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Tovább mélyült
a külkereskedelmi hiány
A román gazdaság kivitele 9,9 
százalékkal, 62,175 milliárd euróra 
csökkent tavaly 2019-hez mérten 
– közölte tegnap az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). A behozatal 
is csökkent 6,6 százalékkal, értéke 
80,562 milliárd euróra mérséklő-
dött. Románia külkereskedelmi 
mérlegének hiánya elérte a 18,387 
milliárd eurót, ami 1,088 milliárd 
euróval haladta meg a 2019-es évi 
adatot. Decemberben a román ki-
vitel 5,1 százalékkal, 5,071 milliárd 
euróra nőtt, míg a behozatal 6,4 
százalékkal, 7,023 milliárd euróra 
emelkedett, így a tavalyi utolsó 
hónapban a külkereskedelmi mér-
leg hiánya elérte az 1,952 milliárd 
eurót. Románia külkereskedelmé-
nek mintegy 74 százalékát az EU 
27 tagállamával bonyolította le. A 
kivitel 48,6 százalékát, valamint a 
behozatal 37,1 százalékát járművek 
és szállításra alkalmas felszere-
lések tették ki, mind a kivitelben, 
mind a behozatalban ez volt a fő 
tétel. 2019-ben 14,3 százalékkal, 
17,2 milliárd euróra nőtt a külke-
reskedelmi mérleg hiánya az előző 
évhez mérten. 
 
Telekgondok miatt késik
a csíkszeredai piac
Nem elég a helyi önkormányzat 
szándéka, az új csíkszeredai piac 
építéséhez először ennek teljes 
területét meg kell szereznie a vá-
rosnak – a telek egy része ugyanis 
állami tulajdonban van. Korodi 
Attila, Csíkszereda polgármestere 
szerint ugyanakkor az jelenti a 
legnagyobb akadályt, hogy terület 
ugyan az állam nevére van telek-
könyvezve, de ennél többet nem 
lehet tudni róla, mivel azzal egyik 
minisztérium sem rendelkezik. 
Ezért a helyi önkormányzatnak, 
ha ott építkezni akar, ezt a telket is 
meg kell szereznie. Ez a kiindulási 
pont, enélkül ugyanis a korábbi 
terv nem megvalósítható – ismer-
tette a városvezető, aki szerint 
így a piac létrehozása középtávú 
elképzelést jelent. A korábban 
vándorcirkuszok által is használt 
terület egyik részén már közel 
egy éve zajlik egy építkezés, ott 
készül a város beruházásaként egy 
napköziotthon és óvoda. Kérdé-
sünkre Korodi úgy vélekedett, 
noha ez szakmai konzultációt 
igényel, a tanintézet nem jelent 
akadályt a piac későbbi létrehozá-
sában, mivel ennek udvara nem 
lesz ezzel szomszédos, hanem az 
épület ellenkező oldalán helyez-
kedik majd el. Az elmúlt években 
a volt polgármester, Ráduly Róbert 
Kálmán azzal indokolta a piacépí-
tés rendszeres halasztását, hogy 
ez nem jelent prioritást a város 
számára, mivel fontos, elkezdett 
beruházásokat kell befejezni, 
ugyanakkor uniós támogatású 
projektek megvalósítását kell 
előkészíteni.

A KULCSOSHÁZAK FORGALMA CSAKNEM MEGKÉTSZEREZŐDÖTT A JÁRVÁNYHELYZETBEN

Valentin-nap dézsás csobbanással

Valentin-napra is népszerű. Télen is sokan választják a dézsával is felszerelt kulcsos házakat

A tömegtől távol eső helyek 
maradtak az idei év első 
felében is a legkeresettebb 
célpontok az Erdélyben utazók 
számára, a szerelem ünnepé-
re készülve sokan keresnek 
ugyanakkor dézsás helyeket.

 » KRÓNIKA

A dézsával rendelkező kulcsos-
házakat vadásszák Valen-
tin-napra az Erdélyben utazók 

– derül ki a Travelminit szállásfoglaló 
oldal friss elemzéséből. Noha nálunk 
hagyományosan nem ünneplik a 
Valentin-napot, egyre többen tartják 
meg a szerelem ünnepét. A Travelmi-
nit közleménye szerint ugyanakkor 
függetlenül attól, hogy Valentin-na-
pot vagy a tavasz kezdetét ünneplik, 

az utazók általában a dézsás szállás-
helyeket keresik.

A legtöbb utazót a kulcsoshá-
zak érdeklik, a januárban lefoglalt 
ilyen szálláshelyek száma az előző 
évhez képest 86 százalékkal nőtt. A 
Travelminit szakemberei szerint az 
említett növekedés fő okai, hogy a 
kulcsosházak elszigetelten, a ter-
mészetben, távol a tömegtől he-
lyezkednek el, és teljes egészében 
kivehetőek. A kategórián belül a 
foglalók fi gyelme  többek között a 
dézsával szolgáló szálláshelyek felé 
irányult. A szállásfoglaló oldal 517 
dézsával rendelkező szálláshelye 
közül a legtöbb Kovászna, Hargita, 
Maros megyében található, majd a 
Partium és Máramaros következik.

Mint a szállásfoglaló portál köz-
leményéből megtudhatjuk, egy ro-
mantikus, egyéb szolgáltatásokat 
– mint például dézsát – is magában 

foglaló kétfős csomagra az utazók-
nak átlagosan 540 lejt kell költeni-
ük. Amennyiben hosszabb pihe-
nést választanak, akár 4 éjszakát, 
átlagosan 964 lejre számíthatnak. 
Ugyanakkor azok, akik családosan 
szeretnének utazni, egy 2 éjszakás 
csomagra átlagosan 623 lejt fi zetnek 
2 felnőtt és 2-3 gyerek esetén, illetve 
1237 lejt egy 4 éjszakás csomagra.

A Travelminit szakemberei sze-
rint a szállásadók azt várják, hogy 
a Valentin-nappal együtt febru-
ár végre meghozza azt a rég várt 
forgalomnövekedést, amely elru-
gaszkodik az eddigi hónapoktól. 
Becslésük szerint a foglalások 
csúcsidőszaka a február 26–28-ai 
(Dragobete, amikor a románok a 
tavasz érkezését és a szerelmet egy-
szerre ünneplik) hétvégére tehető, 
amelyet forgalom szempontjából a 
február 12–14. hétvége követ.

 »  Egy roman-
tikus, egyéb 
szolgáltatásokat 
– mint példá-
ul dézsát – is 
magába foglaló 
kétfős csomagra 
az utazóknak 
átlagosan 540 
lejt kell költe-
niük. Amennyi-
ben hosszabb 
pihenést válasz-
tanak, akár 4 
éjszakát, átla-
gosan 964 lejre 
számíthatnak.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A magyar kormány befektetőbarát 
politikáját dicsérte tegnapi ve-

zércikkében a Ziarul Financiar című 
román gazdasági napilap, amely 
összehasonlítva a romániai és a ma-
gyarországi külföldi beruházásokat, 
megállapította, hogy Magyarország 
sokkal jobb pozícióban van ezen a 
téren. Cristian Hostiuc, a lap egyik 
vezető újságírója emlékeztetett, hogy 
Szijjártó Péter magyar külgazdasá-
gi és külügyminiszter január végén 
jelentette be, hogy Magyarország 
történetének legnagyobb zöldmezős 
beruházását valósítja meg az SK In-
novation a Fejér megyei Iváncsán, 
ahol a dél-koreai vállalat 681 milliárd 
forintos fejlesztéssel új akkumulátor-
gyárat épít, ezzel 2500 embernek ad 
közvetlenül munkát.

 Az újságíró szerint sem a román kor-
mány, sem Klaus Iohannis államelnök 
napirendjén nem szerepelnek a priori-
tások között a külföldi beruházások, 
ezért is választotta a dél-koreai vállalat 
Magyarországot Románia helyett. „Mi-
közben Orbán Viktor kiteríti a vörös 
szőnyeget a befektetők elé, addig a 
Mitsubishi Corporation a múlt héten 
bejelentette, hogy bezárja a bukaresti 
irodáját” – olvasható a lapban.

Az újságíró emlékeztetett, hogy 
Magyarország – amelynek lakossá-
ga Románia lakosságának a fele – a 
rendszerváltás után 87,3 milliárd euró 
külföldi beruházást vonzott, ugyan-
ebben az időszakban a kétszer na-
gyobb Romániába 88,3 milliárd euró 
külföldi beruházás érkezett. Hozzá-
tette: az amerikaiak Magyarországon 
a második legnagyobb beruházónak 
számítanak 11 milliárd euróval, mi-

közben Romániában mindössze az 
ötödikek 5,8 milliárd euróval, annak 
ellenére, hogy Románia az Egyesült 
Államok katonai és politikai stratégiai 
partnere.

 „Míg a közbeszéd szerint Orbán 
Viktor az Európai Unió »fattya« és Vla-
gyimir Putyin Oroszországával üzletel, 
addig a valóság az, hogy magyar mi-
niszterelnök és egész kabinetje azon 
dolgozik, hogy minél több külföldi 
befektetést vonzzon Magyarországra” 
– írta az újságíró emlékeztetve, hogy 
a BMW nem Romániába, hanem Ma-
gyarországra viszi 1 milliárd euró ér-
tékű beruházását.

Az újságíró szerint Florin Cîțu ro-
mán miniszterelnök prioritási listájára 
kellene helyezze a külföldi beruházá-
sokat, hogy „Bukarestben vörösebb 
szőnyeget találjanak a befektetők, 
mint Budapesten”.

ZF: Magyarország befektetőmágnes, Románia nem

 » „Miközben 
Orbán Viktor 
kiteríti a vörös 
szőnyeget a 
befektetők elé, 
addig a Mitsubi-
shi Corporation 
a múlt héten 
bejelentette, 
hogy bezárja a 
bukaresti irodá-
ját” – olvasható 
a lapban. 1 euró       4,8745

1 dollár      4,0247
 1 svájci frank 4,5065
1 font sterling 5,5449
100 forint 1,3590

Valutaváltó




