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Romániában első körben 
a turizmusban fejti ki ne-
gatív gazdasági hatását a 
koronavírus-válság. Mindezt 
kompenzálandó, a gazdasági 
minisztérium már fontolgatja, 
hogy három hónapra eltörli az 
idegenforgalomban dolgozók 
bérjárulékait.

 » BÍRÓ BLANKA

Á tmeneti adómentességet kér 
a turizmusban vállalkozók 
számára a Kovászna Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
ugyanakkor azt javasolják, hogy 
a megszorító intézkedésekkel pár-
huzamosan a kormány dolgozzon 
ki olyan támogatási stratégiákat, 
amelyekkel ezeket ellensúlyozza. 
A javaslatot elküldték a kormány-
nak, a Kovászna megyei parlamen-
ti képviselőknek és a prefektusnak. 
Mint tegnapi sepsiszentgyörgyi 
sajtótájékoztatóján Édler András, 
a kamara elnöke rámutatott, a tu-
rizmusban már most pótolhatat-
lan veszteségeket okoz a korona-
vírus-járvány és az általa generált 
pánik, hiszen vannak országok, 
ahol korlátozásokat vezettek be, a 
turisták egy része pedig nem mer 
utazni. „Átmeneti intézkedésekre 
van szükség, hogy az ágazatban 
vállalkozók a válsághelyzetben lét-
minimumon fennmaradhassanak. 
Ha egy vállalkozás csődöt jelent, 
sok ember utcára kerül, az állam 
bevételei is csökkennek” – részle-
tezte a kamara elnöke. Hozzátette, 
egy cégnek akkor is vannak költ-
ségei, ha éppen nem működik, a 
béreket, az adókat ki kell fi zetnie. 
Ezért javasolják, hogy hat hónap-
ra a vállalkozókat mentesítsék az 
áfa, a profi tadó, és az alkalmazot-
tak utáni járulékok befi zetése alól, 
hogy a válságot tudják átvészelni.

Édler kiemelte ugyanakkor, 
hogy nemcsak a turizmus van 
veszélyben, hiszen például a ren-
dezvények betiltásával koncert-
szervezők, nyomdák, dizájnerek 

ÁTMENETI ADÓMENTESSÉGET KÉRNEK A VÁLLALKOZÓK A JÁRVÁNY HATÁSÁRA – SÚLYOS VESZTESÉGET SZENVED AZ ÁGAZAT

„Megfertőzte” a turizmust is a koronavírus

Kevesen csengetnek. A nem kockázati övezetekben is sokan le akarják mondani az üdülést

 »  Édler András 
kiemelte ugyan-
akkor, hogy nem-
csak a turizmus 
van veszélyben, 
hiszen például 
a rendezvények 
betiltásával kon-
certszervezők, 
nyomdák, dizáj-
nerek maradnak 
munka nélkül, 
ezért kérik, hogy 
a megszorítá-
sokkal párhuza-
mosan hozzanak 
olyan intézke-
déseket, melyek 
ezeket ellensú-
lyozzák.

maradnak munka nélkül, ezért ké-
rik, hogy a megszorításokkal párhu-
zamosan hozzanak olyan intézkedé-
seket, melyek ezeket ellensúlyozzák. 
„A vállalkozói réteg termeli a pénzt 
az ország működéséhez, ám az állam 
válságban tovább kitart, ezért kell a 
szükségben szolidaritást vállaljon, 
hiszen ha a cégek csődbe mennek, 
az államnak később sem lesz bevé-
tele” – szögezte le Édler András, aki 
amúgy úgy tudja, a következő idő-
szakban több ágazat vállalkozói szö-
vetsége fordul majd hasonló kéréssel 
a kormányhoz.

A turizmusban a termék
nem raktározható
„Jelenleg Olaszország és Izrael zárta 
le a határait, ám Törökországban, 
Görögországban, Spanyolországban, 
melyek a hazai turisták kedvelt desz-
tinációi, nincsenek aggasztó jelek, 
így ezekre a helyszínekre lehet fog-
lalni” – fogalmazta meg ugyanak-
kor a sajtótájékoztatón Joós Ştefan, 
a Christian Tour utazási iroda helyi 
képviselője. Hangsúlyozta, biza-
lommal lehet fordulni az ügynöksé-
gekhez, reális adataik vannak a cél-

pontokról, ha problémák adódnak, 
azonnal próbálják orvosolni.

„A turizmusban a termék nem 
raktározható, ha egy szálloda egy 
éjszaka üres, a bevétel másnap nem 
pótolható” – irányította rá a fi gyel-
met László Endre a kamara alelnöke, 
a Székelyföld Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Klaszter elnöke is. 
Hozzátette: a következő időszakban 
nemcsak az utazási irodák, hanem 
a szállodák, panziók forgalma is 
visszaeshet, ezért van állami támo-
gatásra szükség, hogy átvészeljenek 
pár hónapot.

Tapasztalataik szerint ugyanis sok 
esetben pánikszerűen mondanak 
vissza utazásokat olyan helyekre is, 
ahol nincs semmilyen veszélyforrás. 
Az utazási irodák nehéz helyzetben 
vannak, hiszen egy szerződés mö-
gött több megállapodás áll, a légi-
társasággal, a szállásadóval, múze-
umokkal, rendezvényszervezőkkel. 
Valójában, ha valaki veszélytelen 
helyre tervezett utazást, nem mond-
hatja vissza, csak a szerződéses fel-
tételek mellett. Ugyanakkor mozdult 
a piac, nem ragaszkodnak görcsösen 
a szabályokhoz, próbálnak közös 

nevezőre jutni az utasokkal. „Azt ké-
rem azoktól, akik utazást terveznek, 
tekintsenek bizalommal az irodákra, 
hiszen a közös cél, hogy az utas jól 
érezze magát, senkit nem akarnak 
haszonszerzésért veszélyes övezetbe 
küldeni” – szögezte le László Endre.

Kitért arra is, hogy a légitársasá-
gok forgalma mintegy 50 százalék-
kal esett vissza még az olaszországi 
járatok leállítása előtt. Az országból 
mintegy 180 olaszországi úti célra 
indult hetente járat, ezeket mind tö-
rölték. A Székelyföldön közben azt 
tapasztalják, hogy a szállásadók-
nál már napok óta nem csengnek a 
telefonok foglalásért, elektronikus 
levélben érdeklődnek, hogy milyen 
körülmények között mondhatják le 
a korábbi foglalásokat, vagy átüte-
mezhetik-e egy későbbi időpontra – 
fejtette ki László Endre.

Fontolgatja a segítséget
a gazdasági tárca
Minden jel arra utal, hogy a turisz-
tikai vállalkozók nyitott kapukat 
döngetnek, sajtóbeszámolók szerint 
ugyanis a gazdasági minisztérium 
azt fontolgatja, hogy három hónap-
ra eltörli a turizmusban dolgozók 
bérjárulékait. A szaktárca turisztikai 
igazgatósága létrehozott egy válság-
stábot, amely felméri, hogy milyen 
károkat okoz az ágazatban a korona-
vírus terjedése, és megoldásokat is 
javasol. Miután Bukarestben már 30 
százalékkal csökkent a szálláshelyek 
kihasználtsága, az egy évvel ezelőt-
ti időszakhoz viszonyítva, felmerült 
javaslatként, hogy három hónapra 
eltörlik a turizmusban dolgozók bér-
költségeit, annak meghosszabbítási 
lehetőségével. Továbbá az is körvo-
nalazódott, hogy az alkalmazottak-
nak biztosított szállás és ebéd ne 
számítson jövedelemnek. További 
javaslat az volt, hogy meghosszab-
bítják az üdülési utalványok érvé-
nyességi idejét, és a következő na-
pokban újakat is kiadnak, hogy ezzel 
is támogassák a belföldi turizmust. 
„Szükség van a romániai üdülések 
erőteljes népszerűsítésére is” – szö-
gezte le a téma kapcsán Emil-Răzvan 
Pîrjol államtitkár.
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 » BÁLINT ESZTER

A készpénzhasználat veszélyeire 
hívja fel a fi gyelmet tegnapi köz-

leményében a Romániai Banki Mun-
káltatók Tanácsa, amely azzal a fel-
hívással fordul a lakossághoz, hogy a 
bankkártyákat, online tranzakciókat 
részesítsék előnyben. Mint jótanács-
ként megfogalmazzák: akinek nem 
muszáj, ne is menjen be a bankfi ókok-
ba, hanem ebben az időszakban ügy-
intézéshez inkább az online és mobile 
banking szolgáltatásokat vegyék igény-
be, a bankkártyákat vagy más érintés 
nélküli (contactless) megoldásokat 
használjanak fi zetéskor, és internetes 
vásárlásnál is a kártyás fi zetést válasz-
szák. Amennyiben pedig valaki kény-
telen bemenni egy bankfi ókba, arra 

kérik, hogy tartson legalább egy méter 
távolságot más személyektől, legyenek 
azok a bank ügyfelei vagy alkalmazot-
tai. Azt viszont külön leszögezi a köz-
lemény, hogy ne menjenek bankfi ókba 
olyan személyek, akik a koronavírus 
által sújtott országban vagy régióban 
jártak. A bankárok is azzal a kéréssel 
fordulnak ugyanakkor a polgárokhoz, 
hogy tartsanak be minden higiéniai és 
elővigyázatossági ajánlást, elsősorban 
mossanak kezet vízzel és szappannal 
legalább 20 másodpercen át, amilyen 
gyakran csak tudnak.

Kínában már fertőtlenítenek
A készpénz használatának mellőzése a 
koronavírus-járvány kapcsán már he-
tek óta téma a nemzetközi sajtóban is. 
Elsőként a kínai hatóságok hívták fel 

a fi gyelmet arra, hogy a bankjegyek is 
terjesztik a fertőzést, éppen ezért neki 
is fogtak a pénz „mélytisztításának”, 
fertőtlenítésének, és a kockázatosnak 
ítélt bankjegyek megsemmisítésének. 
A napokban pedig az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) is arra szólította 
fel a világ lakosságát, hogy aki csak 
teheti, kerülje a készpénz használatát, 
mert a bankjegyeken és az érméken is 
terjedhet a koronavírus. A vírus keve-
sebb mint 5 perctől 9 napig is életben 
maradhat olyan felületeken, melyeket 
nem fertőtlenítettek – írja a Portfólió.
hu a CNN által idézett kínai  kutatókra 
hivatkozva.

A bankok próbálnak vigyázni
A bankokon belüli biztonságra a Ro-
mániai Banki Munkáltatók Tanácsa 

szerint amúgy a pénzintézeteknek 
már van tervük alkalmazottaik és 
ügyfeleik védelmére. „Nagyon sokan 
megtiltották az üzleti utakat a koc-
kázatos régiókba, elhalasztották az 
elkövetkező időszakra meghirdetett 
eseményeket, és kiképezték alkal-
mazottaikat, hogyan kell védekezni 
a fertőző betegségek ellen. Fokozott 
takarítás és fertőtlenítés zajlik a he-
lyiségekben, több szappannal és más 
baktériumellenes szerrel látták el a 
mosdókat, fertőtlenítőpontokat alakí-
tottak ki” – áll a banki munkáltatók 
tanácsának közleményében. Ebből 
ugyanakkor azt is megtudhatjuk, 
hogy a bankok biztosítanak maszkot, 
fertőtlenítőszert, egyszer használatos 
gumikesztyűt a készpénzzel dolgozó 
személyzetnek.

Bankárok tanácsa: készpénz helyett használjunk bankkártyát

 » A napokban 
az Egészségügyi 
Világszervezet 
is arra szólította 
fel az embereket, 
hogy aki csak 
teheti, kerülje a 
készpénzt, mert 
a bankjegyeken 
és az érméken 
is terjedhet a 
koronavírus.




