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A 2008-as gazdasági világválság 
sem tépázta meg annyira az 
erdélyi és a partiumi turizmust, 
mint a koronavírus-járvány, 
rossz évet zártak az idegenforga-
lomban érdekelt vállalkozók a 
Székelyföldön, Nagyváradon és 
a környező gyógyfürdőkben egy-
aránt. Az őszi szezon sem tudja 
kárpótolni a kiesést, főleg olyan 
körülmények között, hogy a 
jelenlegi állás szerint egyhamar 
nem nyithatnak ki a wellness-
központok és a benti medencék.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

H atalmas a visszaesés a három 
székely megyében a tavalyi 
idegenforgalmi adatokhoz vi-

szonyítva – mondta el lapunk érdek-
lődésére László Endre, a Székelyföldi 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
(TDM) klaszter elnöke az általuk ké-
szített statisztikák alapján. Mint rész-
letezte, külön vizsgálták az érkezések 
és vendégéjszakák szempontjából a 
három székely megyét, összesítették 
a székelyföldi adatokat, és ezeket 
összehasonlították az országos sta-
tisztikával. 

Az adatok elemzése során kiderült, 
hogy tavaly mind a három megyében 
növekedtek a mutatók az egy évvel 
korábbi adatokhoz képest, ez az emel-
kedés pedig nemcsak megtorpant 
a járvány miatt, hanem hatalmas 
a visszaesés. „Biztató ugyanakkor, 
hogy a székelyföldi turizmus jobban 
átvészelte a kialakult helyzetet, a visz-
szaesés nem olyan mértékű, mint az 
országos átlag” – szögezte le a klasz-
ter elnöke. Arra is kitért, az adatokból 
kiderül, a szállodáknál az első fél év-
ben nagyobb mértékben csökkent a 
forgalom, mint a panzióknál.

A klaszter összesítése alapján az 
első fél évben Romániában 70,44 
százalékkal csökkent az érkezések 
száma az előző esztendő hasonló 
időszakához viszonyítva, miközben 
egy évvel korábban 5,62 százalékos 
növekedés volt tapasztalható. A ven-
dégéjszakák számát tekintve az idei 
első fél évben 62,48 százalékos a 
visszaesés, miközben a tavalyi növe-
kedés 7,57 százalékos volt.

Székelyföldön a tavalyi növeke-
dés nagyobb volt, mint az országos 
átlag, az idei csökkenés viszont ki-
sebb, ami biztató a térség idegen-
forgalmának teljesítményére néz-
ve. A három székelyföldi megye 
összesített adatait nézve azt láthat-

juk, az érkezések száma 65,27 szá-
zalékkal csökkent az idei első fél 
évben, miközben tavaly 9,39 száza-
lékos volt a növekedés. A vendég-
éjszakák számát tekintve idén 66,67 
százalékos a visszaesés a tavalyi első 
félévi 11,61 százalékos növekedéshez 
képest. A klaszter megyékre lebont-
va is vizsgálta az adatokat. Kovászna 
megyében volt a legkisebb mértékű a 
csökkenés: az érkezések száma 55,64 
százalékkal esett vissza, a tavaly vi-
szont e téren 17,53 százalékos növe-
kedést produkált a megye. A vendég-
éjszakák száma 66,54 százalékkal 
csökkent a tavalyi 13,33 százalékos 
növekedés mellett. Hargita megyé-
ben az érkezések idén 66,39 száza-
lékkal csökkentek, miközben tavaly 
13,70 százalékos volt a növekedés, a 
vendégéjszakák száma idén az első 
fél évben 68,03 százalékkal esett visz-
sza, a tavaly pedig 13,70 százalékkal 
nőtt. Maros megyében az érkezések 
66,82 százalékkal csökkentek idén, 
tavaly 7,70 százalékos volt a növeke-
dés, a vendégéjszakák száma 66,11 
százalékkal csökkent, tavaly 10,83 
százalékkal növekedett.

Milliós károk
„A világjárvány 2 millió eurós kárt 
okozott nekünk az év első felében 
a 2019-es év azonos időszakához 
viszonyítva. A júliusi bevételek is 
jóval elmaradtak a tavalyi szinttől, 
augusztusban 15 százalékos volt a 
kiesés” – vont mérleget az Ebihore-
anul.ro portálnak Florian Serac, a 
Félixfürdőn és Püspökfürdőben is 
érdekeltségekkel bíró Turism Felix 
igazgatója. Rámutatott, egy veszte-
séges első fél év után júliusban már 
volt legalább egy kis profi tjuk, és re-
méli, hogy még a szeptemberi hónap 
is visszahoz valamennyit.

Bihar megye legnagyobb turisztikai 
vállalkozásának számító, több hotelt, 

strandot üzemeltető cég a múlt hónap 
végéig 25 000 turistát vonzott a tava-
lyi év azonos időszakában regisztrált 
45 ezerhez képest, a vendégek több 
mint 95 százaléka belföldi volt.

Az elmúlt években hatalmas felújí-
táson átesett és nagyon erős marke-
tingstratégiával rendelkező, így tu-
ristamágnesnek számító Nagyvárad 
sem dicsekedhet az idei évével. Mihai 
Jurca, a város és a régió turizmusának 
népszerűsítésével foglalkozó egye-
sület (APTOR) vezetője azt mondja, 
az első fél évben alig 56 457 turista 
kereste fel a Körös-parti várost, és 
reméli, hogy az év végéig sikerül túl-
szárnyalni a mélypontnak számító 
2008-as szintet, amikor 66 630-an 
keresték fel Váradot. „A legoptimis-
tább forgatókönyv az, ha az év vé-
géig sikerül elérni a tavalyi 236 793 
látogató felét. A legpesszimistábbra 
nem is akarok gondolni” – mondta 
Jurca az Ebihoreanul.ro-nak.

A portál szerint a legjobb példa a 
„katasztrófa méreteire” a nagyváradi 
Nymphaea élményfürdő, ami mosta-
náig a város egyik legjövedelmezőbb 
biznisze volt. Miután 1200-ra kellett 
korlátozni az egy időben az akvapark-
ban tartózkodók számát, illetve nem 
lehetett megnyitni a benti medencé-
ket, csúszdákat, vendéglőket, bár 
augusztusban úgy tűnt, hogy megro-
hamozták a turisták, visszaesett a jö-
vedelem. „Míg a 2019-es évet 2,5 millió 
eurós profi ttal zártuk, idén azt szeret-
nénk, ha kevés is, de lenne nyereség, 
és ne zárjunk nullában” – mondta el 
Liviu Andrica, a élményfürdőt is alá-
rendeltségében tudó közterület-fenn-
tartó igazgatóság (ADP) vezetője.

Váradon és környékén most min-
denki arra vár, hogy megnyithassák 
a benti medencéket, a spákat és 
wellnessközpontokat. Mint Andrica 
is rámutatott: az éjszakák már hű-
vösek, egyre nehezebb megfelelő 

HATALMAS AZ IDEGENFORGALOM KIESÉSE, A KORLÁTOZÁSOK FENNTARTÁSA PEDIG CSAK FOKOZZA A HELYZETET

„Megfertőzte” a koronavírus az erdélyi turizmust

FO
TÓ

: 
BÁ

LI
NT

 E
SZ

TE
R

hőmérsékletűre melegíteni regge-
lente a kinti medencék vizét. „Ha 
nem folytathatjuk a tevékenységet 
bent, kénytelenek leszünk hiber-
nálni az akvaparkot” – fogalma-
zott az igazgató.

Egyelőre zárva maradnak 
a benti medencék
Erre azonban úgy tűnik, még egy 
ideig várniuk kell. „A kormány nem 
nyitja meg a benti medencéket, 
mivel nehéz betartani a fi zikai tá-
volságtartás szabályait a hasonló 
helyeken” – jelentette ki szerdán 
Răzvan Pârjol, a gazdasági minisz-
térium turizmusért felelős államtit-
kára. „A szállodák nyitva vannak, az 
éttermek nyitva vannak, maradtak a 
medencék. Jelen pillanatban nem 
időszerű megnyitni a benti meden-
céket, mivel nehéz tartani a fi zikai 
távolságot, hogy elkerülhető legyen 
a vírus terjedése. Ugyanez érvényes 
azokra a gyógykezelésekre is, ame-
lyekhez szükség van medencére. 
Ellenben a vendéglők jól elhatárolt 
helyiségek” – jelentette ki az Agerp-
res hírügynökség megkeresésére az 
államtitkár. Azt mondta, ha javul a 
járványügyi helyzet, a kormány dön-
tése a jövőben megváltozhat, de még 
nem jött el ennek az ideje.

Az Agerpres azt követően kérte ki 
a kormány hivatalos álláspontját, 
hogy a Romániai Gyógyturisztikai 
Munkáltatók Szövetsége (OPTBR) 
összehangolt kampányt indított az 
összeomlás szélére sodródott gyógy-
turizmus megmentése érdekében. 
Szerdai bukaresti sajtótájékozta-
tójukon is hangsúlyozták, hogy 
a gyógyfürdők hozzájárulnak az 
immunrendszer erősítéséhez, és 
a kormány ezek zárva tartásával 
több rosszat tesz, mint jót, hiszen 
a gyógykezelésre érkezők nagy ré-
sze nyugdíjas, akiknek a kezelések 
nélkül romlik az egészségi állapo-
ta. A gyógyturisztikai munkáltatók 
ugyanakkor – amint arról beszá-
moltunk – az elmúlt hétvégén pe-
tíciót is indítottak kérésük nyoma-
tékosítására, és nyílt levélben is 
kérték, hogy  szeptember 15-től en-
gedélyezzék a tevékenységükhöz 
nélkülözhetetlen benti medencék 
megnyitását. Mint hangsúlyozták: 
európai szinten magukra maradtak, 
hiszen Románia az egyetlen ország 
az Unióban, ahol még mindig korlá-
tozzák a gyógyturizmust, nem enge-
dik a benti medencék megnyitását.

A turisztikai munkáltatók úgy 
számolnak, hogy Románia napi 
egymillió eurót veszít amiatt, hogy 
részben zárva tartja a gyógyfürdő-
ket és spákat.

 » Az első fél év-
ben Romániában 
70,44 százalék-
kal csökkent az 
érkezések száma, 
miközben egy 
évvel korábban 
5,62 százalékos 
növekedés volt 
tapasztalható. A 
vendégéjszakák 
számát tekintve 
az idei első fél 
évben 62,48 
százalékos a 
visszaesés, mi-
közben a tavalyi 
növekedés 7,57 
százalékos volt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Augusztusban 2,7 százalék volt az 
éves inflációs ráta, amely eny-

hén mérséklődött a júliusban jegy-
zett 2,8 százalékról – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által csütörtökön nyilvánosságra 

hozott adatsorokból. A vizsgált idő-
szakban 5,45 százalékkal drágultak 
az élelmiszerek, 2,97 százalékkal 
kerültek többe a szolgáltatások, il-
letve 0,75 százalékkal drágultak a 
nem élelmiszerek. Júliushoz képest 
0,05 százalékkal csökkentek a fo-
gyasztói árak.

 Amint arról beszámoltunk, a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) igazgató-
tanácsa augusztus eleji monetáris 
politikai ülésén 25 bázisponttal, 1,5 
százalékra mérsékelte az alapka-
matot, ami újabb történelmi mély-
pontnak számít. A jegybank az idén 
2,8 százalékos fogyasztói árindexre 

számít, 2021-ben 2,5 százalékos infl á-
cióval számol. Mint ismeretes, tavaly 
decemberben 4 százalék volt az éves 
infl ációs ráta, amely az idén májusig 
folyamatosan csökkent 2,3 százalék-
ra, ami illeszkedik a jegybank által 
kitűzött 1,5–3,5 százalékos infl ációs 
célsávba.

Enyhén mérséklődött az infl áció, az élelmiszerek drágultak a leginkább

 » Júliushoz ké-
pest 0,05 száza-
lékkal csökken-
tek a fogyasztói 
árak.

Borszéki pillanatkép. Csaknem 70 százalékkal kevesebb turista kereste fel idén Hargita megyét




