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> Állami támogatással csalogatják a kínai 
üzletembereket. Állami támogatást kaphatnak 
azok a kínai vállalatok, amelyek jelentős össze-
get fektetnek be Romániában, illetve munkahe-
lyeket teremtenek – jelentette ki Kínában zajló 
világgazdasági fórumon Emil Boc kormányfő. A 
miniszterelnök biztosította a kínai üzletembere-
ket, hogy a jogszabályok lehetővé teszik az ilyen 
kedvezményeket, amiket elfogad az Európai 
Unió is. „Románia különböző állami támogatá-
si formákat kínál azoknak a cégeknek, amelyek 

munkahelyeket teremtenek és ennek a támoga-
tásnak a mértéke nagy arányban függ a beruhá-
zás nagyságától és a létrehozott munkahelyek 
számától” – fogalmazott a fórumon tartott be-
szédében Boc. A távol-keleti ország üzletembe-
rei a jelek szerint több romániai nagyberuházás 
iránt érdeklődnek: szó volt a cernavodai atom-
erőmű 3-as és 4-es reaktorának fejlesztéséről, 
a Szeben–Piteşti közötti autópálya építéséről, 
egy fővárosi metrószakaszról, de szintén kínai 
kézbe kerülhet a román állam tőzsdén keresztül 
értékesíteni kívánt 15 százalékos Transelectrica 
részvénycsomagja is.

> Nem lesz adóemelés, de adócsökkentés 
sem. Gheorghe Ialomiţianu pénzügyminiszter 
szerint nem fognak növekedni az adók és az il-
letékek jövőre, és a következő két évben sem. A 
pénzügyi tárcavezető kifejtette, hogy az új pénz-
ügyi és adóstratégia szerint 2014-ig 16 százalék 
marad az egységes adókulcs és 24 százalék a 
TVA is. Noha a kormány korábban azt tervezte, 
hogy csökkenteni fogja az áfát, de szaktárca veze-
tője szerint az ország gazdasági helyzete ezt nem 
teszi lehetővé. „Az államnak szüksége van na-
gyobb bevételre, ahhoz, hogy fel tudja számolni 
a költségvetési hiányt” – érvelt Ialomiţianu.
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Gazdaság
Várt alatt a negyedéVes gazdasági nöVekedési ütem

Vonszolja magát a gazdaság
Az előző negyedévi 0,7 százalék 
után mindössze 0,3 százalékkal 
bővült a román gazdaság az áp-
rilis–júniust átfogó második ne-
gyedéves időszakban – tette köz-
zé tegnap gyorsbecslésen alapuló 
adatait az Országos Statisztikai 
Intézet. Az eredmény elmarad az 
előzőleg várttól.

HN-információ

Jóval a várt alatt, az előző három 
hónaphoz képest mindössze 0,3 
százalékkal nőtt az idei év máso-

dik negyedévében a román gazdaság 
– derült ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) tegnap közzétett, 
gyorsbecslésen alapuló adataiból. 
E szerint az idei első negyedévben 
mért 0,7 százalékos növekedés az 
április–június közötti időszak alatt 
meglepetésre jelentősen lassult, de 
éves viszonyításban a tavalyi hasonló 
időszakhoz képest a román bruttó 
hazai termék még így is 1,4 száza-
lékos bővülést mutat, ám ez szintén 
elmarad az elemzők által várt 1,7 
százalékos növekedési ütemtől.

A Mediafax hírügynökség birto-
kába került dokumentumok szerint a 
kormány számított a visszaesésre, így 
a korábban várt 0,3-0,4 százalékos há-
romhavi bővülési ütemhez képest, az 
első negyedévihez viszonyítva is csak 
visszafogottabb, 0,2-0,3 százalékos 
GDP-növekedést prognosztizáltak. 
A július–szeptemberi időszakot fel-
ölelő harmadik negyedévre azonban 
a mezőgazdasági termelésnek kö-
szönhetően jobb eredményre számí-

tanak – fűzi hozzá a hírügynökségi 
jelentés.

Melania Hancila, a Volksbank 
közgazdásza szerint az ipar és a kivi-
tel bővülésének lassulása miatt a nö-
vekedési ütem visszaesésére lehetett 
számítani. A szakember kiemelte 
ugyanakkor, hogy a mezőgazdaság 
volt az egyetlen olyan ágazat, amely 
jobb negyedévet zárt a második 
negyedévben, mint az elsőben, így 
jogosnak tartja a kormány követ-
kező három hónapra vonatkozó 
GDP-bővülést váró optimizmusát 
is. Elisabeth Andreew, a Nordea 
elemzője azonban inkább a román 
exportpiacok beszűkülésének veszé-
lyére hívja fel a figyelmet, mely vi-
szont a román gazdasági növekedés 
motorjaként az európai gazdaságok 

romló kilátásai miatt még okozhat 
kellemetlen meglepetéseket.

Az európai uniós hivatalos sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat szintén 
tegnap közzétett adatainak tanúsága 
szerint Románia idei második ne-
gyedéves 0,3 százalékos növekedése 
az EU tagállamainak leggyengébbje 
volt, miközben a 27 tagállam össze-
sített GDP-je ez idő alatt 1,7 száza-
lékkal nőtt, igaz, jelentősen veszítve 
dinamikájából az év első három hó-
napjához viszonyítva. Az Euróövezet 
gazdaságai ugyancsak szerény, 0,2 
százalékos második negyedéves bő-
vülést produkáltak, amit a szakértők 
szerint elsősorban a térség két legna-
gyobb gazdaságának, Németország-
nak és Franciaországnak a gyenge 
adatai húztak le.
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Péntektől új élelmiszerüzlettel bővül a Sláger Center fotó: balázS katalin

Új élelmiszerüzlet a sláger Centerben

„Felvesszük
a harcot a multikkal”
Élelmiszerüzlet nyílik a Sláger Centerben, a korábban 
Merkúr által bérelt felületen. A bevásárlóközpont tu-
lajdonosa azt ígéri, mindenki megtalálja itt a zsebé-
hez, ízléséhez illő árucikkeket. 

balázs katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Pénteken nyílik a Sláger üzlet, melynek fő felada-
ta, hogy jobb, olcsóbb termékekkel szolgálja ki a 
gyergyószentmiklósiakat, mint a bevásárlóközpont-

ok ajánlata, ösztönözze a környékbelieket, hogy ide jöjje-
nek vásárolni.

A Pap család által épített Sláger Centerben korábban 
a Merkúr üzletlánc bérelt felületet. A kis vásárlóerő miatt 
azonban a Merkúr nem kívánja továbbra is működtetni 
egységét. Pap Ferenc vállalkozó elmondta: a megüresedett 
felületet nem adja bérbe másnak, ő nyit élelmiszerüzletet. 

– Magyarországi és helyi termelők kínálata mellett 
megtalálja itt a vásárló a Romániában keresett, nagymár-
kájú termékeket is, mintegy 17-18 ezer árucikket – közölte 
a vállalkozó.

Nem a haszonszerzés az elsődleges cél, arra törekszik a 
beruházó, hogy jobb kínálattal álljon a vásárlók elé, mint 
a bevásárlóközpontok: „felvesszük a harcot a régió legna-
gyobb konkurenseivel”. 

Pap elképzelése szerint az elsődleges feladat az, hogy 
a bevásárlóközpontba belépő jól érezze ott magát, ezért 
figyelmet fordítanak a szórakoztatásra, számos attrakci-
óval készülnek. A termékek árát illetően elmondta, a bő-
séges kínálat lehetővé teszi majd, hogy minden igényre 
válaszolhassanak. „Minden alaptermékből lesz egy, ami a 
környéken a legolcsóbb. Ez az üzlet egyedi lesz, erős és jó” 
– jelentette ki. Hosszú távú célként azt szeretné elérni, 
hogy a gyergyói régióban élők kicsinyke jövedelmüket itt 
költsék el, ne nagyvárosok, multik bevásárlóközpontjait 
gazdagítsák.


