támogatását a kormány a tervek szerint 80 
százalékos állami garanciájú hitelek for
májában képzeli el, amelyeknek kamatait 
szintén az állam szubvencionálná. A hitel 
államilag garantált mértéke nem haladhatja 
meg a 100 ezer lejt, az évi kamatköltségre 
125 ezer lejt szánnának. A támogatást a 
munkahelyteremtő kis és középvállalko
zások egytől három évig vehetnék igénybe. 
Emil Boc miniszterelnök úgy véli, a rende
letet még ezen a héten meg tudják tárgyal
ni, július elején pedig elfogadni.
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Gazdaság
HitelvisszAtArtássAl kényszerítik ki

A reformokAt

Fokozódó görög dráma
A 12 milliárd eurós hitelrészlet késleltetésével pró-
bálja a vállalt reformintézkedések gyorsítására kény-
szeríteni az államcsőd határán imbolygó Görögorszá-
got a nemzetközi valutaalap és az európai Unió.

Hírösszefoglaló

Elemzők szerint évek helyett már csak napokban, 
órákban mérhető Görögország fizetőképességének 
megőrzése, miután az euróövezeti pénzügyminisz

terek gyakorlati helyett csak elvi megállapodásra jutottak a 
bajba került, általános sztrájkokkal bénított ország megse
gítéséről. JeanClaude Juncker luxemburgi kormányfő, az 
Eurogroup elnökének tegnapi bejelentése szerint ugyanis a 
Nemzetközi Valutaalappal közösen Görögországnak szánt 
12 milliárd eurós hitelrészlet folyósításáról az euróövezeti 
pénzügyminiszterek legközelebb július 3i rendkívüli talál
kozóján döntenek. Juncker 
nem titkolta, a nemzetkö
zi hitelrészlet folyósítása a 
görög kormány reformvál
lalásainak elfogadásához 
van kötve.

Ehhez előbb viszont 
a görög parlamentnek bi
zalmat kell szavaznia az 
átalakított kormánynak, 
majd június 30án el kell 
fogadnia az államháztartás 
rendbetételéhez szükséges 
forrásbevonási irányzato
kat. Ennek keretében dön
tenek a mintegy 50 mil
liárd eurós nagyságrendű 
privatizációs javaslatokról, 
illetve a további mintegy 
28 milliárd eurós megszo
rító intézkedéscsomagról. Ezek sikerén múlik a nemzetközi 
hitelezők által összeállított ún. „első mentőcsomag” ötödik 
részletének folyósítása, amelynek július közepéig meg kelle
ne érkeznie Athénba, máskülönben a hellén állam csődbe 
jut.

Görögország rendkívül instabil gazdasági helyzete 
kapcsán ugyanakkor egyre erőteljesebbek az eurózóna fel
bomlására irányuló jóslatok is. Tegnap a londoni Centre 
for Economics and Business Research (CEBR) 2016ra 
valószínűsítette a jelenlegi eurót használó országok – Gö
rögországhoz hasonló – gyenge láncszemeinek kiesését, ez
zel pedig magának az eurózónának a felbomlását. A CEBR 
prognózisa szerint Németországnak jelenleg nincs más 
választása, mint a kompromisszum az újabb kisegítő cso
magról folyó tárgyalásokon, a stabil euró előnyei ugyanis 
túltesznek a Németország által Görögországnak nyújtott 
újabb és újabb hitelek költségein. Az intézet szerint a gö
rögöknek további kisegítő csomagokra is szükségük lesz, 
amiket viszont már „nehéz lesz folyamatosan fizetgetni”. 
Az elemzők úgy vélik előbbutóbb mind a görög lakosság, 
mind a külföldi hitelezők belefáradnak ebbe a vesztes csa
tába, és ez a valutaunió felbomlásához fog vezetni, Görög
ország és várhatóan több más tagállam távozásával. A se
gélycsomagok újabb sorozata és a végső soron bekövetkező 
adósságátrendezés késleltetni fogja a felbomlás pillanatát, 
de ez a pillanat „el fog jönni” – jósolták tegnap közzétett 
előrejelzésükben a CEBR londoni elemzői.

Új nevet kaptak a Plus üzletek. Brandváltás új tulajjal
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