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H I R D E T É S

MÁS ORSZÁGOKBÓL IS KEZDENEK ÉRKEZNI TURISTÁK A ROMÁNIAI SZÁLLÁSHELYEKRE

Főként üzleti céllal érkeznek a külföldiek
A külföldi vendégek alig egy-
harmada látogat Romániába 
magáncélból, vagyis azért, 
hogy itt töltse szabadságát, 
részt vegyen egy sport- vagy 
kulturális eseményen, vagy 
éppen meglátogassa itt élő 
rokonait.

 » KRÓNIKA

Á tlagosan 2675 lejt költöttek 
el Romániában az év első 
három hónapjában ide lá-

togató turisták – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) által 
csütörtökön közzétett adatsorok-
ból. Az Agerpres hírügynökség ál-
tal idézett közlemény szerint idén 
januártól márciusig mintegy 64 
100 külföldi vendéget szállásoltak 

el a romániai kereskedelmi szál-
láshelyeken; a külföldi turisták 
összesen 171,5 millió lejt költöttek 

el az országban. Hiába zajlik az 
tárgyalások nagy része ma is az 
online térben, a Romániába láto-

gató külföldiek közül a legtöbben 
– 68,5 százalék – üzleti célból ér-
keztek, kongresszusokon, konfe-

renciákon, tanfolyamokon, vásá-
rokon, kiállításokon vettek részt, 
31,5 százalék magáncélból jött. 
Utóbbiak 66,7 százaléka itt töl-
tötte szabadságát, 10,7 százalék 
kulturális vagy sportesemények-
re, 8,4 százalék rokonlátogatásra 
érkezett. 

Amint arról korábban beszá-
moltunk, tavaly 51,6 százalék-
kal, 14,444 millióra csökkent 
a vendégéjszakák száma előző 
évhez mérten a koronavírus-jár-
vány miatt. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkező turisták 
száma is 52,3 százalékkal, 6,335 
millióra apadt, ebből 5,882 mil-
liót a belföldi vendégek tettek 
ki, akiknek száma 44,5 száza-
lékkal csökkent 2019-hez mér-
ten. A külföldi vendégek száma 
83 százalékkal, 453 ezerre zsu-
gorodott.

A vendég újra csenget. Kezd visszatérni az élet a romániai szálláshelyekre, a külföldiek is megjelentek
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Romániában az első négy hó-
napban 5,7 százalékkal nőtt a 

nyers adatok szerint az építőipari 
termelés volumene a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – 
közölte az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). Szezonális és nap-
tárhatással kiigazítva a bővülés 
2,1 százalék volt.

 A nyers adatok szerinti növe-
kedés az új építéseknek köszön-
hető, amelyeknek volumene 
12,4 százalékkal bővült, ugyan-
akkor a felújítások volumene 
11,3 százalékkal maradt el a ta-
valyi év első négy hónapjától, 
míg a karbantartási és javítási 
munkálatok volumene 5,6 szá-
zalékkal esett vissza a vizsgált 
időszakban.

Az épületek típusa szerint a 
lakóépületeknél 18,1 százalékos 

növekedést jegyeztek fel, az ipari 
létesítmények esetében a munká-
latok volumene 2,9 százalékkal 
nőtt, míg a nem lakóépületeknél 
0,4 százalékos növekedést re-
gisztráltak.

 Áprilisban az építőipari ter-
melés volumene 15,4 százalék-
kal haladta meg a nyers adatok 
szerint a tavalyit, a szezonális és 
naptárhatással kiigazított adatok 
szerint a bővülés 10,5 százalék 
volt. Márciushoz képest is 14,5 
százalékos növekedést jegyeztek 
fel a nyers adatok szerint, a kiiga-
zított érték szerint a bővülés 7,8 
százalék volt.

Mint ismeretes, tavaly a nyers 
adatok szerint 15,9 százalékkal 
nőtt a romániai építőipari ter-
melés 2019-hez mérten, miután 
2019-ben is csaknem 28 száza-
lékkal élénkült az előző évhez 
képest.

Lendületben a lakásépítés

Az új építéseknek köszönhetően nőtt az építőipari termelés




