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Újabb történelmi mélyponton
a lej-euró árfolyam
Újabb történelmi mélypontra süly-
lyedt a román deviza az egységes 
európai fi zetőeszközzel szemben, 
a Román Nemzeti Bank (BNR) által 
tegnap közzétett árfolyam szerint 
egy euró ára 4,8590 lej. A bukaresti 
jegybank keddi árfolyama 4,8545 
lej/euró volt. A bankközi tranzakci-
ókon az eurót 4,8548 és 4,8644 lej 
közötti értéken is jegyezték tegnap. 
A román fi zetőeszköz ugyanakkor 
az amerikai dollárhoz képest is 
gyengült, tegnap az amerikai valu-
ta 4,1269 lejt ért, 1,33 banival (0,32 
százalék) többet a kedden jegyzett 
4,1136 lejnél. A svájci frankhoz 
viszonyítva is lejtmenetben van 
a román fi zetőeszköz, tegnap egy 
svájci frank 4,4972 lejt ért, míg a 
keddi árfolyam 4,4765 lej volt (0,46 
százalék). Egy gramm arany 1,98 
lejjel, azaz 0,78 százalékkal kerül 
többe, a keddi 253,9048 lejről szer-
dán 255,8891 lejre nőtt az ára. 
 
Lassított a járműgyártás
A romániai járműgyártás 22,15 
százalékkal csökkent az idei 
első nyolc hónapban a tavalyi 
év azonos időszakához mérten 
– közölte tegnap a Romániai 
Gépkocsigyártók Egyesülete 
(ACAROM). A vizsgált időszakban 
247 029 járművet gyártott a Ford 
és a Dacia a tavalyi 317 659 egység 
után.  Január és augusztus között 
a francia Renault tulajdonában 
levő Dacia 145 355 járművet állított 
elő, ebből a legtöbbet, 103 823-at 
a Duster márka tett ki. A Ford 
gyártósorain 101 674 jármű készült 
a vizsgált időszakban.  A júliusi 
és augusztusi adatok már növeke-
dést jeleznek: a két hónapban 59 
496 járművet állítottak elő, ami 
9,6 százalékkal több a tavalyi év 
azonos időszakához képest. A két 
gyártó amúgy most már teljes 
kapacitással dolgozik. A romániai 
járműpiacon viszont az új autók 
eladása jelentősen visszaesett az 
idén, az első nyolc hónapban 32,52 
százalékkal, 73 723-ra csökkent a 
forgalomba helyezett új járművek 
száma. Elemzések szerint ugyan-
akkor hónapról hónapra megfi -
gyelhető a növekedés az áprilisi 
mélypont után.
 
Több befektetés érkezett
Az év első hat hónapjában 41,596 
milliárd lejre rúgtak a romániai 
gazdaságba érkező nettó befekte-
tések, ami 1,5 százalékkal megha-
ladja az előző év azonos idősza-
kában regisztrált szintet – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A növekedéshez 
az építkezés (7 százalék) és a 
gépgyártás (2,3 százalék) járult 
hozzá a legnagyobb mértékben. A 
statisztikai intézet adatai szerint 
2020 második negyedévében 
23,509 milliárd lejre rúgtak a nettó 
beruházások, ami 0,4 százalékkos 
növekedést jelent 2019 második 
negyedévéhez képest. A nettó 
beruházásokon az új állóeszközök 
létrehozására, valamint a meglé-
vők fejlesztésére, korszerűsítésére 
és felújítására fordított kiadáso-
kat, valamint a meglévő állóesz-
közök és földterületek tulajdonjo-
gának átruházásával kapcsolatos 
szolgáltatások értékét értjük.

MENTENÉK AZ IDÉNYT A KIRÁNDULÁSSZERVEZŐK, A BELFÖLDI CÉLPONTOK LEHETNEK A NYERŐK

Bizonytalanság alakítja az utazást

Sokan kihasználják még a meleg napokat. Parajd most is népszerű a turisták körében

Rendhagyó az idei ősz a turiz-
musban, hiszen az utazásszer-
vezők abban bíznak, hogy még 
szeptemberben is folytatódik a 
későn elrajtolt nyári idény. Igaz, 
inkább csak belföldi célpontok 
jönnek szóba. Ehhez viszont arra 
is szükség lenne, hogy megnyit-
hassanak végre a gyógyfürdők, 
wellnessközpontok. A téli síutak 
iránt egyelőre a bizonytalanság 
miatt még nincs érdeklődés.

 » BÍRÓ BLANKA

B ár az iskolakezdés minden 
évben látványosan visszaveti 
a forgalmat a turizmusban, 

idén bizakodnak az utazásszervezők, 
hogy az amúgy is megtépázott ága-
zat még talpon tud maradni. Egy-két 
napos hétvégi kirándulásokat szer-
veznek, gyógykezeléseket ajánlanak, 
és bíznak benne, hogy eredményes 
lesz az erőteljes lobbi, és sikerül en-

gedélyeztetni a wellness-, illetve spa-
központok újranyitását. A forgalom 
nagy része beszorult a határok közé, 
mert a bizonytalanság sokak kedvét 
elveszi attól, hogy külföldön próbál-
kozzanak. Törökország ugyanakkor 
a vártnál jobban teljesít, hiszen nem 
kérnek koronavírustesztet, és foko-
zottan fi gyelnek az óvintézkedésekre.

Rányomja a bélyegét
a bizonytalanság
A lassan magához térő turizmus-
nak újabb akadályokkal kell szem-
besülnie: nemcsak az iskolakezdés 
csökkenti a forgalmat, hanem a kü-
lönböző országok által bevezetett szi-
gorítások, például a magyarországi 
határzár is – értékelt tegnap a Kró-
nika megkeresésére László Endre, a 
Transilvanian Tourist Service utazási 
iroda vezetője. Mint részletezte, a ro-
mániai turisták a korábbi években az 
őszi szezonban szívesen utaztak Haj-
dúszoboszlóra, Gyulára, ezek a lehe-
tőségek most kiestek. Visszariasztja 
ugyanakkor az embereket a külföldi 
utazástól, hogy folyamatosan tájéko-
zódni kell, hol kérnek koronavírus-
tesztet, hol van teljes határzár. Éppen 
ezért – tudtuk meg a szakembertől – 
Törökország az idén a vártnál sokkal 

jobban teljesített, hiszen nem kértek 
tesztet, és fokozottan betartották az 
óvintézkedéseket, így a török cso-
magok iránti kereslet túlszárnyalta a 
görögországit. László Endre elmon-
dása szerint Bulgária idén is tartotta 
magát, a járványhelyzet előidézte ki-
hívásokat sokkal jobban vette, mint a 
romániai tengerpart.

Hátrányból előnyt kovácsolni
„A belföldi kirándulások egyik men-
tőöve lehet, ami az oktatás szem-
pontjából hátrány, vagyis, hogy sok 
tanintézetben távoktatásra kénysze-
rülnek. Hiszen a szülők dönthetnek 
úgy, hogy néhány napra elutaznak, 
kihasználják a szép időt, mert ha a 
kiszemelt helyszínen van internet, 
a gyerek számára ott is megoldható, 
hogy bekapcsolódjon az online okta-
tásba” – irányította rá ugyanakkor a 
fi gyelmünket László Endre, aki sze-
rint az ősz folyamán sokan igénybe 
veszik majd a gyógykezeléseket, így 
azok a szállodák, központok, ahol 
erre lehetőség van, „újra labdába 
rúghatnak”. 

A nyár folyamán egyértelműen 
kiderült, hogy a szállodák forgalma 
jobban visszaesett, mint a panzióké, 
a gyógykezelésekkel viszont behoz-
hatják a csökkenést. A  turisztikai 
szakértő emlékeztetett, hogy bár a 
beltéri medencéket nem nyithatták 
meg, az egyénre szabott gyógykeze-
lések zajlanak, igénybe lehet venni 
a mofettákat, a kádfürdőket, galván-
fürdőket, pakolásokat, a masszázst.

László Endre abban is bízik, hogy 
eredményes lesz az erőteljes lobbi a 
wellness- és spaközpontok megnyi-
tásának engedélyezésére, ami szin-
tén hozzájárulhat az őszi turisztikai 
forgalom élénkítéséhez. „Novem-
berben még hétvégére sem megy el 
senki Tusnádfürdőre, Felixfürdőre, 
ha nincs lehetőség a benti meden-
cék használatára, viszont az elmúlt 
évek tapasztalata bizonyítja, hogy 
ha a wellnessközpontok működnek, 
akár telt házasok is lehetnek ezek a 
fürdőhelyek” – osztotta meg velünk 
tapasztalatait a szakember. Arra is 
kitért, hogy a téli szezonra, a síszüne-
tek iránt még egyáltalán nincs érdek-
lődés. „Az új helyzetben már nem jel-
lemző az előfoglalás. A turisták egy 
napra vagy legtöbb két hétre előre 
gondolnak és foglalnak. A bizonyta-

lanság rányomja a bélyegét az ága-
zatra” – szögezte le a szakértő.

Tavaszi helyreállásban 
reménykednek
Ősszel, iskolakezdéskor minden 
évben csökken a forgalom a turiz-
musban, ez idén sincs másként, 
még a visszafogott nyári kereslethez 
képest is tapasztalható visszaesés – 
mondta el lapunknak Joós Ștefan, 
a Christian Tour utazási iroda há-
romszéki képviselője. Rámutatott: 
szeptember közepétől már csak 
azok indulnak el, akiket nem érint 
a tanévkezdés, tehát nincs óvodás, 
iskolás korú gyerekük. Ők, akárcsak 
a többség nyáron, belföldre, Török-
országba, Bulgáriába utaznak, és 
néhányan bevállalják az egyipto-
mi utat. Belföldön a Duna-delta az 
egyik legnépszerűbb úti cél, a ten-
gerpartra és hegyvidéki üdülőkbe is 
foglalnak. „Hatalmas segítség len-
ne a belföldi turizmusnak, ha meg-
nyithatnak a wellnessközpontok” – 
vallja Joós Stefan is. Mint aláhúzta: 
belföldi városnéző kirándulásokat 
nem is szervez az utazási iroda, a 
néhány napos kiruccanást saját 
maguknak leszervezik a turisták. Az 
utazásszervező szerint bizakodásra 
ad okot, hogy már vannak érdek-
lődők a jövő év eleji egzotikus utak 
iránt, ám ezek az úti célok  egyelőre 
zárva vannak. Aggodalomra ad okot 
meglátása szerint ugyanakkor, hogy 
ha jelentősen lecsökken a kereslet, 
a légitársaságoknak nem éri meg já-
ratokat indítani. A sívakációk iránt 
még náluk sem érdeklődnek, holott 
az elmúlt években szeptemberben 
már azokra is elkezdődtek a foglalá-
sok. „Még senki nem tudja, milyen 
korlátozásokat, óvintézkedéseket  
kell betartaniuk a szállodáknak 
télen, és ezeket miként tudják gya-
korlatba ültetni. Nyáron-ősszel ez 
egyszerűbb, hiszen még mindig 
kiülhetnek a vendégek a teraszra” 
– részletezte Joós Stefan, aki abban 
bízik, hogy ha a járványhelyzet eny-
hül, sikerül ellenőrzés alatt tartani 
a fertőzés terjedését, lesz védőoltás, 
akkor jövő tavaszra a turizmus is 
gőz erővel újraindulhat.

„Nincs vége a szezonnak”
Továbbra is tervezünk, nem tekint-
jük lezártnak a szezont – mondta 
el a Krónikának Ari Kriszta, a nagy-
váradi Dominotour utazási iroda 
munkatársa. Kifejtette, még vannak 
érdeklődők, sokan most szeretnék 
felhasználni a megmaradt üdülé-
si utalványokat. „A határok közé 
szorult a turizmus nagy része, az 
iskolakezdés miatt sajátos belföldi 
ajánlatokkal, egy-két napos, hét-
végére ütemezett kirándulásokkal 
készülünk leginkább, az ezekre 
meghirdetett helyek általában be is 
telnek” – részletezte az utazási iro-
da munkatársa. Az egynapos kirán-
dulásokat szombatra, a kétnaposo-
kat szombat–vasárnapra időzítik. 
Hirdetnek kirándulásokat például 
a nagykárolyi Károlyi-kastélyhoz, a 
zsibói botanikus kertbe, a havasre-
kettyei  Menyasszonyfátyol-vízesés-
hez vagy Máramaros megyébe is.

 » „November-
ben még hétvé-
gére sem megy 
el senki Tusnád-
fürdőre, Felixfür-
dőre, ha nincs 
lehetőség a 
benti medencék 
használatára, 
viszont az elmúlt 
évek tapaszta-
lata bizonyítja, 
hogy ha a well-
nessközpontok 
működnek, akár 
telt házasok is 
lehetnek ezek 
a fürdőhelyek” 
– osztotta meg 
velünk tapasz-
talatait a szak-
ember.

 » „A határok 
közé szorult 
a turizmus 
nagy része, az 
iskolakezdés 
miatt sajátos 
belföldi ajánla-
tokkal, egy-két 
napos, hétvé-
gére ütemezett 
kirándulásokkal 
készülünk legin-
kább, az ezekre 
meghirdetett 
helyek általában 
be is telnek” – 
részletezte az 
utazási iroda 
munkatársa.
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