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H I R D E T É S

ROMÁNIA EGYETLEN VÁROSA SEM TURISTAMÁGNES

Idegenforgalomból elégtelen

Hongkong, Bangkok és 
London a világ külföldiek 
által leglátogatottabb három 
városa, Prága a 22., Buda-
pest a 62., miközben Romá-
nia egyetlen települése sem 
szerepel az első száz között, 
ahová a belépéshez lega-
lább évi legkevesebb 1,8 mil-
lió látogatóra lenne szükség. 
Romániát tavaly összesen 
2,8 millióan keresték fel.
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G yengén teljesít a románi-
ai turizmus – vonhatjuk 
le újfent a következtetést, 

miután az Euromonitor közzé-
tette a 2018-as idegenforgalmi 
adatokat górcső alá vevő, Top 
100 City Destinations 2019 című 
rangsorát, amely azt vizsgálja, 
hogy melyek azok a városok, 
amelyeket a legtöbb külföldi 
turista keres fel. Az első száz 
helyen egyetlen romániai várost 
sem találunk, még a legtöbb 
külföldi által felkeresett Buka-
rest sem fért bele a topba.

Az első három helyen amúgy 
Hongkong (csaknem 29,3 millió 
külföldi turista), Bangkok (24,2 
millió) és London (mintegy 20 
millió) található. A közép-ke-
let-európai országok közül a 
legjobb helyezést Prága érte el 
– 8,9 millió külföldi turistája a 
22. pozícióhoz volt elegendő. 
Budapest eközben a 62., 2018-
ban 3,8 turista kereste fel.

Hagyományosan 
az utolsó helyen
„Nem meglepő, hogy egyetlen 
romániai város sem került fel 
a turisztikai ranglistára, hiszen 
eddig sem szerepeltek egyetlen 
hasonló összesítésben sem” 

– értékelt megkeresésünkre 
Szilágyi Ferenc, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem (PKE) gaz-
daságtudományi tanszékének 
dékánja. Kifejtette, ha az Euró-
pai Unió általános ranglistáit 
vizsgáljuk az országok turiz-
musával kapcsolatban, akkor 
Románia az összlakosságra 
számított turistaérkezések szá-
mát tekintve hagyományosan 
a 28., vagyis az utolsó helyen 
áll a tagállamok között. Ele-
ve nagyon gyenge a turizmus 
teljesítménye Romániában, 
másrészt azon országok közé 
tartozik, ahol a belföldi turiz-
mus viszonylag erős, tehát a 
nemzetközi idegenforgalom ki-
sebb, mint a belföldi. Románi-
ában egyetlen metropolisz van, 
Bukarest, ám a fővárosban sin-
csenek nagy turisztikai látni-
valók, hiszen a valamikor kicsi 
óvárosát a szocreál időszakban 
„felrobbantották”, alig maradt 
meg belőle valami, nem őrizte 
meg a kulturális és építészeti 
örökségét. „Más város nincs 
Romániában, amely olyan erő-
forrásokkal rendelkezne, hogy 
versenybe szálljon a metropo-
liszokkal  a turisztikai ranglis-
tákon” – szögezte le Szilágyi 
Ferenc.

Mint ő is rámutatott, egyér-
telműen Prága a kelet-kö-
zép-európai térség turisztikai 
szempontból vezető városa, a 
cseh fővárosban „lépni nem le-
het a turistáktól”, Budapest pe-
dig nagyon jó számokat mutat 
fel, elsősorban a növekedés te-
kintetében, az elmúlt években 
vált nemcsak európai, hanem 
globális szinten is top úti céllá.

Infrastruktúra 
és más mentalitás kell
Arra a kérdésre, hogy lehet-e 
ezen változtatni, Romániának 
van-e esélye arra, hogy fel-

küzdje magát ezekre a ranglis-
tákra, Szilágyi Ferenc kifejtette, 
a turizmus egyfajta divatirány-
zat, viszont kézzelfogható elő-
feltételei vannak annak, hogy 
egy város „divatba jöjjön”: tu-
risztikai és közlekedési infra-
struktúra megléte. Ezen a téren 
pedig Románia nagyon rosszul 
áll – emlékeztetett a szakér-
tő. Meglátása szerint amúgy 
az adottságok szempontjából 
inkább a közepes városoknak 
van esélyük arra, hogy a ma-
guk szintjén jelentős turisztikai 
célponttá alakuljanak. „Kolozs-
vár, Brassó, Nagyszeben most 
is turisztikai célpontok, de soha 
nem lesznek Prága vagy Bu-
dapest vetélytársai, a hasonló 
középvárosokkal tudják esetleg 
felvenni a versenyt. Graz, Brno, 
Pozsony szintjére kerülhetnek, 
ha Romániát sikerül infra-
strukturálisan felzárkóztatni” 
– hangsúlyozta a szakértő. Hoz-
zátette, fontos tényező abban, 
hogy sikerül-e szintet lépni, a 
mentalitás, hogy „miként szol-
gáljuk ki, milyen arccal várjuk” 
a turistákat.

„Erdélyben az erdélyi roman-
tika, a transzilvanizmus miatt 
a magyar turisták lehetnek a 
potenciális vevők, ám kérdés, 
hogy hajlandók vagyunk-e 
őket megszólítani” – vetette 
fel Szilágyi Ferenc. Felidézte, 
Gyulán vagy Hajdúszoboszlón 
tapasztalható, hogy számíta-
nak a román turistára, román 
nyelven is kommunikálnak. 
Közben ez Erdélyben még nem 
egyértelmű. „Nagyszebenben 
elkészítik-e az étlapot magyar 
nyelven?  Erdély románok által 
lakott vidékein megszólítják-e a 
magyar turistákat, vagy inkább 
elzárkóznak, és lemondanak a 
turizmusról?” – tette fel a so-
kak által megfontolandó költői 
kérdést Szilágyi Ferenc.

Van benne potenciál. Soha nem lesz Prága vagy Budapest, de lehetne vonzóbb célpont is Brassó
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Történelmi mélypont közelében a román deviza
Bár enyhén erősödött a román 
deviza az egységes európai fi zető-
eszközhöz viszonyítva, még mindig 
történelmi mélypont közelében 
van: a Román Nemzeti Bank (BNR) 
referencia-árfolyama 4,7791 lej/euró 
volt csütörtökön a szerdai 4,7794 
lej/euró után. A mélypont – mint 
ismeretes – november 21-én volt, 
4,7808 lej/eurós hivatalos árfolyam-
mal. A múlt hónap végén a bankközi 
piacokon az árfolyam meghaladta a 
4,8 lejes szintet is, ám ekkor a jegybank beavatkozott, így rövid időre 
a kurzus stabilizálódott, de ha szerényebb mértékben is, növekedő 
trend várható az elkövetkező időszakban. A Transilvania Bank elem-
zőinek heti jelentése szerint, amennyiben a lej nem nyer teret, és az 
euróárfolyam nem süllyed 4,77–4,76-os szintre, úgy az értékvesztés 
kockázata továbbra is fennáll.
 
1,9 százalékkal csökkent a román ipari termelés
Az idei első tíz hónapban a nyers adatok szerint 1,9 százalékkal 
csökkent a román ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához 
mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorokból. A szezonális és naptárha-
tással kiigazított adatok szerint az ipari termelés 2,8 százalékkal 
esett vissza a vizsgált időszakban. Októberben az ipari termelés 4,5 
százalékkal csökkent a tavalyi év tizedik hónapjához mérten a nyers 
adatok szerint. A kiigazított érték szerint a csökkenés 7,7 százalék 
volt. Szeptemberhez képest ugyanakkor 4,3 százalékkal, kiigazított 
adatok szerint 2,1 százalékkal nőtt az ipari termelés. Az iparban 
tevékenykedő vállalatok árbevétele az idei első tíz hónapban 5,5 
százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához mérten. A statisz-
tikai intézet szintén csütörtökön közölte, hogy az új ipari megrende-
lések 4,7 százalékkal nőttek az első tíz hónapban. Októberben éves 
összevetésben ugyanakkor az új ipari megrendelések 0,7 százalék-
kal csökkentek. Mint ismeretes, tavaly egész évben a román ipari 
termelés 3,5 százalékkal nőtt a megelőző évhez képest, 2017-ben 8,2 
százalékkal haladta meg a 2016-os szintet.
 
Nem változtatott az irányadó kamaton az EKB
A piaci várakozásokkal összhangban az Európai Központi Bank (EKB) 
kormányzótanácsa csütörtöki ülésén változatlanul hagyta az irányadó 
refi nanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az 
aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalé-
kos, illetve mínusz 0,50 százalékos szintjét. A kormányzótanács arra 
számít, hogy az EKB irányadó kamatai a jelenlegi vagy alacsonyabb 
szinteken maradnak egészen addig, ameddig a tanács nem tapasztal-
ja, hogy az előrejelzési időszakban az infl ációs kilátások határozottan 
megközelítik a 2 százalékhoz megfelelően közeli, de az alatti szintet, 
és amíg ez a közeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfl áció 
dinamikájában.
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