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H I R D E T É S

MESSZE ELMARAD A VÁRTTÓL A GDP-BŐVÜLÉS ÜTEME, TOVÁBBI LASSULÁS SEM KIZÁRT

Túlfűtötté válhatott a román gazdaság
Fekete péntek:
újabb bírságok

További huszonkét céget 
bírságolt meg az Országos 

Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(ANPC) különleges fekete pénteki 
parancsnoksága a vásárlócsábító 
ajánlataik körül tapasztalt rendel-
lenességek miatt. A fogyasztóvé-
delem tegnapi közleménye szerint 
további huszonnyolc webáruház-
ban és fi zikai boltban ellenőrizték 
a meghirdetett akciókat, a tapasz-
talt rendellenességek miatt pedig 
három céget fi gyelmeztetésben 
részesítettek, huszonkettőt pedig 
összesen 359 ezer lejre bírságoltak, 
és felszólították őket az illegális 
kereskedelmi tevékenység beszün-
tetésére. Bírságot kell fi zetnie a 
Lensa.ro optikai webáruházat mű-
ködtető, Ilfov megyében bejegy-
zett Tensa Art Design Kft .-nek, az 
f64.ro webáruháznak, a bukaresti 
SMS Románia Kft .-nek, a szintén 
bukaresti Montecristo Kft .-nek. 
Több kolozsvári fi zikai bolt is 
szerepel a listán: az Artima, a Meli 
Melo, a Sboujee Gold, a Laceworld 
Design, a Kvantum Sport, a Sport 
Vision Trading, a Birth Stone, az 
Inditex, a B&B Collection, a H&M 
és Eroglu.

Mint láthatjuk, nagy részük az 
ország számos városában jelen 
levő multinacionális vállalkozás. 
Nagyváradon a Grand Bazar 
& Stock House Concept Kft ., a 
Smyk All for Kids Kft ., valamint a 
Kik bukott le. Máramaros megyé-
ben a Vabro Retail Rt.-nél, Besz-
tercén az LPP Románia Fashion 
Kft .-nél és a Studio Moderna Kft .-
nél találtak árképzési rendelle-
nességeket a fogyasztóvédők, és 
bírságot kell fi zetnie a Kons-
tancán bejegyzett Modaverse.
ro divatáruháznak is. Gond volt 
az alkalmazott referenciaárak-
kal, a címkézéssel, de olyan is 
előfordult, hogy más árat kértek 
a pénztárnál, mint ami a polcnál 
fel volt tüntetve. (B. E.)

Eurostat: a román és a magyar gazdaság bővült a legjobban

Bár az elemzői várakozásoktól elmaradt a román gazdasági növekedés, európai uniós viszony-
latban mégis a legnagyobbnak számít. Mint az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által szintén 
tegnap nyilvánosságra hozott adatsorokból kiderül, éves viszonylatban az Unióban átlagban 3,9 
százalékkal, az eurózóna országaiban átlagban 3,7 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) 
2021 harmadik negyedévében. A legnagyobb bővülést Romániában (8 százalék), Magyarorszá-
gon (6,1 százalék) és Litvániában (6 százalék) jegyezték. Valamennyi uniós tagállam növekedést 
jelentett 2021 harmadik negyedévére 2020 azonos időszakához képest. Az előző három hónaphoz 
mérten az Európai Unió GDP-je 2,1 százalékkal, az eurózónáé 2,2 százalékkal nőtt, a második 
negyedévben jegyzett 2, illetve 2,1 százalékos bővülést követően. Románia gazdasága 0,3 szá-
zalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben, miután az előző három hónapban 1,5 százalékkal 
bővült. Észtországra, Írországra, Görögországra, Luxemburgra, Máltára és Szlovéniára vonatkozóan 
nem állnak rendelkezésre adatok. Az Amerikai Egyesült Államok hazai összterméke 0,5 százalékkal 
nőtt az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz mérten, míg éves összevetésben 4,9 
százalékos a növekedés.
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Túlhevült. A BRD vezető közgazdásza szerint  a román gazdaság 
növekedése meghaladja a benne rejlő potenciált

Miközben elemzők a hazai 
össztermék 9,6 százalékára 
rúgó román gazdasági növe-
kedést vártak az első kilenc 
hónapra, a valóság rácáfolt, 
szezonalitással kiigazítva 
alig 6,8 százalékkal bővült a 
gazdaság.

» B. E.

A harmadik negyedévben a 
hazai össztermék (GDP) 
0,3 százalékára lassult 

a román gazdaság növekedési 
üteme az előző negyedévhez 
képest – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A tavalyi év azo-
nos időszakához képest nyers 
adatként 7,2 százalékos, sze-
zonálisan és naptárhatással 
kiigazítva pedig 8 százalékos 
volt a bővülés. Az év első ki-
lenc hónapjában nyers adat-
ként 7,1 százalékkal, kiigazítva 

6,8 százalékkal nőtt a román 
gazdaság. A statisztikai inté-
zet ugyanakkor módosította 

az első és második negyedévre 
vonatkozó adatokat, így az első 
negyedévben a GDP kiigazított 

értéke a legutóbb közölt 2,6 
százalék helyett 2,2 százalékkal 
nőtt az előző három hónaphoz 
képest, a gazdaság második 
negyedévi növekedését pedig a 
korábbi 1,9 százalékról 1,5 szá-
zalékra módosította.

Az első kilenc hónapra vo-
natkozó adatsorok az elemzői 
várakozásokat messze alul-
múló növekedést mutatnak, a 
Bloomberg által megkérdezett 
szakemberek 9,7 százalékos 
gyarapodásra számítottak. Az 
Európai Bizottság legfrissebb 
prognózisa viszont már utalt 
arra, hogy lassul a gazdaság 
teljesítménye, minap a július-
ban előrejelzett 7,4 százalékról 
7 százalékra rontotta a román 
gazdaság idei kilátásait.

Florian Libocor, a Román 
Fejlesztési Bank (BRD) veze-
tő közgazdásza is arra fi gyel-
meztetett a napokban, hogy a 
román gazdaság növekedése 
meghaladja a benne rejlő po-
tenciált, miközben mélyül a 
hiány, ez a „koktél” pedig tö-
kéletes a túlfűtöttséghez. „Idén 
ősszel és télen lassulni fog a 
gazdasági növekedés, az infl á-
ció elérheti a 8 százalékot, a 
politikusok közben egészen 
mással foglalkoznak, mint ami 
sürgős megoldásra várna. Már-
is a gazdaság túlfűtöttségéről 
beszélhetünk” – fogalmazott a 
gazdasági szakember.

Mint ismeretes, a bukaresti 
kormány idén 7 százalékos gaz-
dasági növekedésre számít. Ta-
valy egész évben a bruttó hazai 
termék (GDP) 3,9 százalékkal 
esett vissza, ami felülmúlta a 
hatóságok és az elemzők vára-
kozását.




