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Üdvözlik a kormány áfacsökkentési terveit az idegenforgalomban érintettek

Levegőhöz juthat a turizmus

Kedvező hatással lesz a romá-
niai turizmusra az ágazat 
általános forgalmi adójának 

(áfa/TVA) 5 százalékra történő 
csökkentése – vallják egybehang-
zóan a lapunk által megkérde-
zett idegenforgalmi szakemberek, 
akiket a szociálliberális kormány 
által nemrég tervbe vett, várható-
an még az idén napirendre kerü-
lő módosítás kapcsán faggattunk. 
Amint arról korábban beszámol-
tunk, Liviu Dragnea, a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke nemrég jelentette be, hogy a 
Dăncilă-kabinet a szállodai szol-
gáltatások általános forgalmi adó-
ját a jelenlegi 9 százalékról 5 
százalékra, az élményparkok és 
wellness-szolgáltatások áfáját 19 
százalékról 5 százalékra tervezi 
csökkenteni a gyógyturizmusban 
rejlő lehetőségek hatékonyabb 
kiaknázása érdekében. Beszélt 
ugyanakkor arról is, hogy a ké-
szülő sürgősségi kormányrende-
let az áfacsökkentések mellett a 
termálvizek után fizetendő bánya-
járadékot 0 százalékra csökkenti.

A termelést el lehet vinni, 
a gyógyturizmust nem

Herman Rosner, az Utazási Iro-
dák Országos Egyesülete (ANAT) 
vezetőtanácsának tagja úgy lát-
ja, az áfacsökkentés a gyógytu-
rizmusban felhasznált termál- és 
ásványvíz után fizetendő bánya-
járadék eltörlésével egyetemben 
„levegőhöz juttatja” az idegenfor-
galmat. Hasonlóképpen jótékony 
hatással lehet meglátása szerint 
az ágazat fejlesztésére, ha a köz-
szférában dolgozók jövő évben 
is megkapják az üdülési csekke-
ket. „Első lépésben a belföldi tu-
rizmust kell megalapozni. Ha a 
vendéglátóknak, szolgáltatóknak 
növekszik a forgalma, fejleszte-

ni tudnak, meg tudják fizetni a 
hozzáértő, szakképzett alkalma-
zottakat, ezzel ugrásszerűen ja-
vulhat a szolgáltatások minősége, 
s akkor már reménykedhetünk 
abban, hogy a külföldről érkező 
vendégek száma is látványosan 
megnő” – részletezte a szakér-
tő. Hangsúlyozta, azoktól az ál-
lamoktól kell példát venni, ahol 
valóban húzóágazatnak számít 
a turizmus, hiszen olyan orszá-
gok vannak, ahol a bruttó hazai 
termék (GDP) több mint 20 szá-
zalékát teszi ki az idegenforga-
lom, míg Romániában egyelőre 
csak célként fogalmazódik meg, 
hogy megközelítse a 3 százalé-

kot. Bulgáriában minden lakos-
ra jut évente egy külföldi turista, 
tehát évi 8–9 millió turista ér-

kezik, Magyarországon minden 
lakosra két turista jut, vagyis 
meghaladja az évi 20 milliót a for-
galom, Románia még messze áll 
ettől, rengeteg a tennivaló. Her-
man Rosner úgy látja, Romániá-
nak éppen a gyógyturizmusban 

rejlő lehetőségeket kellene haté-
konyan kiaknáznia, hiszen ezeket 
a természeti forrásokat nem lehet 
máshol megtalálni vagy elköltöz-
tetni. „Ha egy befektető betelepít 
egy gyárat, azt bármikor elköltöz-
tetheti például Bangladesbe, ahol 
olcsóbb a munkaerő, de a borvíz-
forrást, a mofettát nem lehet el-
vinni” – részletezte a szakember. 
Szerinte riasztó módon növek-
szik a gyógyszerfogyasztás, ho-
lott inkább a megelőzésre kellene 
nagyobb hangsúlyt fektetni, és bi-
zonyított, hogy a szív-ér rendszeri 
megbetegedések megelőzésében 
mekkora szerepük lehet a gyógy-
fürdőknek, a háziorvosoknak is 

többet kellene ezt a módszert ja-
vasolniuk.

A feketéző a tisztességtelen 
versenytárs

Az áfacsökkentés fellendítheti a 
turizmust, de ezzel párhuzamo-
san a feketeurizmus felszámolá-
sára  is oda kellene figyelniük a 
hatóságoknak – szögezte le meg-
keresésünkre Daragus Atti la.  
Torja község polgármestere, az 
ANTREC faluturisztikai egyesü-
let Kovászna megyei elnöke – aki 

maga is érdekelt a vendéglátás-
ban – rámutatott, a törvényesen 
működő szállásadók befizetik 
az adót, és az 5 százalék is több, 
mint a semmi, amennyit azok 
„adóznak”, akik feketén fogad-
nak vendégeket, tehát még így 
is tisztességtelen előnyhöz jut-
nak. Az még tovább nehezíti a hi-
vatalosan működők helyzetét a 
vállalkozó szerint, hogy az ellen-
őrök is őket zaklatják, míg a feke-
tén szálláshelyet kínálókkal „nem 
foglalkozik senki”. „Az afrikai 
sertéspestis fenyegetése miatt is 
a hivatalosan működő panziókat 
ellenőrzik, miközben például a fa-
lusi kultúrotthonokban zavartala-

nul szervezik a különböző családi 
eseményeket, keresztelőket, kon-
firmálásokat, több tucat személyt 
megvendégelnek” – hagnsúlyozta 
Daragus Attila.

Csökkenhetnek az árak?

Korábban meg kellett volna lép-
ni az áfacsökkentést, de jobb ké-
sőn, mint soha – állapította meg 
eközben Kovács István, a Sep-
siszentgyörgyi Vendéglátóipari 
Szövetség (SVESZ) elnöke. Rámu-
tatott, a szállásadók már tíz éve 

nem emelték az árakat, ám a tu-
risták gyakran még így is drágáll-
ják. A SVESZ elnöke abban bízik, 
hogy áfacsökkentés következmé-
nyeként lehozhatják az árakat, de 
az biztos, hogy az infláció vagy 
a dráguló energiahordozók mi-
att legalább nem kell emelniük. 
Kovács István abban is remény-
kedik, hogy ha alacsonyabb áron 
tudnak szállást kínálni, akkor a 
szezonon kívül is több vendégük 
lesz, az ősz folyamán felhasz-
nálják a közszférában dolgozók a 
későn kézhez kapott üdülési csek-
keket.

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Továbbmélyült 
a mérleghiány
Az idei év első hét hónapjában 11 
százalékkal, vagyis 766,5 millió 
euróval 7,5 milliárd eurót megha-
ladó szintre mélyült a külkereske-
delmi mérleg hiánya az előző év 
azonos időszakához viszonyítva 
– derül ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. A vizsgált időszakban a kivitel 
39,878 milliárd euróra rúgott, ami 
10,4 százalékos bővülést jelent, 
miközben az import 47,455 mil-
liárd eurót tett ki, ez is 10,5 száza-
lékos növekedést mutat az egy 
évvel korábban regisztrált adat-
hoz képest. A 2018. január 1. – jú-
lius 31. időszakban a legnagyobb 
tételt mind az export, mind az im-
port terén a gépjárművek és más 
közlekedési eszközök jelentették 
48,1, illetve 38,1 százalékkal.

Megduplázódtak 
az újautó-eladások
Augusztusban több mint kétszer 
annyi új autót írtak be forga-
lomba, mint tavaly ugyanebben 
az időszakban – derül a Gép-
kocsigyártók és -forgalmazók 
Egyesülete (APIA) legfrissebb 
statisztikáiból. Összesen 28 546 
új személygépkocsit vettek nyil-
vántartásba, ez 137,9 százaléka a 
tavaly augusztusinak, amikor 
12. 01 új autó került az utakra. Az 
év első nyolc hónapjában 103 824 
gépkocsit írtak be forgalomba, 
ez 51,9 százalékos növekedést 
jelent 2017 azonos időszakához 
képest. Ez a jelenség más uniós 
tagországban is megfigyelhető, 
Spanyolországban 48 százalék-
kal, Hollandiában 42 százalékkal, 
Franciaországban 40 százalékkal, 
Németországban pedig 24 szá-
zalékkal írtak be több autót, mint 
tavaly. A nyilvántartásba vett 
használt autók száma 7,5 száza-
lékkal csökkent ugyan a tavalyhoz 
képest, de még így is háromszor 
annyi van belőlük, mint új kocsi-
ból – mutat rá az APIA. 

Enyhén csökkent 
az átlagbér
Júliusban 2708 lej volt az orszá-
gos nettó átlagbér, 13 lejjel keve-
sebb az előző hónaphoz képest 
– közölte az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS). A legmagasabb 
béreket az IT-szektor alkalmazot-
tainak, míg a legalacsonyabbakat 
a vendéglátóiparban dolgozók-
nak fizették. 2018 júliusában az 
országos bruttó átlagbér 4 510 lej 
volt, ez 0,4 százalékos csökke-
nést jelent a júniusi értékhez ké-
pest. Az IT-szektorban dolgozók 
nettó átlagbére 6 566 lej, míg a 
szállodák és vendéglők alkalma-
zottainak nettó átlagbére 1 575 lej 
volt júliusban. Az INS szerint az 
enyhe csökkenés annak tudható 
be, hogy júniusban számos mun-
káltató utalt ki üdülési csekket, 
teljesítmény utáni vagy egyéb 
prémiumot az alkalmazottainak. 
A tavalyi év júliusi hónapjához ké-
pest ugyanakkor 13,3 százalékkal 
nőtt az országos nettó átlagbér.

 1 euró       4.6383
1 dollár      3.9903
 1 svájci frank 4.1134
1 font sterling 5.1623
100 forint 1.4169

Valutaváltó

Mindenkinek bejöttek az üdülési csekkek

A vállalkozók és a felhasználók is elégedettek, az idegenforgalmi ágazat va-
lamennyi szereplője a üdülésicsekk-program folytatását kéri – jelentette be 
Florin Jianu, a Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsának elnöke. 
Jianu azt mondja: a 9 százalékos áfa mellett ezek az utalványok jelentik a 
legjelentősebb támogatást az turisztikai szektornak. „Nyertek a vállalko-
zók, mert a románok az országhatárokon belül költik el a pénzüket, nyert az 
állam, mert rekordszámú szálloda és panzió jelent meg a szürke gazdaság-
ból, nyertek az alkalmazottak, mert így kénytelenek szabadságra utazni, s 
ez hasznukra válik, tehát egyértelmű, hogy a vakációs csekkek értéket ad-
tak hozzá a gazdasághoz” – fogalmazott Jianu. Közölte egyúttal, hogy 2014 
óta, amióta a magánszektorban először bevezették az üdülési csekkeket, ez 
a piac 40 millió eurósra duzzadt. 

Új lendületet kaphat a gyógyturizmus. Az áfacsökkentés nyomán nőhet a forgalom, ami fejlesztéseket hozhat

Levegőhöz juttatja a belföldi turizmust a tervezett 

áfacsökkentés – vélik a Krónika által megszólalta-

tott idegenforgalmi szakemberek. Mint rámutattak, 

kormányzati szinten évek óta beszélnek a turizmus 

fejlesztéséről, ám az ágazat még mindig padlón van, 

nagyon sok fejlesztésre van szükség, sok a tennivaló.

„Ha egy befektető betelepít egy gyárat, azt bár-
mikor elköltöztetheti például Bangladesbe, ahol 
olcsóbb a munkaerő, de a borvízforrást, a mofettát 
nem lehet elvinni.”
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