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» RÖVIDEN

Kisebb lesz a tűzifa áfája
Döntéshozó kamaraként 
szavazott meg tegnap a bu-
karesti képviselőház két, az 
adótörvénykönyvet kiegészí-
tő jogszabályt. A módosítá-
sok értelmében a jelenlegi 
19 százalékról 5 százalékra 
csökken a tűzifa általános 
forgalmi adója (áfa/TVA) 
mind a magán-, mind a jogi 
személyek számára. Az egyik 
előírás szerint 5 százalékos 
lesz az áfa a jogi személyek-
nek vagy más szervezetek-
nek (többek közt iskoláknak, 
kórházaknak, orvosi ren-
delőknek, szociális intézmé-
nyeknek) szállított minden 
olyan tűzifára, amire az NC 
4401 11 00 vagy 4401 12 00 
kódszám illik (ágak, tuskók, 
rönkök, hullott fa stb.). A 
másik tervezet ugyancsak 5 
százalékos áfát ír elő a ma-
gánszemélyeknek szállított 
tűzifára, ha az besorolható 
a két fenti kódszám alá. A 
jogszabály azt követően 
lép hatályba, hogy Klaus 
Iohannis államfő kihirdeti, 
majd megjelenik a Hivatalos 
Közlönyben. 
Miklós Zoltán, a képviselő-
ház gazdasági bizottságának 
RMDSZ-es tagja elmondta, a 
módosítás országszerte mint-
egy hárommillió fával fűtő 
háztartást érint. Amint arról 
korábban írtunk, az ágazat-
ban legalább 10 százalékos 
árcsökkenést várnak az 5 
százalékos áfától.

Mélyült a defi cit
Az idei első kilenc hónap-
ban 28 százalékkal, 16,740 
milliárd euróra nőtt Románia 
külkereskedelmi mérlegének 
hiánya a tavalyi év azonos 
időszakához képest – közölte 
tegnap az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS). 
Abszolút értékben kifejezve 
a deficit 3,682 milliárd eu-
róval haladta meg a tavalyi 
január–szeptember közötti 
időszakban jegyzett hi-
ányt. A vizsgált periódusban 
a kivitel 21,7 százalékkal, 
54,531 milliárd euróra nőtt, 
ugyanakkor a behozatal is 
23,2 százalékkal, 71,272 mil-
liárd euróra emelkedett. Ta-
valy szeptemberhez képest 
az export 4,6 százalékkal, 
6,350 milliárd euróra nőtt, 
míg az import 11,4 százalék-
kal, 8,481 milliárd euróra 
emelkedett.

EGYES ERDÉLYI BOLTOKBAN KORLÁTOZZÁK, MENNYI LISZT, CUKOR, OLAJ VÁSÁROLHATÓ

Újabb pánikvásárlási roham jelei
Hirtelen nagyon megnőtt a 
kereslet egyes tartós alapé-
lelmiszerek iránt, ezért több 
erdélyi boltban úgy döntöt-
tek, korlátozzák a megvásá-
rolható mennyiséget, hogy 
mindenkinek jusson.

» BÁLINT ESZTER

A z elmúlt időszakban több 
erdélyi szupermarket be-
járatánál vagy polcainál 

is megjelentek olyan tájékoztató 
feliratok, amelyek szerint a ve-
vők csak korlátozott mennyisé-
get vásárolhatnak meg bizonyos 
alapélelmiszerekből. A boltosok 
azt mondják, a döntés mögött az 
áll, hogy a lakosság újra elkez-
dett tartalékokat felhalmozni, 
mint a koronavírus-világjárvány 
tavaly tavaszi begyűrűzésekor.

Elsőként a Temes megyei 
sajtó számolt be arról, hogy 
a megyében több boltban is 
bevezettek hasonló korláto-
zásokat. Az Opinia Timișoarei 
helyi portál egy dettai szuper-
marketet hozott fel példaként, 
ahol már a bejáratnál észszerű 
fogyasztást kérnek a betérő ve-

vőktől, akiknek nincs lehető-
ségük hat liternél több olajat, 
illetve öt kilogrammnál több 
cukrot vásárolni egyszeri al-
kalommal. A tájékoztatás sze-
rint az ok egyszerű: az üzlet 
működtetői azt szeretnék, ha 
minden vásárlójuk hozzáférne 
ezekhez az alapélelmiszerek-
hez. A Turnul Sfatului cikke 
szerint ugyanakkor Szeben 

megyében is alkalmazzák már 
a korlátozásokat. Gabriel Pâs-
laru, a Profi üzletlánc PR-osa 
a portálnak úgy nyilatkozott, 
azt tapasztalták, hogy indoko-
latlanul megnőtt a kereslet az 
olyan tartós alapélelmiszerek 
iránt, mint a cukor, a liszt és 
az olaj.

 „El akarjuk kerülni, hogy 
odajussunk, mint az előző év-

ben, amikor a válság kezdetén, 
egyik napról a másikra 500 szá-
zalékkal megnőtt a kereslet a 
liszt iránt. Ekkora forgalomnö-
vekedést lehetetlen kezelni, mi-
vel a beszállítóknak sincsenek 
akkora készleteik, hogy rövid 
idő alatt fel lehessen tölteni a 
polcokat. A vásárló bejön a bolt-
ba, nem találja meg azt, amit 
keres, megijed, és máris kész 
a – sok esetben indokolatlan 
– pánikhangulat” – részletez-
te Gabriel Pâslaru. Hozzátette: 
több olyan „pánikvásárlóval” is 
találkoztak már, akik nagy kész-
letet halmoztak fel, és amikor 
rájöttek, hogy nem úgy állnak 
a dolgok, ahogyan elképzelték, 
könyörögtek a boltban, hogy ve-
gyék vissza az árut.

A mostani pánikvásárlási 
hangulat mögött amúgy az áll-
hat, hogy a pekingi vezetés mi-
nap arra biztatta a polgárokat, 
hogy képezzenek élelmiszer-
tartalékokat, hogy akkor is ki 
tudják elégíteni a mindennapi 
szükségleteiket, ha valami köz-
bejön. Erre rátevődött, hogy az 
osztrák hatóságoknak a lakos-
ságot egy esetleges energiavál-
ságra felkészítő kampányától is 
sokan megijedtek.

» PÁVA ADORJÁN

K ína energetikai válsága az egész 
világra, Európára és így Romá-

niára is kihat: hónapokat késhet 
minden olyan termék kiszállítása, 
amelynek valamely alkotóeleme 
az ázsiai országban készül. Ez pe-
dig jelentősen kihathat a karácso-
nyi ajándékozás folyamatára. Mint 
ismeretes, a világ óriási termelési 
és szállítási problémákkal küzd. 
A pandémia okozta leállások, 
gyárbezárások, csődjelentések, 
elbocsátások, munkaerőhiány feje 
tetejére állította a globális nagyke-
reskedelmet, számtalan konténer 
feltorlódott a kulcsfontosságú ki-
kötőkben, ami jelentős késlekedé-
seket eredményez a szállításban. 
Mindezt most tetézi, hogy a világ 
ipari-kereskedelmi nagyhatalma, 
Kína energiatakarékosságot hirde-
tett: az ország több mint felében 
észszerűsítik az áramfogyasztást, 

azaz időszakosan lekapcsolják a 
villanyt. Bár egyes hivatalos tájé-
koztatások szerint az intézkedést 
környezetvédelmi megfontolások-
kal magyarázzák, és fő okként a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkenté-
sét nevezik meg, elemzők szerint 
az áramfejlesztéshez használt szén 
hiánya, drasztikus megdrágulása 
áll a korlátozások mögött. Bizo-
nyítékként azt hozzák fel, hogy 
sok helyen nemcsak az ipari fel-
használók, gyárak nem kapnak 
folyamatosan áramot, hanem a 
lakosság sem, és a közvilágítással 
is „spórolnak”.

Octavian Blăjan nemzetközi 
szállításügyi szakember a Hotnews 
hírportálnak úgy fogalmazott, a 
kínai energetikai válságot mi is 
„a bőrünkön érezzük”: oda vezet, 
hogy ha például egy karácsonyi 
ajándékként a téli ünnepek előtt 
megrendelt termék teljesen vagy 
csak részben az ázsiai országban 

készül(t), akár hónapokat is késhet 
kiszállítása. „A romániai kereske-
delmi vállalatok már tudják, ha az 
általuk előállított vagy forgalma-
zott termékek akárcsak egyetlen 
láncszem révén kötődnek az ázsiai 
gigászhoz, késésekkel kell számol-
niuk” – nyilatkozta az Euro Team 
Gb Spedition vállalat ügyvezető 
igazgatója. Példaként említette, 
hogy ha például egy romániai on-
line vásárló Svájcból szeretne ka-
rórát rendelni, de az európai gyár-
tó Kínából rendeli a szíját, akkor 
– főleg, ha tengeri útvonalon kell 
érkeznie az alkatrésznek – akár 
öt-hat hónapot is késhet a termék 
kiszállítása. Így megtörténhet, 
hogy a karácsonyi ajándékot csak 
húsvétkor kapja meg a célszemély. 
„Azt javaslom mindenkinek, hogy 
a karácsonyi ajándékokat csak on-
nan rendeljék meg, szerezzék be, 
ahol köztudottan helyi gyártású 
termékeket kínálnak. Talán itt az 

ideje, hogy visszatérjünk a hagyo-
mányos meglepetésekhez” – idézte 
a Hotnews a szakembert. Octavian 
Blăjan szerint a kínai válság a gép-
járműpiacon is alaposan éreztette 
hatását: mivel az új autókat immár 
csak több hónapos, egyéves késés-
sel tudják kiszállítani a gyártók, 
megnőtt a használt gépkocsik ára. 

Az igazgató a közelgő fekete 
pénteken (Black Friday) esedékes 
globális árleszállításos bevásár-
lási őrületre is kitért: szerinte a 
tavaly tapasztalt többhetes elma-
radásoknál is nagyobb kiszállítási 
késlekedések várhatók Romániá-
ban a koronavírus negyedik hullá-
ma miatt, amely sok sofőrt is elért, 
így számos kiszállító karanténban 
van-lesz. Bár a Black Friday cím-
kével ellátott vásárlócsábítás sok 
helyen már javában zajlik Románi-
ában, és akár egy hónapot is eltart, 
a legtöbb helyen most pénteken 
tartják az „igazit”.

A nyuszira maradhat a karácsonyi ajándékok kiosztása

A kereskedők egy része próbálja megelőzni, hogy akkora hiány 
alakuljon ki egyes alapélelmiszerekből, mint tavaly tavasszal
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