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Miközben az elmúlt két hétben 
a romániai lakosság valósággal 
megostromolta a hiper- és szu-
permarketeket, gyógyszertára-
kat, a plázákban található többi 
boltba ritkán tér be egy-egy 
kósza ügyfél. Ennek következté-
ben azok üzemeltetői azt kérik 
a kormánytól, hogy rendelje el 
bezárásukat és a bérleti díj kifi -
zetésének felfüggesztését.

 » BÁLINT ESZTER

V árhatóan hamarosan lakat 
kerül a romániai plázákban 
működő boltokra is – kivéve 

természetesen az élelmiszerüzlete-
ket és gyógyszertárakat. A Romániai 
Kiskereskedelmi Munkáltatók Szö-
vetsége (RORETAIL) azzal a kéréssel 
fordult az Orban-kormányhoz, hogy 
a koronavírus-járvány miatt kihir-
detett szükségállapotra hivatkozva 
rendelje el ezeknek az üzleteknek a 
bezárását. Ezáltal ők is állami támo-
gatásban részesülhetnének, felfüg-
geszthetnék alkalmazottaik mun-
kaszerződését, illetve a zárva tartás 
idejére nem kellene bérleti díjat fi -
zetniük a pláza üzemeltetőjének. Ko-

rábban más kiskereskedelmi hálóza-
tok, üzletláncok is boltjaik bezárását 
kérték. Valamennyien arra hivat-
koznak, hogy már lassan több mint 
két hete még a szél sem fúj a vállfák 
és polcok között, a helyzet pedig a 
szükségállapot kihirdetése óta csak 
fokozódott, alig tér be hozzájuk egy-

két kósza vásárló, így attól tartanak, 
hogy hamarosan csődbe mennek.

„A romániai hatóságok által az 
elmúlt időszakban meghozott, 
a Covid-19 járvány terjedésének 
megfékezését célzó intézkedések 
azonnali hatással voltak a polgá-
rok közlekedésére, a mindennapi 

A KORMÁNY SEGÍTSÉGÉT VÁRJÁK A KISKERESKEDELEMBEN ÉRDEKELT, SÚLYOS GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL TARTÓ MUNKÁLTATÓK 

Bezárnának a plázákban működő boltok

Ahol a madár se jár. Egyre ritkább a vevő a ruhaüzletekben is
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életmódjára, ami a kereskedelmi 
központok forgalmának azon-
nali és drámai csökkenéséhez 
vezetett, ami negatívan hatott a 
kiskereskedelmi egységek és a 
plázákban működő szolgáltatók 
tevékenységére. Az eladások 100 
százalékig terjedő mértékben es-
tek vissza, ami miatt lehetetlen-
ség kifizetni a beszállítókat vagy 
a fizetéseket” – szögezi le a RO-
RETAIL közleménye.

A kiskereskedelmi munkálta-
tók szerint az ágazatban küszö-
bön áll a gazdasági összeomlás. 
Éppen ezért a kényszerszabad-
ság ideje alatt járó 75 százalékos 
fizetés állami alapokból történő 
biztosítása mellett arra kérték 
a kormányt, hogy minősítse vis 
maiornak a koronavírus-járványt 
minden kereskedő számára, zá-
rassa be azonnal a plázákban 
működő boltokat – kivéve az élel-
miszerüzleteket és gyógyszertá-
rakat –, biztosítson adómentes-
séget a szükségállapot idejére, 
vagy halassza a befizetési hatá-
ridőket, sürgősen fizesse ki az 
elmaradt táppénzeket, illetve a 
visszajáró áfát, kötelezze arra a 
bankokat is, hogy halasszák el 
vagy ütemezzék  át a törlesztő-
részletek befizetési határidejét.

 » A kiskeres-
kedelmi munkál-
tatók szerint az 
ágazatban küszö-
bön áll a gazdasá-
gi összeomlás. 

 » ANTAL ERIKA

Bár az államelnök és a miniszterel-
nök is kilátásba helyezte, illetve az 

Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(ANPC) is kérte, hogy amennyiben 
szükséges, sürgősségi kormányrende-
lettel szabályozzák a gyógyszerek és 
egészségügyi eszközök, valamint az 
élelmiszerek árát, hogy a járvány ideje 
alatt ne lehessen azokat emelni, egye-
lőre úgy tűnik, hogy sokan nyerész-
kedni próbálnak. Lapcsaládunknak 
jelezték egyebek mellett, hogy Maros-
vásárhely egyes boltjaiban kétszeresé-
re emelkedett a citrom, a krumpli, a vaj 
ára, ugyancsak kétszeres árat kérnek a 
kisebb boltokban a fertőtlenítőszere-
kért, az egészségügyi szeszért, de az 
alapélelmiszernek számító liszt, cu-
kor, olaj is drasztikusan megdrágult. 
A hentestermékek nem egy-két lejjel, 
hanem tíz, tizenöt lejjel is többe ke-
rülnek, mint az előző héten – hívta fel 
fi gyelmünket egy olvasó, amit többen 
is megerősítettek Facebook-bejegyzé-
seikben. Például 10 lejjel nőtt a darált 
hús ára, 18 lejt kérnek egy 230 gram-
mos doboz tepertőért. „Nem kellene 
most, a járvány ideje alatt az emberek 
hátán élősködni, amúgy is elég baj ez, 
ami most van” – írta a nyugdíjas Fe-
renc, hozzátéve, hogy ő nem tud egy-
szerre nagy mennyiséget vásárolni, 
mert nem telik a nyugdíjából, de jövő 
hónapban sem tudja már megvenni, 
amire szüksége lesz, ha duplájára nő-
nek az árak.

A jóérzés tiltja, a törvény nem
A fogyasztóvédelem sem tud ebbe 
beleszólni, nincs rá törvényes lehető-

sége. Mert például ha a törvény meg-
engedi, hogy 0 és 30 százalék közötti 
vagy ennél is nagyobb haszonnal for-
galmazzanak különböző termékeket a 
kereskedők, akkor csak rajtuk múlik, 
a jóérzésen, hogy mennyire élnek ez-
zel a lehetőséggel – magyarázta Liviu 
Todoran, a fogyasztóvédelmi hivatal 
Maros megyei igazgatója. Hozzátette, 
erkölcsileg nem tehetnék meg, hogy 
megdrágítsák az alapélelmiszereket 
vagy a fertőtlenítőszereket, a jóérzés 
ezt tiltja, de a törvény még nem. Az ille-
tékes elmondta, nagyon sokan telefo-
nálnak, jelzik a drágulásokat, panasz-
kodnak, hogy egyik napról a másikra 
megugrottak az árak, amit egyébként a 
fogyasztóvédők is tapasztalnak.

A nagyobbak nem drágítottak
Egyúttal viszont arra is felhívta a fi -
gyelmünket, hogy a nagy bevásár-
lóközpontokban, ahol szervezetten 
működik minden, nem drágítottak. 
„Csak a kisboltokban ugrottak az 
árak hirtelen az égig, a kiskereskedők 
közül sokan kihasználják a helyzetet, 
visszaélnek azzal, hogy az emberek 
tartalékolni szeretnének” – fogalma-
zott az igazgató. Az egyik nagy be-
vásárlóközpontból meg is erősítette 
egy olvasónk, hogy semmi nem drá-
gult, mindennek – alapélelmiszer-
nek, zöldségnek, gyümölcsnek, ipari 
terméknek, tisztítószernek – ugyan-
annyi az ára, mint az utóbbi egy hó-
napban.

A fogyasztóvédelemnél minden pa-
naszt, észrevételt fogadnak, egy állan-
dó munkatárs válaszol a hívásokra, 
rögzíti a bejelentéseket, de csak on-
line, telefonon, vagy e-mailben műkö-

dik ez, személyesen nem lehet a hiva-
talba bemenni.

Ellenőrzik, hogy mindenki 
bezárt-e
Liviu Todoran továbbá elmondta, na-
ponta három csoport indul el a megye 
három irányába, hogy ellenőrizze, 
minden vállalat, szolgáltató betart-
ja-e a bezárásra vonatkozó intézke-
dést. A vendéglőket, kávézókat, szép-

ségszalonokat ellenőrzik, és ahol nem 
zártak be, ott szükség esetén a rend-
őrség segítségét is igénybe veszik, hi-
szen a munkájukat végző ellenőrök is 
ki vannak téve a fertőzés veszélyének, 
és „ahol a törvényt nem tartják tiszte-
letben, ott az elővigyázatosságra sem 
fi gyelnek” – tette hozzá az igazgató.

Aki nem tartotta be a rendkívüli in-
tézkedést, az sokat kockáztat: a bírság 
1000 lejtől 70 ezer lejig terjedhet.

Sok kereskedő nyerészkedni próbál a válsághelyzetben

 »   Sokan tele-
fonálnak, jelzik 
a drágulásokat, 
panaszkodnak, 
hogy egyik napról 
a másikra megug-
rottak az árak.

Nem csak az élelmiszerekért kénytelenek sorba állni a vásárlók

Ugyan mostanában inkább csak 
arról érkeztek hírek, hogy hatal-
mas sorok kígyóznak az élelmi-
szerüzletek előtt, az egyszerre 
bent tartózkodó személyek szá-
mának korlátozása nyomán már 
máshol is várakozni kell a beju-
tásért. A kolozsvári Szamosfalvi 
úton egymás szomszédságában 
található Leroy Merlin barkácsáru-
ház, illetve a Lidl hipermarket 
bejárata előtt egyaránt több-
tucatnyian várták sorukat üres 
bevásárlókosaruk mögött csütör-
tökön délelőtt. Mindkét helyen 
korlátozták a belépést, csak akkor 
mehetett be valaki, ha egy másik 
vásárló kĳ ött. A barkácsáruház-
ban (amely rövidített programmal 
tart nyitva) feliratokon kérik a 
megfelelő távolság betartására az 
ügyfeleket, főleg a pénztáraknál, 
ahol kesztyűs, szájmaszkos alkal-
mazottak fogadják a vásárlókat. 
A távozók kosarát azonnal fertőt-
lenítik. (Páva Adorján) FO
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