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Nem változott az alapkamat
Nem változott a román alapkamat, 
amely továbbra is 2,5 százalék – 
közölte tegnap a Román Nemzeti 
Bank (BNR) az  igazgatótanács 
monetáris politikai ülésén hozott 
döntést.  A kereskedelmi bankok 
kötelező lej és valutatartalék-rátája 
is változatlanul 8 százalék maradt. 
A jegybank döntése összhangban 
van elemzők várakozásával, akik 
azt vetítették előre, hogy az idén 
legfeljebb 25 bázisponttal növeli 
a központi bank az alapkamatot, 
miután az infl áció 3 százalék 
körülire mérséklődött a tavalyi év 
utolsó negyedévében és a gazdasá-
gi növekedés is várhatóan lassulni 
fog. Más elemzők azt sem tartják 
kizártnak, hogy az idén egész 
évben változatlanul 2,5 százalék 
marad az irányadó kamat. Mint 
ismert, novemberben 3,4 százalék 
volt az éves infl ációs ráta , ami 
2017 végén és 2018 elején gyors 
ütemben kezdett emelkedni. Ezért 
a jegybank tavaly januártól több 
lépésben emelte az akkor törté-
nelmi mélypontnak számító, 1,75 
százalékon levő alapkamatot a 
jelenlegi 2,5 százalékra.

Tetemes pénzbírság
az Orange szolgáltatónak
Uralkodó piaci helyzetével való 
visszaélés miatt 14 millió euróra 
büntette a Versenytanács az Orange 
telekommunikációs vállalatot, mert 
2011 és 2015 között megakadályozta 
az emeltdíjas SMS-szolgáltatásokat 
biztosító Simplus Invest Kft .-t, hogy 
hozzáférjen az Orange mobilháló-
zatához. A Simplus SMS-en keresz-
tül fi zetési szolgáltatásokat biztosít, 
valamint reklámszolgáltatást 
közvetít cégek és ügyfelek között. 
A Versenytanács szerint a Simplus-
nak elengedhetetlenül szüksége 
van arra, hogy hozzáférjen az 
Orange hálózatához és ügyfeleihez, 
különben nem tudja biztosítani 
szolgáltatásait. Úgy vélik, a francia 
vállalat magatartása miatt a Simp-
lusnak jelentősen romlott piaci 
helyzete, 2012 és 2015 között ötször 
csökkent az árbevétele.
 
Váratlanul lemondott
a Világbank elnöke 
 Váratlanul benyújtotta lemondását 
a Világbank elnöke hétfőn.  Az 59 
éves Jim Yong Kim, aki ellenezte 
Donald Trump amerikai elnök 
klímapolitikáját, február 1-jén tá-
vozik posztjáról, több mint három 
évvel második mandátumának 
lejárta előtt. A Reuters bennfentes 
forrásokból úgy értesült, hogy a 
Világbank elnöke saját akaratából 
távozik az intézmény éléről, nem az 
amerikai kormány „szorította ki” 
a nemzetközi pénzintézet vezeté-
séből.  Jim Yong Kim egy, a fejlődő 
országokban infrastrukturális 
beruházásokkal foglalkozó cég 
munkatársa lesz. Munkáját megbí-
zott elnökként Kristalina Georgieva 
vezérigazgató veszi át.

 1 euró       4,6670
1 dollár      4,0772
 1 svájci frank 4,1584
1 font sterling 5,2029
100 forint 1,4516

Valutaváltó

MAROS ÉS HARGITA MEGYE AZ IDEGENFORGALMI ÉLVONALBAN

Egyre népszerűbb a Székelyföld

A marosvásárhelyi vár is „jól teljesít”. Erdély-szerte a különféle helyi események, programok iránt érdeklődnek leginkább a turisták

Maros megyében 531 ezer, Har-
gita megyében pedig több mint 
200 ezer turista fordult meg ta-
valy, míg Kovászna megyének 
110 ezer látogatója volt. A sta-
tisztikai adatok szerint mind-
három székelyföldi megyében 
növekedés tapasztalható az 
idegenforgalom terén.
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T öbbnyire a közalkalmazottak 
üdülési utalványainak köszön-
hetően, de mindenképp látvá-

nyosan bővült tavaly Románia ide-
genforgalma, nem kivétel ez alól a 
Székelyföld sem. Bogdan Trif turisz-
tikai miniszter azt mondja, az utalvá-
nyok mellett turizmuspörgető hatása 
volt a vendéglátásban alkalmazott 
csökkentett általános forgalmi adó-
nak (áfa/TVA), valamint a gyógyfür-
dők és üdülési központok népsze-
rűsítésének is, végeredményképpen 
pedig  közel 12 millióan kerekedtek 
fel, hogy hegyvidéken, tengerpar-
ton nyaraljanak, szállodában, pan-
zióban szálljanak meg. Többségük, 
azaz valamivel több, mint kilencmil-
lió turista román állampolgár volt, és 
mindössze két és fél millióan érkez-
tek külföldről.

Fejlődés a Székelyföldön
Az adatok alapján Bukarestben for-
dultak meg legtöbben, azt követően 

pedig Konstanca, majd Brassó me-
gyében. A negyedik helyen Kolozs 
megye áll, ezt követi Maros megye. 
A székelyföldi megyék közül Har-
gita és Kovászna is fejlődést mutat 
az idegenforgalom terén. Maros me-
gyében tavaly november végéig 531 
ezren fordultak meg. Maros megyé-
ben amúgy a legfelkapottabb Seges-
vár volt, ide látogattak el legtöbben, 
de rendszerint Szovátát, Vármezőt 
sem hagyják ki, illetve egyre többen 
érdeklődnek a kastélyok iránt is – 
Gernyeszeg vagy Marosvécs is vonzó 
célpont. Hargita megye is élen jár, 
ami a tavalyi idegenforgalmat illeti. 
A statisztikai adatok azt mutatják, 
hogy 200 ezernél is több vendégéj-
szakát regisztráltak, ami azt is jelen-

ti, hogy 6 százalékos a növekedés az 
előző évekhez képest. Az üdülőtele-
pülések bizonyultak a leglátogatot-
tabbaknak: Parajd, Hargitafürdő, 
Kirulyfürdő, Tusnádfürdő, Borszék.

Kovászna megye, bár területe 
szempontjából kis megyének szá-
mít, 110 ezer látogatóval mintegy 
12 százalékos növekedést mutat a 
korábbi évekhez viszonyítva.

„Mindenre oda kell fi gyelni”
A turisztikai miniszter vélemé-
nyével kapcsolatban az egyik pa-
rajdi panzió vezetője elmondta, 
az üdülési csekkekkel valóban 
emelkedett a turisták száma, 
ám ahhoz, hogy folyamatosan 
telt házzal működjenek, az ide-
genforgalomban dolgozóknak 
is sokat kell tenniük. „Megállás 
nélkül, folyamatosan dolgoznom 
kell, hogy a vendégek elégedet-
ten távozzanak, és vissza is térje-
nek hozzánk. Mindenre oda kell 
fi gyelni, a fürdőszobai csapte-
leptől, a függönykarikán át a mi-
nőségi ágymatracig, a villanykör-
tékre, de még a bejárat melletti 
virágcserepekre is” – magyarázta 
a panziótulajdonos, hozzátéve, 
hogy a munka mellett rendsze-
resen képzéseken, szakmai ren-
dezvényeken is részt kell vennie 
annak, aki minőségi szolgáltatást 
akar nyújtani vendégeinek.

 » „Megállás 
nélkül, folya-
matosan dol-
goznom kell, 
hogy a vendégek 
elégedetten 
távozzanak, és 
vissza is térjenek 
hozzánk” – vallja 
az egyik parajdi 
panzió vezetője.

Több turista Székelyudvarhelyen is

A közszférában bevezetett üdülőjegyeknek köszönhetően 2018-ban 5–15 százalékkal nőtt az 
idegenforgalom a székelyudvarhelyi szálláshelyeken. Jelentősebb mértékű növekedést az üzleti 
turizmusban is érdekelt nagyobb turisztikai egységekben regisztráltak. A 2018-as év székelyud-
varhelyi idegenforgalmáról a helyi Tourinfo turisztikai információs iroda készített felmérést. A friss 
összesítés szerint az elmúlt évben elérte a tízezret azoknak a vendégeknek a száma, akik informáci-
ókért, útbaigazításért felkeresték az irodát, illetve az intézmény városközponti információs pontját. 
Ez növekedést jelent az előző évhez képest, de a tendencia érezhető volt az idegenforgalomban is: 
Székelyudvarhelyen 5–15 százalékkal több turista fordult meg 2018-ban, mint egy évvel koráb-
ban – számolt be a felmérés eredményéről Ilyés Emőke, a turisztikai információs iroda referense. 
A növekedés főként a közszférában tavaly bevezetett üdülési jegyeknek köszönhető, ez pedig arra 
is rávilágít, hogy a belföldi turizmust jellemzi. A vendégek száma az üzleti turizmusban is érdekelt 
nagyobb turisztikai egységekben, azaz a szállodákban nőtt meg leginkább, ám ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy az üzleti turizmus vált fajsúlyosabbá a városban, ez a sajátosság abból is adódhat, 
hogy ezeknek az egységeknek nagyobb a kapacitásuk – magyarázta Ilyés Emőke. A felmérés elké-
szítésével kapcsolatban elmondta, az információkat az irodába betérő turisták megkérdezésével, 
illetve a város turisztikai egységeinek telefonos megkeresésével gyűjtötték be.

Moldovai vendégek Parajdon és Borszéken

Nőtt a Moldovai Köztársaságból érkező vendégek száma Parajdon és Borszéken. Seprődi Zoltán, a 
parajdi sóbánya igazgatója az Agerpres hírügynökségnek elmondta, az elmúlt időszakban gyara-
podott a turisták száma, ami egyrészt a Moldovai Köztársaságból érkező vendégeknek, másrészt a 
vakációs időszaknak köszönhető. Seprődi egyúttal arról is beszámolt, hogy tavaly óta a Chişinăuban 
megrendezett turisztikai vásáron is képviselteti magát a parajdi sóbánya. A nagy érdeklődés miatt 
növelték a parajdi bánya belsejébe szállító buszok számát – tette hozzá az igazgató. 
 A Moldovai Köztársaságból érkező turisták másik kedvelt Hargita megyei üdülőhelye Borszék. 
Cristina Cotrigăşanu, a borszéki turisztikai információs központ egyik tanácsadója szerint a moldo-
vai vendégek azért választják ezt a helyszínt, mert itt egy helyen van lehetőségük síelni, kirándulni, 
kikapcsolódni az Ó-Sáros borvízfürdőben, ahol szauna, masszázs és sószoba is várja a turistákat. 
 Tusnádfürdőn, illetve Hargitafürdőn ezzel ellentétben nagyon csekély a Moldovai Köztársaságból 
érkezett vendégek száma – írja az Agerpres.




