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> Aranyhiányt idézhet elő Kína. Az 
egekbe emelheti az arany árát az új kínai 
aranytőzsde; a kínai Kunming városában 
indult Pán-Ázsiai Aranytőzsde (PAGE) 
az eddiginél is nagyobb lendületet kölcsö-
nözhet a kínaiak nemesfém-keresletének – 
véli elemzésében az aranypiac.hu. A szak-
emberek szerint Kína arany és ezüst iránti 
éhsége egyre csak nő, összhangban azzal, 
ahogy a távol-keleti ország devizatarta-
lékainak diverzifikálására törekszik, ám 

egyben igyekszik megteremteni a lehető-
séget arra, hogy a lakosság befektetési célú 
aranyat és ezüstöt vásároljon. Az elemzés 
szerint az új aranytőzsde létrehozásában 
olyan kínai pénzintézetek segédkeztek, 
akiknek együttesen több száz millió ügy-
felük van. A legnagyobb ezek közül az 
Agricultural Bank of China, amely egy-
maga több mint 300 millió magán- és 2,7 
millió vállalati ügyféllel rendelkezik. „Ha 
az említett ügyfeleknek csupán 1 százalé-
ka vásárolna mindössze egy kontraktust, 
azaz 10 unciát (311 grammot), akkor az 

önmagában már 1000 tonna többletkeres-
letet generálna a sárga nemesfém eddigi 
éves 3500-4000 tonnás világpiacán. Az 
ezüst piacára gyakorolt ugyanilyen hatása 
pedig még ennél is nagyobb lehet, elérné 
az 1,6 millió unciát, ami a világ kétéves 
ezüsttermelésének felel meg” – olvasható 
az elemzésben.

> 2 százalék fölött a költségvetési hi-
ány. Az idei év első hat hónapja alatt 11,3 
milliárd lejre, azaz a GDP 2,07 százalékára 
nőtt az államháztartási deficit – derült ki a 

Pénzügyminisztérium tegnap közzétett ada-
taiból. A tárca magyarázata szerint a hiány 
azonban még mindig a Nemzetközi Valu-
taalappal kötött megállapodásban rögzített 
12,6 milliárd lejes érték alatt van. A költ-
ségvetési jövedelmek az év első felében 85 
milliárd lejre rúgtak, a tavalyi évhez képest 
ez 9,6 százalékos növekedést jelent, főként 
az általános forgalmi adóból származó bevé-
telek (+31,5 százalékos), a jövedéki adóból 
származó bevételek (+27,1 százalékos) és a 
tőkejövedelmek (+58,9 százalékos) növeke-
dése miatt.
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Saját márkáS termékekkel hódítana a lidl

Arculatváltás után „áruváltás”

Borszéki adóhivatal: képzési központként hasznosítják tovább

egyre több saját márkás – romá-
niában gyártott – termék veszi 
át a helyet a polcokon a régeb-
bi Plusz-féle termékektől a Lidl 
hargita megyei üzleteiben is. a 
tulajdoncserével járó arculatvál-
tás így immár a polcok közé is 
beszállingózott, de az áruházlánc 
vezetőinek reménye szerint ez a 
román gazdaság serkentésében 
is éreztetheti hatását.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Több mint egy hónappal 
ezelőtt került sor az arcu-
latváltásra: június 20-án, 

hétfőn országszerte a Plusz áru-
házak a Lidl név és lobogó alatt 
nyitottak. Ennek előzménye, hogy 
2010 elején a német érdekeltségű 
Lidl 200 millió euróért felvásárol-
ta a romániai Plusz üzletláncot. 
A különböző jóváhagyások után 
került sor a már említett arculat-
váltásra. Országos viszonylatban 
107 üzletnél – köztük Hargita me-
gyén belül a székelyudvarhelyinél, 
székelykeresztúrinál és maros-
hévízinél – tűzték ki a Lidl lobo-
góját.

Árelőny, saját branddel
Erről a cégről tudni kell, hogy 

első üzleteit Németországban ala-
pította 1930-ban, s ott jelenleg 

5000 áruházat üzemeltet. Jelenleg 
Európa 24 országában van jelen, 
országunkban 2010-től, Magyaror-
szágon pedig már 2004-től kezdett 
el terjeszkedni. Aki megfordult 
magyarországi Lidl áruházban is, 
megtapasztalhatta, hogy másabb 
a „felhozatal”: szembeötlik a saját 
márkájú áruféleségek jelentősebb 
részaránya. A közeljövőben a Lidl 
sajátos üzletpolitikájának köszön-
hetően így lesz a romániai üzletek-
ben is, e szerint pedig a saját márkás 
termékekre a hazai boltokban is na-
gyobb hangsúlyt fektetnek.

A nagy nemzetközi üzletlán-
cok – úgy mint a Metro, Billa, 
Kaufland – bevett gyakorlata, 
hogy saját márkanéven forgal-
maznak egyes áruféleségeket. Ezek 
részaránya azonban rendszerint 
nem éri el a 20 százalékot. A Lidl 
esetében – bár Románia kapcsán 
erre még nem szolgáltattak ada-
tokat – a magyarországi láncolat 
példája kapcsán piaci elemzők 
becslései szerint a saját márkane-
vű áruk részaránya megközelíti a 
30 százalékot. Ennek megvan a 
maga oka, nevezetesen az, hogy a 
saját márkájú termékek rendsze-
rint 10–20 százalékkal olcsóbban 
forgalmazhatók a beszállítói áruk 
árainál. És a Lidl erre alapoz. Így 
például a Cien kozmetikumok ki-
zárólag a Lidl üzletekben kapha-

tók: ezek között vannak különbö-
ző samponok, folyékony szappa-
nok és különböző krémek is. Pilos 
márkanéven tejet és tejtermékeket 
forgalmaznak, Combino márka-
néven száraztésztaféleségeket, Ba-
roni márkanéven pedig húskészít-
ményeket és hentesárut.

hazai cégekkel gyártatják
a saját termékeiket
Úgy tudni például, hogy a Pilos 

márkanevű pasztörizált tejet a né-
met forgalmazó rendelésére a ha-
zai Albalact cég gyártja és szállítja, 
amely egyébként a ZuZu és Fulga 
márkák birtoklója is. De ezt a cég 
illetékesei nem kívánták megerősí-
teni. A Lidl beszállítói között van 
a sepsiszentgyörgyi Covalact és a 
Friesland Câmpina érdekeltségi 
körébe tartozó szovátai Hochland 
tejipari egység is, a húsipari ter-
mékek beszállítói között pedig a 
Cristim és a Caroli. Azt viszont 
nem tudni, hogy a saját márkané-
ven forgalomba hozott termékek 
mindegyike hol is gyártódik le. 
Feltételezhető, hogy egy részük 
beszállítói hazai cégek lesznek, 
erre lehet következtetni a Lidl 
hazai illetékeseinek azon kijelen-
téséből, miszerint szándékukban 
áll a helyi termelés serkentése és a 
Romániában gyártott termékféle-
ségek számának a gyarapítása is.

A júniusi üzletátnevezések után máris a saját márkájú termékekkel erősítené romániai üzleti pozícióit a német Lidl

Mi Lesz a Megszűnt
adóhivatalok épületeivel?

Változatos
felhasználás

a székelykeresztúri adóhivatal épületét levéltárként, 
míg a borszékit továbbképző rendezvényeknek ott-
hont adó ingatlanként hasznosítja a továbbiakban a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság, míg 
például a korondi, a szentegyházi és a balánbányai 
használatát a helyi önkormányzatnak engedik át.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A közpénzügyi intézmény átszervezése nyomán 
országszerte számos adóhivatal tevékenysége szűnt 
meg, azok személyzetét átcsoportosították, illetve 

volt akiket el is bocsátottak. Július 1-jétől pedig már az új „fel-
állásban” tevékenykedik a szóban forgó intézményhálózat. Ha 
viszont megszűnik egy intézmény, akkor felvetődhet a kérdés: 
mi lesz az egykori székhelyek, épületek sorsa? A vonatkozó 
jogszabály elvileg ezeket az országos protokoll-ingatlankeze-
lő vagyongazdálkodásába helyezi át, ám a bérelt helyiségek 
esetében más az eljárás. Hargita megyében az intézményát-
szervezés során hat adóhivatal szűnt meg: annak néztünk 
utána, mi lesz az érintett épületek további sorsa. Kezdenénk 
a korondival, mivel azt a helyi polgármesteri hivataltól bérelte 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság, s most érte-
lemszerűen a bérleti szerződés megszűntével a használati jog 
is visszaruházódik a tulajdonosra. A szentegyházi adóhivatal 
szintén átkerülne a Szentegyházi Polgármesteri Hivatal ügy-
kezelésébe, lévén, hogy az helyszűkével küszködik, de hasonló 
elképzelés körvonalazódik a balánbányai adóhivatal esetében 
is. A székelykeresztúri adóhivatal azonban a javasolt rendel-
tetése szerint továbbra is a vezérigazgatóság tulajdonában 
maradna, ahol is levéltárat alakítanának ki. A szárhegyi adóhi-
vatal ugyancsak megmaradna a közpénzügy „berkeiben”, s ott 
amolyan kihelyezett irodát rendeznének be a vezérigazgató-
ság állami pénzügyi ellenőrzési igazgatóságának munkatársai 
számára. A borszéki adóhivatal épületét viszont már tovább-
képző központként hasznosítanák.

A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
illetékesei által megfogalmazott célszerűnek és indo-
koltnak tűnő javaslatokról van egyelőre szó, a döntés a 
Pénzügyminisztérium, sőt esetenként a kormány hatás-
körébe tartozik. Félhivatalos értesüléseink szerint orszá-
gos viszonylatban is helyi szinten különböző javaslatok 
fogalmazódtak meg, s a végleges döntés megszületése 
akár hetekbe, hónapokba is beletelhet.


