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„Elszámolt” külföldi turisták – Csak az idegenforgalom kifehérítésével kaphatunk valós 

adatokat az országba látogatókról 

Valótlannak tartja a Romániába látogató külföldi turisták számáról közzétett hivatalos adatokat 

a kis- és közepes vállalkozások országos szövetségének elnöke. A lapunknak nyilatkozó 

szakértő megerősítette, hogy az adatok torzítanak, elsősorban az ágazatot sújtó fekete- és 

szürkegazdaság miatt. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/belszamoltr-kulfoldi-turistak-n-csak-az-idegenforgalom-kifeheritesevel-

kaphatunk-valos-adatokat-az-orszagba-latogatokrol 

 

Csökkent tavaly az áramfogyasztás a nettó importőrré vált Romániában 

Romániában 2019-ben egy százalékkal csökkent az elektromos áram fogyasztása, az ország 

mégis nettó importőrré vált – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS). A 

lakossági fogyasztás 2019-ben 21,9 százalékkal, a közvilágítás fogyasztása pedig 10,6 

százalékkal nőtt, az ipari fogyasztás azonban 6,3 százalékkal csökkent. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/csokkent-tavaly-az-aramfogyasztas-a-netto-importorre-valt-romaniaban 

 

Márciustól igényelhetik a gazdák a területalapú támogatást 

Március 2-a és május 15-e között kérhetik a gazdák a területalapú támogatást a Mezőgazdasági 

Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei és helyi fiókjainál – tájékoztat az APIA 

szerdai közleménye. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/marciustol-igenyelhetik-a-gazdak-a-teruletalapu-tamogatast 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122128-marcius-2-a-es-majus-15-e-kozott-kerhetik-a-gazdak-a-

teruletalapu-tamogatast 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/marcius-2-a-es-majus-15-e-kozott-kerhetik-a-gazdak-a-teruletalapu-

tamogatast/ 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-marcius-2-a-es-majus-15-e-kozott-kerhetik-a-gazdak-a-

teruletalapu-tamogatast 

 

Újabb „zöld” programok a láthatáron: fűtésrendszerekre, napelemre, nyílászárókra ígér 

pénzt a kormány 

Az energiahatékonyságot növelő újabb programokkal kecsegtet a környezetvédelmi miniszter, 

miközben a több mint másfél éve elindított Zöld Ház programra még egyetlen szerződést sem 

kötöttek. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/futesrendszerekre-napelemre-nyilaszarokra-igernek-penzt 

 

Hektáronként háromezer eurós támogatást kaphatnak a fokhagymatermesztők 

Hektáronként több mint 14 ezer lejes (maximum 3000 eurós) de minimis támogatást nyújt idén 

a mezőgazdasági minisztérium a fokhagymatermesztőknek – derül ki a szaktárca honlapján 

közzétett határozattervezetből. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122106-hektaronkent-haromezer-euros-tamogatast-kaphatnak-a-

fokhagymatermeszt-k 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-bizonyos-feltetelek-mellett-jo-sok-allami-tamogatast-lehet-

beseperni-fokhagymatermesztesbol 
 

Tavaly 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés 

Kilenc év után először csökken a román ipari termelés éves összevetésben, hiszen legutóbb 

2009-ben jegyeztek 5,5 százalékos mérséklődést a nemzetközi gazdasági válság idején, ezt 

követően kilenc év folyamatos növekedési időszak következett. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122108-tavaly-2-3-szazalekkal-csokkent-az-ipari-termeles 

 

Jövő februártól májusig tart a mezőgazdasági összeírás 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az a február 4-én elfogadott sürgősségi kormányrendelet, 

amely a 2020-as évre vonatkozó mezőgazdasági összeírásról rendelkezik. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122114-jov-februartol-majusig-tart-a-mez-gazdasagi-osszeiras 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200212-megjelent-a-hivatalos-kozlonyben-a-mezogazdasagi-osszeirasra-

vonatkozo-surgossegi-kormanyrendelet 
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Fekete-tengeri kitermelés: gázügyben nemkívánatos a Lukoil  

Sürgősségi kormányrendelettel lehetetlenítette el a román kormány az orosz Lukoil vállalat 

szerepvállalását a fekete-tengeri gázkitermelésben. A döntés értelmében a kabinet 

nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva visszautasíthatja az Európai Unión kívüli energetikai 

cégek utólagos megjelenését egy romániai projektben. 
https://kronikaonline.ro/gazdasag/fekete-tengeri-kitermeles-gazugyben-nemkivanatos-a-lukoil 

 

Ötmillió lejből épülne két körforgalom a Sepsi Arénánál 

Ötmillió lejbe kerül két körforgalom építése a Sepsi Aréna előtti országúton, ennyit különített 

el költségvetésében erre a célra a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122150-otmillio-lejb-l-epulne-ket-korforgalom-a-sepsi-arenanal 

 

Az Európai Bizottság javította a román gazdaság növekedésére vonatkozó becslését 

Az Európai Bizottság enyhén növelte a román gazdaság növekedésére vonatkozó idei és jövő 

évi becslését, e szerint a román bruttó hazai termék (GDP) 3,8 százalékkal nő 2020-ban, míg 

2021-ben 3,5 százalékkal bővül. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122178-az-europai-bizottsag-javitotta-a-roman-gazdasag-

novekedesere-vonatkozo-becsleset 

https://www.erdely.ma/az-europai-bizottsag-enyhen-javitotta-a-roman-gazdasag-novekedesere-vonatkozo-idei-

es-jovo-evi-becsleset/ 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-az-europai-bizottsag-enyhen-javitotta-a-roman-gazdasag-

novekedesere-vonatkozo-idei-es-jovo-evi-becsleset 

 

Az eMAG tőzsdére menne 

Az eMAG, Románia legnagyobb e-commerce vállalata bevezetné a részvényeit a bukaresti 

tőzsdére, illetve ezzel párhuzamosan egy másik tőzsdére is. 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-az-emag-tozsdere-menne 

 

Bezárással fenyegette az ország egyik legnagyobb energiatermelőjét a pénzügyminiszter 

Bezárhat az ország egyik legnagyobb energiaszektorban működő vállalata, ha az állami 

támogatásért cserébe vállalt strukturális átalakítást nem követi lépésről lépésre – jelentette ki 

Florin Cîţu ügyvezető pénzügyminiszter, aki az Európai Beruházási Bank (EBB) 

konferenciáján vett részt. 
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-az-orszag-legnagyobb-energiatermelo-cegenek-valtania-kell-a-

szen-alapu-technologiarol-maskepp-bezarhatjak 

 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda 
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