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román éves inflációs ráta az
év végén elérheti a 8 százalékot, ha folytatódik az energia
fogyasztói árának a növekedése
a gáz nemzetközi árának alakulásával összhangban az OTP
Bank Románia tegnap közzétett
elemzése szerint. A pénzintézet
elemzői arra számítanak, hogy
a Román Nemzeti Bank (BNR)
folytatni fogja az alapkamat emelését, amelyet októberben 25 bázisponttal, 1,5 százalékra növelt.
Szerintük az idén újabb emelés
várható a nemzeti bank részéről,
majd 2022-ben az alapkamat várhatóan átlépi a 2 százalékot.
Felidézték, hogy szeptemberben 6,3 százalékra gyorsult Romániában az éves infláció, és a
kilátások szerint ez várhatóan minimum decemberig nőni fog, de
a hosszabb ideig tartó inflációnövekedést sem tartják kizártnak.
Megállapították, hogy a térségben
más nemzeti bankok már hamarabb elkezdték a kamatemelési ciklust, amit várhatóan
a román jegybank is követni fog.
Mint ismert, Román Nemzeti
Bank igazgatótanácsa az október
eleji monetáris politikai tanácskozásán az alapkamat emelése
mellett a kamatfolyosó két szélét
is 25 bázisponttal emelte, így 1
százalékra növelte az egynapos
lejáratú jegybanki betét kamatlábát, illetve 2 százalékra az
egynapos lejáratú hitel kamatlábát. A jegybank legutóbbi
előrejelzése szerint 5,6 százalékos
fogyasztói árindexre számít, de a
BNR illetékesei jelezték, hogy ez
a prognózis is már túlhaladott.
(Hírösszefoglaló)

NEM ROHAMOZTÁK MEG A KÜLFÖLDI TURISTÁK A KORÁBBI ÉVEKBEN VONZÓ IDEGENFORGALMI CÉLPONTOKAT

A járvány alakította az utazási szokásokat

Új célpontok. A Romániába érkező turisták egy része idén inkább a hegyvidéki kirándulásokat részesítette előnyben

Kevesebb külföldi turista érkezett a koronavírus-világjárvány kitörése óta Romániába,
mint a korábbi években, és az
ide látogatók is inkább a túrázást, a vidéki utazást választották a mostanáig népszerű
célpontok helyett.
» BÁLINT ESZTER
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egváltoztatta a Romániába érkező külföldi turisták utazási szokásait a
koronavírus-világjárvány, amellett, hogy jelentősen visszaesett
az ide utazók száma, 61 százalékuk a kirándulásokat választot-

ta, a csoportos utazásokat pedig
többnyire kerülték – derül ki a
más országból ide érkezők által
használt Romanian Friend utazási platform elemzéséből. Tapasztalataik szerint amúgy 38 százalékkal kevesebb külföldi érkezett
Romániába, mint 2019-ben.
„A pandémia előtt a más országokból érkező turisták inkább az
olyan népszerű célpontokat keresték fel, mint a törcsvári vagy a Peleş-kastély, a vajdahunyadi, illetve
a segesvári vár, a transzfogarasi út.
Brassó, Nagyszeben és Bukarest
központja is nagy népszerűségnek
örvendett az ott zajló éjszakai életnek is betudhatóan” – idézte fel a
korábbi trendeket Marius Iliescu
idegenvezető, az online foglalási

platform alapítója. Idén azonban
az ide látogatók körében megnőtt
az érdeklődés a hegyi túrázás, a
többnapos erdélyi és máramarosi
kirándulások iránt, sokan fel akarták fedezni a falusi környezetet.
Mint az idegenvezető részletezte, az általa alapított platform
közvetítésével idén 18 473 külföldi turista összesen 9673 kirándulást foglalt le, amelyek közül a
június–szeptember időszakban
61 százalék túrázás, a szabadban
való séta volt, miközben 2019-ben
39 százalékos, 2018-ban pedig 36
százalékos volt azok aránya, akik
hasonló desztinációkat választottak. Marius Iliescu tapasztalatai szerint az utazási szokások
megváltozása inkább a Nagy-Bri-
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tanniából, az Amerikai Egyesült
Államokból és a Belgiumból érkező turisták esetében volt látványosabb, és kevésbé volt jellemző
a Németországból, Hollandiából
vagy az észak-európai országokból ide látogatókra.
Szintén változást jelentett az előző évekhez képest az a tény, hogy
az emberek inkább kisebb csoportokban utazgattak. 2019-ben 31
százalékot tett ki azoknak az aránya, akik négy- vagy többfős csoportokban foglaltak, 2021-ben ez

»

Szintén változást
jelentett az előző évekhez
képest az a tény, hogy az
emberek inkább kisebb
csoportokban utazgattak.
az arány 12 százalékra esett. „Noha
az ügyfeleink többsége azt mondta, felvette a koronavírus elleni
oltást, nem akartak idegenekkel
vegyülni, inkább a magánutakat
választották” – mondta el az idegenvezető.
Az Országos Statisztikai Intézet
(INS) által közölt adatsorok szerint
a három nyári hónap folyamán
nagyjából 350 ezer külföldi turista érkezett Romániába, miközben
2019-ben számuk megközelítette a
900 ezret. A távolmaradás egyik fő
oka Marius Iliescu szerint az, hogy
Románia mindössze június elsején nyitotta meg kapuit az Európai
Unión kívülről érkezők számára,
emiatt pedig a korai foglalások során sokan a bizonytalanság miatt
nem választottak itteni célpontot.
HIRDETÉS

