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MÁR EGYEZTET A ROMÁN KORMÁNY A VENDÉGLÁTÓIPARI ÁGAZAT KÉPVISELŐIVEL A NYITÁS FELTÉTELEIRŐL

Vendéglőbe oltással vagy gyorsteszttel?
Bár Florin Cîţu miniszterelnök
és a vendéglátóipar képviselőinek egy része váltig állítja,
hogy Románián belül az európai oltási igazolvány nélkül
nyaralhatnak majd a polgárok,
egyre biztosabbnak tűnik,
hogy a koronavírus ellen beoltott személyek ezen a téren (is)
többletjogokat élveznek majd a
nyitást követően.

A

szálloda-, étterem- és kávéház-működtetők (HoReCaágazat) felvállalják a vendégek gyorstesztelésének költségeit,
anélkül, hogy mindez visszaköszönne az árakban – nyilatkozták
két munkáltatói szövetség képviselői is tegnap, miután találkoztak
Florin Cîţu kormányfővel. Dragoş
Petrescu, a romániai hotel- és étterem-üzemeltetők
munkáltatói
szövetségének (HORA) képviselője
rámutatott, a vendégek tesztelése
lehetőségként merült fel, a június
1-jétől kilátásba helyezett újranyitással kapcsolatos döntéseket az
erre a célra létrehozott minisztériumközi bizottságban hozzák meg.
A szakember úgy véli, nem lesz magas azoknak a vendégeknek a száma, akiket érkezéskor tesztelni kellene, mert egyre többen megkapják
a koronavírus elleni oltást, és sokan
igazolni tudják, hogy átestek a betegségen. A gyorstesztelés vendégenként 2-3 eurós költséget jelentene, amit a létesítmény működtetője
fedezne, nem növelnék az árakat
emiatt – nyomatékosította.

Fokoznák az ágazatban
az átoltottságot

A Romániai Szállodaipari Szövetség
(FIHR) elnöke, Călin Ile eközben arról számolt be, hogy arra biztatják a
HoReCa-szektorban dolgozókat, oltassák be magukat koronavírus ellen az ágazat minél biztonságosabbá tétele érdekében, de senkit nem
fognak kötelezni erre. Ugyanakkor

Nyitási kerekasztal. A kormány és a vendéglátóipar képviselői a lazítás várható körülményeiről egyeztettek

»

A Facebook-bejegyzésben ugyanakkor
a miniszterelnök
leszögezte,
keresik a legjobb
megoldásokat
arra, hogy június
1-je után maximális biztonsági
körülmények között indíthassák
újra a vendéglátó
ágazatot, és mindenkinek legyen
hozzáférése a
szolgáltatásokhoz.

tárgyalásokat folytatnak a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló
bizottság illetékeseivel, hogy azok a
vendéglátóipari alkalmazottak, akik
fel akarják venni az oltást, jussanak
hozzá könnyebben a vakcinához.
Ile egyúttal közölte, hogy az oltottságot bizonyító, uniós szinten bevezetendő zöldigazolványt Románia is alkalmazni fogja, de csak külföldi utak
esetén, az országon belüli üdüléshez
nem lesz szükség erre.

ben ugyanakkor a miniszterelnök
leszögezte, keresik a legjobb megoldásokat arra, hogy június 1-je után
maximális biztonsági körülmények
között indíthassák újra a vendéglátó ágazatot, és mindenkinek legyen
hozzáférése a szolgáltatásokhoz. A
kormányfő ugyanakkor méltányolta,
hogy az ágazat képviselői az oltás
felvételére biztatják a szektorban
dolgozókat.

Cîţu: a kormány senkit
nem akar diszkriminálni

Egy nappal korábban Daniel Mischie, a HORA elnöke az Economedia.
ro gazdasági portálnak úgy nyilatkozott, már zajlanak az egyeztetések
azokról a forgatókönyvekről, miszerint a védőoltással immunizált
polgárok miként mentesülhetnek a
korlátozások alól a vendéglátóipari
egységekben, valamint a különböző eseményeken. Mischie szerint az
elképzelés elnyerte Vlad Voiculescu
egészségügyi miniszter támogatását,
szerinte ugyanis ez az egyetlen járható út a gazdaság újraindítására,
a vakcinálás ösztönzésére. Az ötlet
amúgy német mintán alapszik: a berlini hatóságok azt tervezik, hogy felmentést kapnak a járványügyi korlátozások alól az új típusú koronavírus
által okozott betegség ellen védőol-

A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében ugyanakkor Florin Cîţu miniszterelnök is azt hangsúlyozta, hogy a kormány nem akarja a
koronavírus elleni oltás igazolásához
kötni a vendéglátópari létesítmények
szolgáltatásaihoz való hozzáférést.
„Senkit nem akarunk diszkriminálni,
nem vagyok annak a híve, hogy beoltottakra és nem beoltottakra osszuk a
lakosságot. Semmiképpen nem akarjuk e szempont alapján korlátozni az
országon belüli utazásokat” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, a
külföldi utazások esetében Románia
is tiszteletben tartja majd a zöldigazolvánnyal kapcsolatban hozandó
szabályokat. A Facebook-bejegyzés-
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Ragadós lehet a német példa?

tással rendelkezők, akik mindenféle megkötés nélkül mehetnek majd
például fodrászhoz vagy a korlátozások lazítása révén ismét megnyíló
boltokba, és külföldi út után nem
kell karanténba vonulniuk. „Az ötlet
nagyon egyszerű és korrekt. Az éttermekben például két, egymástól elkülönülő részt alakítanánk ki, akárcsak
korábban a dohányzók és nem dohányzók számára. A beoltottaknak
vagy a negatív koronavírusteszttel
rendelkezőknek külön helyiségekbe
lenne bejárásuk, ahol nem lennének
semmiféle megszorítások. Máshol
kapnának helyet a beoltatlan személyek, és akik nem mutatnak fel negatív tesztet, és rájuk vonatkoznának a
jelenleg is érvényes megszorítások,
például csak 6 személy ülhet egy asztalnál, ezek között pedig kötelező a 2
méter távolság” – nyilatkozta Daniel
Mischie az Economediának. A HORA
elnöke szerint a majdani szabályok
gyakorlatba ültetését a közös uniós
egészségügyi igazolás, az úgynevezett „zöldtanúsítvány” teszi majd
lehetővé, amely a legfrissebb elképzelések alapján június 15-től lesz
érvényes digitális és papír változatban mind a 27 tagállam számára. A
QR-kóddal ellátott igazoláson szerepelni fog a tulajdonos neve, születési
dátuma, az útlevele száma, illetve az,
hogy kapott-e oltást, és hogy milyen
típusút, valamint, hogy átesett-e a
fertőzésen, és vannak-e antitestjei.
Aki nem kapott oltást, és nem is volt
beteg, annak a PCR-teszt eredménye
szerepel majd az igazoláson.
Mint ismeretes, Florin Cîţu miniszterelnök eközben hétfőn is úgy
nyilatkozott, hogy az országon belül
az európai oltási igazolvány nélkül
vakációzhatnak majd a polgárok.
„Romániában nem fogják bevezetni
a zöldigazolványt, a románok anélkül
fognak vakációra indulni. Azért lesz
ez a minisztériumközi bizottságunk,
hogy biztosítsuk a szabályok betartását, de a zöldigazolvány nélkül” –
jelentette ki a kormányfő azon a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette,
hogy Románia június elsején lazít a
járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé.

IMF: a vártnál nagyobb lendületet vesz idén a világgazdaság
» B. E.

J

avított idei világgazdasági előrejelzésén a Nemzetközi Valutaalap
(IMF), a washingtoni székhelyű
pénzintézet szakemberei ugyanakkor Romániában és Magyarországon is jobb gazdasági teljesítményt
várnak, mint azt korábban prognosztizálták.
A Nemzetközi Valutaalap tegnap
kiadott, Világgazdasági kilátások,
2021. április (World Economic Outlook, WEO April 2021) című tanulmánya szerint az eddig vártnál is
nagyobb lendületet vesz idén a világgazdaság, részben a gazdaságösztönző költségvetési és jegybanki
monetáris intézkedéseknek, illetve
a tömeges oltások megkezdésének

»

Romániában
idén 6 százalékos, jövőre
4,8 százalékos,
2023-ban pedig
3,5 százalékos
gazdasági növekedést várnak
a washingtoni
elemzők.

hatására. A januári adatokat aktualizáló áprilisi előrejelzésben az
áll, hogy idén a globális gazdaság 6
százalékkal nőhet a januárban várt
5,5 százalékkal szemben, a jövő évi
GDP-növekedési adatot a jelentés
összeállítói 4,2 százalékról 4,4 százalékra javították. Tavaly 3,3 százalékkal zsugorodott a globális gazdaság.
A dokumentum ugyanakkor arra
fi gyelmeztetett, hogy a kilátásokat
nagyban befolyásolhatja, hogy milyen sikeresen nő a beoltottság a világon. Krisztalina Georgieva, az IMF
vezérigazgatója a minap azt mondta, hogy szélesedik a rés a lakosságát gyorsan beoltani képes gazdag
országok és a szükséges források
szűkében lévő szegényebb országok
között.

Januári becsléséhez képest 0,8
százalékponttal, 4,3 százalékról 5,1
százalékra javította a fejlett országok idei évi és 0,5 százalékponttal,
3,1 százalékról 3,6 százalékra a jövő
évi növekedésére vonatkozó várakozását a valutaalap. Az országcsoport
hazai összterméke (GDP) 4,7 százalékkal csökkent tavaly.
Az euróövezetben a tavalyi 6,6 százalékos GDP-csökkenés után idén
4,4 százalékos növekedést vár az
IMF, 0,2 százalékponttal magasabbat
a januári prognózisban jelzettnél,
2022-ben pedig 3,8 százalékos növekedést, szintén 0,2 százalékponttal
magasabbat.
Romániában eközben idén 6
százalékos, jövőre 4,8 százalékos,
2023-ban pedig 3,5 százalékos gaz-

dasági növekedést várnak a washingtoni elemzők. A prognózis
arra is kitér, hogy idén 2,8 százalékos lesz az infl áció, 2022-ben pedig
2,5 százalékra lassul a pénzhígulás üteme. Az állami pénzügyekre
nagy nyomást gyakorló folyó fizetési mérleghiány eközben a 2020-as
5,1 százalékról idén 5 százalékra,
jövőre pedig 4,7 százalékra zsugorodhat.
A magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését is
feljavította a Nemzetközi Valutaalap
a tavaszi világgazdasági prognózisában. A friss prognózis szerint Magyarország hazai összterméke idén
4,3 százalékkal nőhet, jövőre még
nagyobb mértékben, 5,9 százalékkal
bővülhet.

