
Gazdaság2021. január 7.
csütörtök6

A korábban várt 4,9 száza-
lék helyett mindössze 3,5 
százalékkal bővül Románia 
gazdasága idén a Világbank 
legfrissebb prognózisa sze-
rint. A washingtoni elemzők 
lefele módosították a globális 
gazdaság növekedési kilátá-
sait is: az előző előrejelzésben 
becsült 4,2 százalékos növe-
kedés helyett ma már csak 4 
százalékot várnak, és még ez 
is az oltási kampányok haté-
konyságától függ.

 » B. E.

L efele módosította Románia 
gazdaság növekedési kilátásait 
legfrissebb prognózisában a Vi-

lágbank. A washingtoni székhelyű 
pénzintézet a Global Economic Pros-
pects (GEP) című jelentése szerint a 
2020-as 5 százalékos gazdasági visz-
szaesés után idén 3,5 százalékos, jö-
vőre pedig 4,1 százalékos gazdasági 
növekedés várható Romániában. A 
globális gazdasági kilátásokról szó-
ló, tavaly októberi jelentésében még 
4,9 százalékos bővülést vetített elő-
re erre az évre a Világbank, 2020-ra 
pedig 5,7 százalékos zsugorodással 
számolt.

A jelentés értelmében különben 
idén 4 százalékkal nőhet a globá-
lis gazdaság abban az esetben, ha 
széles körben sikeresen alkalmaz-
zák a koronavírus elleni oltást a vi-
lágon. Az elemzők júniusban még 
nagyobb, 4,2 százalékos bővülésre 
számítottak 2021-re.  A jelentés ösz-
szeállítói szerint a globális GDP ta-
valy 4,3 százalékkal zsugorodott, 
míg júliusban ennél nagyobb, 5,2 
százalékos csökkenésre számítottak 
2020-ra.

A Romániát is magában foglaló 
európai és közép-ázsiai régióban 
erre az évre 3,3 százalékos növeke-
déssel számolnak a washingtoni 
elemzők, ez azonban szintén csu-
pán abban az esetben valósulhat 
meg, ha hatékonynak bizonyulnak a 
koronavírus elleni oltókampányok, 
illetve ha nem nőnek a geopolitikai 
feszültségek a régióban – jegyzik 
meg. Leszűkítve, a Bulgáriát, Hor-
vátországot, Magyarországot, Len-
gyelországot és Romániát magában 

AZ OLTÁSKAMPÁNYOK HATÉKONYSÁGÁTÓL FÜGG A VILÁGGAZDASÁG TALPRA ÁLLÁSA A VILÁGBANK PROGNÓZISA SZERINT

Lassabban tér magához a vártnál a román gazdaság

Vakcinahatás. Az oltások sikerén is múlik a válságba jutott gazdaság fellendülése

Akciós szabályok. Egyebek mellett fel kell tüntetni az új árat a korábbi, áthúzott ár mellett
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foglaló közép-európai térség GDP-
je tavaly 4,4 százalékkal csökkent, 
míg a júniusi előrejelzés nagyobb, 
5 százalékos gazdasági visszaesést 
vetített előre. A térség gazdasági 
teljesítménye idén várhatóan 3,6 
százalékkal nő, némileg szeré-
nyebben a júniusban várt 3,8 szá-
zaléknál.

 Magyarország hazai össztermé-
ke (GDP) tavaly 5,9 százalékkal 
csökkent, kevésbé a júniusban 
várt 6,8 százaléknál. A magyar 
gazdaság idei teljesítménynöve-
kedésével kapcsolatos előrejelzé-
sét 4,5 százalékról 3,8 százalékra 
csökkentette a Világbank, amely 
jövőre 4,3 százalékos GDP-növeke-
dést becsül.     

Az Egyesült Államok gazda-
sága a júniusban becsült 4 szá-
zalék helyett 3,5 százalékkal, az 
euróövezeté 4,5 százalék helyett 
3,6 százalékkal nő. A Világbank 
nem változtatott Japán idei gaz-
daságnövekedési előrejelzésén, 
továbbra is 2,5 százalék bővülést 
vár. A Világbank számításai sze-
rint tavaly az amerikai GDP 3,6 
százalékkal, az euróövezeti 7,4 
százalékkal, a japán pedig 5,3 szá-
zalékkal csökkent. Kína GDP-je 
idén várhatóan 7,9 százalékkal nő 
a júniusban becsült 6,9 helyett, a 
tavalyi bővülés pedig a várt 1 szá-
zaléknál nagyobb, 2 százalék volt 
a Világbank jelentése szerint.

 » A jelentés 
értelmében 
különben idén 
4 százalékkal 
nőhet a globális 
gazdaság. 

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

Óvatosságra inti a vásárlókat a 
téli árcsökkentések idején az 

Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(ANPC) igazgatója, Paul Anghel, aki 
szerint a vevők bátran kérjenek to-
vábbi információkat az üzletekben, 
ha kérdések merülnek fel egy-egy 
reklámkampánnyal kapcsolatban.

Mint a szakember hangsúlyozta: 
a fogyasztóknak tisztában kell len-
niük azzal, hogy az árcsökkentést 
– amelyet abszolút vagy százalékos 
értékben fejeznek ki – jól láthatóan, 
egyértelműen jelezni kell minden 
egyes termék vagy termékcsoport 
esetében. Fel kell tüntetni az új árat 
a korábbi, áthúzott ár mellett, vagy 
„régi ár” és „új árként” kell említeni, 
vagy az árcsökkentés százalékát kell 
a régi, áthúzott ár mellé írni. Mindezt 
meg kell tenni függetlenül az árcsök-
kentés típusától (árleszállítás, kiáru-
sítás, akció). A kedvezményes akci-
ót meg kell előznie vagy kísérnie kell 
egy hirdetésnek, reklámnak, amely-
ben az árcsökkentés kezdetét és idő-
tartamát is feltüntetik, függetlenül a 
kedvezményes akció típusától.

A fogyasztóvédelmi hatóság igaz-
gatója azt is hangsúlyozta, ha egy 
árcsökkentés már aktuális, az eladó-
nak kötelessége feltüntetni, hogy az 
egy bizonyos időpontig tart, vagy a 
készlet erejéig érvényes. A vásárlás-
kor a fogyasztóknak ellenőrizniünk 
kell, hogy az ajánlat érvényes-e, és 
hogy a meghirdetett, csökkentett ár 

megegyezik-e a valódival, azaz azzal, 
amit az üzletek vonalkódolvasóinál 
vagy a pénztáraknál számlázáskor 
látunk.

„Amikor kedvezményes csoma-
gokat veszünk, azaz a kettőt fi zet, 
hármat kap típusú akciókkal élünk, 
fontos, hogy ellenőrizzük a termékek 
egységárát, amit kötelesek feltüntet-
ni, hogy össze lehessen hasonlítani 
a csomag árával. Azt tanácsolom a 
fogyasztóknak, hogy ha kérdésük, 
kételyeik vannak, kérjenek segítsé-
get, még több információt az üzle-
tekben” – idézi Anghelt az Agerpres 
hírügynökség.

A szakember ugyanakkor felidéz-
te, hogy az előző években a fogyasz-
tóvédelem munkatársai számos 
problémát tapasztaltak a téli árcsök-
kentések idején végzett ellenőrzések 
folyamán. Az egyik gyakori problé-
ma a kétértelmű, félreérthető megfo-
galmazás volt. Erre jó példa az olyan 
plakát, amelyen az szerepelt, hogy 
„árkedvezmény 29,99-től”, amit a 
vásárló úgy is értelmezhetett, hogy 
29,99 lejtől kezdődően érvényes az 
árcsökkentés.

Másik jellemző eset: az üzletben, 
ahol az volt feltüntetve, hogy 50 szá-
zalékos árcsökkentésre számíthat-
nak a vásárlók, az ellenőrzés pilla-
natában egy termék sem volt féláron 
megkapható. Továbbá az is előfor-
dult, hogy a hirdetésekből nem de-
rült ki, mely termékekre vonatkozik a 
kedvezmény, miközben az üzlet nem 
minden áruját adták csökkentett 

áron. Paul Anghel megemlített még 
néhány apróságnak tűnő, ennek el-
lenére szintén szabálytalanságnak 
számító példát. Cipők esetében piros 
ponttal jelölték azokat a lábbeliket, 
amelyekre akár 30 százalékos és leg-
feljebb 50 százalékos kedvezmény 
érvényes, de valóságban a kedvez-
mény 29,17 és 49,06 százalék között 
mozgott.

A fogyasztóvédelem igazgatója 
felidézte, olyan esettel is találkoz-
tak, amikor az üzlet különböző ré-
szein azt hirdették a feliratok, hogy 

minden 49,90, 39,90, 29,90 vagy épp 
19,90 lej, így a vásárló azt hihette, 
hogy az üzlet adott részében min-
den termékre a meghirdetett ked-
vezményes ár érvényes, ám a termé-
keknek saját címkéin látszott, hogy 
egyes termékeket kedvezményes 
áron kínálnak, másokat nem. Ugyan-
akkor arra is volt példa, nagyban az 
volt kiírva, hogy minden 50 száza-
lékos kedvezménnyel érhető el, és 
csak a termékek címkéjén jelent meg 
kisbetűkkel, hogy akár 50 százalékos 
kedvezménnyel.

Nem minden téli akció, árcsökkentés akkora, amilyennek beállítják

 » Gyakori prob-
léma a kétértel-
mű, félreérthető 
megfogalmazás.




