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Lendületben a turizmus
A romániai kereskedelmi szállás-
helyekre érkezett turisták száma 
11,531 milliót tett ki az idei év első 
tíz hónapjában, ami 4,1 százalé-
kos növekedést jelent az elmúlt 
esztendő ugyanezen időszakához 
képest – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által 
közzétett adatsorokból. Mint rá-
mutatnak, a 2019. január–októ-
ber közötti időszakban a hivata-
los kereskedelmi szálláshelyekre 
érkezett turisták 79,7 százaléka 
romániai, 20,3 százaléka kül-
földi volt. Utóbbiak csaknem 
háromnegyede (74,4 százaléka) 
valamely európai országból érke-
zett, közülük 84,7 százalék uniós 
tagállamból. A vendégéjszakák 
száma eközben 5,7 százalékkal 
emelkedett az első tíz hónapban 
tavalyhoz mérten, elérve a 26,254 
milliót. 
A vendégéjszakák 82,5 százalékát 
a belföldön utazó turisták, 17,5 
százalékát külföldiek töltötték el. 
A külföldi turisták 72,2 százalé-
ka európai országból érkezett, 
közülük 84,1 százalék valamely 
uniós tagállamból. A statisztikák 
szerint január–októberben a 
romániai turisták átlagban 2,4 éj-
szakát, a külföldiek két éjszakát 
töltöttek el a szálláshelyeken. A 
statisztikai intézet egyúttal azt 
is közölte, hogy a szálláshelyek 
nettó kihasználtsági mutatója 
35,3 százalékos volt a jelzett 
időszakban, ami 2 százalékos 
növekedést jelent tavalyhoz 
képest. A legnépszerűbb úticél-
nak Bukarest bizonyult, ahol 
1,721 millió turistát jegyeztek a 
kereskedelmi szálláshelyeken 
januártól októberig, Konstancá-
ra 1,339 millió, Brassóba 1,186 
millió turista érkezett. A legtöbb 
külföldi látogató különben Né-
metországból, Izraelből, Olasz-
országból, az Amerikai Egyesült 
Államokból, Magyarországról, 
Franciaországból és az Egyesült 
Királyságból érkezett az év első 
tíz hónapjában Romániába. 
A határátkelőkön 9,7 százalékkal 
több érkezést regisztráltak 2018 
első tíz hónapjához viszonyítva. 
A külföldre utazó román turisták 
száma szintén 9,7 százalékkal 
nőtt.
 
Készül a büdzsé
Az Orban-kabinet december 15-
éig beterjesztheti a parlament elé 
a 2020-as évi állami költségvetés 
tervezetét, a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) ugyanis azt 
szeretné, ha a döntéshozók még 
karácsony előtt elfogadnák a jövő 
évi büdzsét – nyilatkozták tegnap 
kormányzati források a Mediafax 
hírügynökségnek. Mint ismeretes, 
az önkormányzatok, a munkál-
tatók és a szakszervezetek is sür-
getik a költségvetés elfogadását, 
hogy annak ismeretében tervezni 
tudják a következő évet.  

AZ RMDSZ KÉPVISELŐJE NEM TUDJA KOMOLYAN VENNI ȘERBAN NICOLAE JAVASLATÁT

„Adóparadicsomok” a szigeteken?

Kifogásolt javaslat. Az adókedvezmények a Duna-delta szigetvilágára is érvényesek lehetnek

Nincsenek meg a feltételek 
Romániában ahhoz, hogy 
a szigeteken 50 százalékos 
kedvezményt kaphassanak a 
megújuló energia előállítása, 
turizmus, szórakozás, közélel-
mezés, kiskereskedelmi eladás, 
szerencsejátékok és az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások terén 
tevékenykedő cégek – jelentette 
ki a Krónika megkeresésére 
Erdei-Dolóczki István képviselő, 
akit annak kapcsán faggattunk, 
hogy első kamaraként a szen-
átus elfogadott egy erről szóló 
törvénytervezetet.
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Ö tven százalékos adókedvez-
ményt biztosítana a romániai 
szigeteken, homokvonula-

tokon és más szárazföldi részeken 
gazdasági tevékenységet folytató 
cégeknek az a törvénytervezet, ame-
lyet a szociáldemokrata párti (PSD) 
Șerban Nicolae terjesztett a parla-
ment elé, és első kamaraként a sze-
nátus tegnap elfogadta. 61 honatya 
szavazta meg a kezdeményezést, 24-
en ellene voksoltak, 11-en pedig tar-
tózkodtak.

Ki kaphat adókedvezményt?
A jogszabályjavaslat érvelése szerint 
ezeken a sajtóban leendő „adópara-
dicsomoként” emlegetett szigeteken 
az adókedvezményeknek köszönhe-
tően gazdasági tevékenység alakulna 
ki, amelyek révén új munkahelyek 
jönnének létre, és gyarapodna az 
államkassza. A tervezet azt is meg-
határozza ugyanakkor, hogy milyen 
gazdasági tevékenységeket lehetne 
folytatni: megújuló energia előállítá-
sa, turizmus, szórakozás, közélelme-
zés, kiskereskedelmi eladás, szeren-
csejátékok és az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások szerepelnek a jogsza-
bályjavaslatban. A képviselőházi el-
fogadásra váró tervezet a szigeteken 
engedélyezett szerencsejátékok körét 
is meghatározza: a kaszinókban, a 
pókerklubokban, illetve a bingóter-
mekben megszokott játékok jöhet-
nek szóba.

Șerban Nicolaénak amúgy nem 
az első próbálkozása, egy hasonló 
tervezetét már korábban elfogadta a 

parlament, azonban az alkotmánybí-
róság júniusban elfogadta az akkori 
ellenzék és Klaus Johannis államfő 
alkotmányossági kifogásait.

A tervezetet – akárcsak elődjét – 
úgy tekintik ugyanakkor a legtöb-
ben, mint egy Liviu Dragneának, 
a Szociáldemokrata Párt hivatali 
visszaélésre való felbujtás miatt 
börtönben ülő exelnökének szánt 
„ajándékot”, a fi a kezeli ugyanis a 
dunai Belina-szigetet.

Romániában különben nagyjából 
ötven sziget található, legnagyobb 
részük a Dunán, illetve a Duna-del-
tában. Sokan támadták azért is a 
jogszabályjavaslatot, hogy elfoga-
dása bátorítaná az építkezéseket a 
deltában.

„Nem lesz nagy durranás”
Nem lehet komolyan venni a tör-
vénytervezetet, mert ennek gyakor-
lati kivitelezéséhez Romániában 
nincsenek meg a körülmények 
– szögezte le megkeresésünkre Er-
dei-Dolóczki István. Mint a képvi-
selőház költségvetési-, pénzügyi 
bizottságának RMDSZ-es tagja rá-
mutatott, a kezdeményező azzal 
érvel, hogy az egyébre nem használ-
ható, parlagon maradt területekre 
kapnának adókedvezményt a be-
fektetők, majd amikor beindulnak, 
fi zetik a jövedelemadót, és „dől a 
pénz az államkasszába”. Ennek Ro-
mániában nincsenek meg a feltéte-
lei, ha valaki kaszinót akar építeni, 
nem egy eldugott Duna-szigeten 

fogja megtenni – véli a politikus. 
„Nem tudom ezt a tervezetet ko-
molyan venni. Nem tudom, kinek 
szól, Liviu Dragneának vagy sem, 
de a gyakorlatban senki nem fogja 
tudni végrehajtani” – tette hozzá 
Erdei-Dolóczki István. Kifejtette, 
nem szeretné minősíteni a kollégá-
it, de még sok olyan törvény van, 
melyet elfogad ugyan a parlament, 
ki is hirdetik, de aztán a gyakor-
latban nem működnek. Példaként 
említette azt a jogszabályt, amely 
alapján a mezőgazdasági kamará-
kat a parlamenti választások min-
tájára kellene megalapítani, kam-
pánnyal, programmal. Ez nagyon 
demokratikus, csak nem életszerű.

„Valószínűleg a kezdeménye-
ző arra gondolt, hogy ha a sivatag 
közepén létrejött Las Vegas, amely 
óriási pénzeket hajt be a gazdaság-
ba, akkor a romániai szigeteken is 
meg lehet ezt valósítani, kitalált egy 
ilyen furcsaságot, és be is nyújtotta 
a parlamentben. Ez Romániában 
nem lesz nagy durranás, mert nin-
csenek meg erre a feltételek” – fej-
tette ki a képviselő.

Kiemelte egyúttal, hogy a tör-
vénytervezetben szereplő adóked-
vezmény még nem jelenti azt, hogy 
adóparadicsom jön létre – ahogyan 
a bukaresti sajtó emlegeti –, hiszen 
az olyan államot jelent, ahol bizo-
nyos adók egyáltalán nem léteznek, 
vagy nem fi rtatják, honnan szárma-
zik a pénz, és nem kell rá jövedelmi 
adót fi zetni.

 » Nem lehet 
komolyan venni 
a törvényter-
vezetet, mert 
ennek gyakorlati 
kivitelezéséhez 
Romániában 
nincsenek meg 
a körülmények 
– szögezte le 
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 1 euró       4,7762
1 dollár      4,3143
 1 svájci frank 4,3584
1 font sterling 5,5970
100 forint 1,4382

Valutaváltó

 » KRÓNIKA

A romániai vállalatoknak több 
mint a fele (54 százalék) átlag-

ban 11 százalékkal akarja növelni 
alkalmazottainak a számát 2020-ban 
– derül ki a PwC Románia felméré-
séből. A közvélemény-kutatás ered-
ményei szerint az IT-szektorban a 
legnagyobb az új munkaerő iránti 
kereslet, majd az ipari ágazatok, a 
gépkocsigyártás és a kereskedelem 

következik. A számítástechnikai 
ágazatban tevékenykedő vállalatok 
91 százaléka átlagosan 20 százalék-
kal akarja növelni alkalmazottainak 
a számát. Az iparban és a gépko-
csigyártásban tevékenykedő vállala-
tok 71 százaléka átlagban 6,2 száza-
lékkal növelné a személyzet számát, 
míg a kereskedelmi cégeknek 6,4 
százalékkal több munkaerőre lesz 
szükségük. A pénzügyi szolgáltatá-
sok ágazatában működő cégek 40 

százaléka, a gyógyszerészeti vállala-
tok 30 százaléka növelné még alkal-
mazottainak a számát 2020-ban.

A PwC Románia humánerőforrás 
barométerének adatai rámutatnak, 
2019-ben a legtöbb új munkahely a di-
gitális és közösségi média ágazatában 
létesült. Kiderül továbbá az is, hogy 
a könyvelés, az IT, a közigazgatás és 
a pénzügyi, illetve üzleti elemzések 
terén szűnik meg a legtöbb poszt az 
automatizálás miatt.

Változik a munkaerőpiac: kinek áll a zászló?

 » 2019-ben a 
legtöbb új mun-
kahely a digitális 
és közösségi 
média ágazatá-
ban létesült.




