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H I R D E T É S

Változatlanul üzleti céllal 
érkezik Romániába a legtöbb 
külföldi állampolgár, de egyre 
többen jönnek magánútra is.

 » BÁLINT ESZTER

A z idei év első kilenc hónapjá-
ban 2,211 millió külföldi állam-
polgár szállt meg a romániai 

szálláshelyeken, s itt-tartózkodásuk 
idején összesen 5,236 milliárd lejt 
költöttek el – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorokból. 
A 2018. január 1. – szeptember 30. 
időszakban immár hagyományosan 
többnyire, 57,3 százalékban, üzleti 
céllal, konferenciákra, kongresz-
szusokra, kurzusokra, vásárokra és 
kiállításokra érkeztek Romániába a 
külföldi állampolgárok – ez a kategó-
ria hagyta itt a több mint 5 milliárd lej 
60,8 százalékát.

A második helyen 42,7 százalék-
kal a magánutakat találjuk, amelyek 
közül 67,6 százalékkal az üdülések 
emelkednek ki. A magánutak között 
tartják nyilván amúgy az üdüléseket, 
a bevásárlóturizmust, a kulturális 
vagy sportesemények iránt érdeklő-
dőket, a rokon- vagy barátlátogatást, 
az orvosi kezelést, a tranzitforgalmat 
és más tevékenységeket.

A Romániában elköltött összegek 
körében a legnagyobb tételt 52,2 szá-
zalékkal a félpanziós ellátást is tar-
talmazó szállás jelentette – amúgy a 
Romániába üzleti céllal érkező turis-
ták 91,2 százaléka félpanziós ellátást 
választott. Vendéglőkben, bárokban 
az itt leköltött összeg 17,3 százalékát 
hagyták, vásárlásokra pedig 12,6 szá-
zalék ment el. A vásárlásra elköltött 
összegekből 39,4 százalékot italra 

és ételre fordítottak, ajándékokra, 
szuvenírekre 36,8 százalék ment. 
A közlekedésre fordított összeg 49,2 
százalékát autóbérelések jelentet-
ték, a szórakozásra, kikapcsolódásra 
költött összegek 39,5 százaléka pedig 
különféle belépőkre – legyen szó ki-
állításról, vásárról, kaszinóról, játék-
teremről, vidámparkról stb. – ment.

A Romániába érkező külföldi ál-
lampolgárok 48,9 százaléka utazási 

MEGHALADTA A 2,2 MILLIÓT A MÁS ORSZÁGOKBÓL ROMÁNIÁBA ÉRKEZŐK SZÁMA AZ ELSŐ KILENC HÓNAPBAN

Bő 5 milliárd lejt hagytak itt a külföldiek

Majdnem fele kirándulni jött. A külföldi turisták 42,7 százaléka érkezett magánút céljából Romániába
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iroda közvetítésével szervezte meg 
útját, 33,8 százalékuk pedig saját 
szakállra utazott. A legtöbben, 
79,5 százalékuk repülővel érkezett. 
A saját személygépkocsival utazók 
11,2 százalékot tettek ki, miközben 
7,7 százalék busszal érkezett, és 1,6 
százalék választott más közlekedé-
si eszközt, például vonatot, hajót, 
bérelt autót vagy éppen motorke-
rékpárt.

 » A Romániá-
ban elköltött ösz-
szegek körében 
a legnagyobb 
tételt 52,2 száza-
lékkal a félpanzi-
ós ellátást is tar-
talmazó szállás 
jelentette. 

 » B. E.

Ú jabb kemény támadást intézett a 
multinacionális vállalatok, köz-

tük a bankok és szolgáltatók ellen 
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke, aki szerint a kor-
mánynak olyan intézkedéseket kell 
foganatosítania, amelyek kordában 
tartják őket, és rákényszerítik arra 
is, hogy az itt megtermelt profi t után 
Romániában adózzanak, ne adó-
paradicsomokban vagy származási 
országukban. „Hogyan higgyek egy 
nagy szupermarketlánc becsületes-
ségében, ha 0,5 százalékos a profi tja? 
Aztán kiderül, hogy nem Romániából 
veszi az üdítőt 0,9 lejért, hanem 2,2 
lejért veszi egy adóparadicsomból, 
majd itt eladja 2,7 lejért. Ha itt vásá-
rolná, akkor a profi t után itt adózna. 
Például az egyik energetikai multinak 
0,8 ezrelékes a profi tja. Az egyik nagy 
telefoncég  3–4 milliárdos forgalmat 
bonyolít. A bejelentett profi t? Óriá-
si – 1500 lej” – sorolta a nagyobbik 
kormánypárt elnöke, aki szerint nem 
lehet „karba tett kézzel nézni, mint a 
madárijesztők, hogy mások elviszik 
az ország erőforrásait”.

„Harc folyik azokkal is, akik mo-
hón nézik az energetikai potenciált, 
a mi erőforrásainkat. És idegesek, 
hogy Románia élre tört az EU-ban a 
napraforgóval és a kukoricával. Meg-
változott ez alatt a két év alatt az idő-
járás vagy a föld? Nem. Megváltozott 
a kormány. Nem emlékeznek 2016-
ra, amikor mindannyian azt kértük 
Cioloștól, hogy adjon mezőgazda-
sági szubvenciókat, és nem akart? 

Nem mintha Franciaország haragud-
na Romániára, mert első helyen áll 
bizonyos mezőgazdasági termékek 
terén. Mindössze véletlen egybee-
sés” – fejtette ki Dragnea, aki szerint 
„a kormánynak intézkedéseket kell 
hoznia a bankok mohósága és az 
irányadó bankközi kamatláb, a RO-
BOR alakulása kapcsán. „Szelíd nép-
ként nézzük, amint a nagy bankok 
játszadoznak, és megállapítják azt 
a kamatot, amit a románoknak kell 
befi zetniük. Nálunk a legnagyobb a 
különbség a letéti és a hitelkamatok 
között. A játszma a ROBOR-ral 5,6 
milliárd lejes profi t. Meg kell fékezni 
minden mohóságot. Úgy hiszem, van 
elég eszköz arra, hogy gyorsan meg-
jelenjenek ezek az intézkedések” – 
szögezte le Dragnea.

Közölte egyúttal, hogy drágulni 
fog a földgáz, miután semmi sem 
változott a kitermelés kapcsán. „A li-
beralizáció okán az energetikai és 
gázipari cégek újabb áremelésekkel 
rukkolnak elő. A gáz ott van, a gé-
pek, az eljárás, semmi sem változott. 
A költség 40 lej megawatt/óra, és 
80–140 lejes megawatt/óránkénti ár-
ral jönnek. Ahelyett, hogy segítené-
nek az ország fejlesztésében, tönkre 
akarják tenni. Korrekt, becsületes 
szabályokat akarok” – fogalmazta 
meg Liviu Dragnea.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
a jelenlegi rendszer „nem igazán 
teszi lehetővé az autópálya-építése-
ket, csakis kárpótlások kifi zetését a 
cégeknek”. Ezért úgy véli, hogy stra-
tégiai érdekeltségű beruházásoknak 
kellene ezeket minősíteni.

Nekiment a multiknak Dragnea




