
Alimente cu banii la pensie
Pe deoparte magazinele. La penuria de bani din aceste momente, magazinele risca sa ramana si fara
clienti si cu produsele expirate. Hypermarketurile au lovit puternic micutele magazine de cartier care inca
se mai aprovizioneaza din Metro. Pe de alta parte, pensionarii si cei cu venituri mici prefera sa tina cat
mai mult de bani. Au trecut vremurile in care cheltuiam fara sa ne uitam in portofel.Se poate vorbi de o
moda. Economic vorbind, o masura destul de interesanta. Evident, cu o doza de risc, dar, in final,
profitabila. Daca firmele lucreaza cu plata facturilor la 30-60 de zile, cu persoanele fizice de ce nu s-ar
lucra la fel. E drept, banii raman blocati pe moment, dar la un moment dat vor veni, multi si dintr-o data.
Fiecare cartier are cel putin cate un magazin de genul acesta. Infiintat intr-o firida sau intr-un fost garaj,
magazinele de acest gen se gasesc prin toate cartierele din oras. Hypermarketul e de folos o data la doua
saptamani sau o data pe luna, cand cosul se incarca pana da pe afara. Dar pentru o paine, doar n-o sa
mergi pana la Real. 
  Micutele magazine sunt bine aprovizionate, in general cu de-ale gurii, mezeluri, lactate si produse de
panificatie. 
  
  Anunt pentru musterii
  `Pentru ca vrem sa sfidam criza, lansam o oferta cu totul speciala: din 7 ianuarie, toti cei care locuiesc si
cei care au serviciul in apropierea magazinului nostru vor putea cumpara de la noi cu plata la salariu sau
la pensie`, este oferta facuta vecinilor de magazinul Donaris, de pe strada Fabricii. Iar musteriii nu au
intarziat sa apara. Mai ales ca de Craciun si-au cheltuit mai toti banii, pensionarii au inceput sa vina, unul
cate unul, la aceasta oferta inedita. Totusi, nu e chiar atat de simplu pe cat pare. Nu poti intra in magazin
si sa spui: `sunt vecin, dati-mi o ruda de salam`. Magazinul si-a luat niste masuri de precautie. In acest
program, daca ii putem spune asa, se intra pe baza de buletin si pe baza cuponului de pensie sau a
fluturasului de serviciu. Am fost sa vedem minunea cu ochii nostri. Magazinul aproape gol. O doamna
mai in varsta tocmai indesa in plasa cumparaturile. Cand a auzit ca suntem de la ziar s-a facut nevazuta.
Nici vanzatoarea n-a parut foarte incantata sa-si faca reclama gratuit dar macar nu ne-a refuzat.
`Deocamdata nu sunt foarte multi clienti. Acceptam doar oameni din zona, in special pe cei pe care ii
cunoastem. De-a lungul vremii am ajuns sa cunoastem cea mai mare parte a clientilor`, spune vanzatoarea
de la Donaris. Chiar daca isi iau produsele pe gratis, cel putin pe moment, nimeni nu se avanta la
scumpeturi. Sau la cumparaturi cu plasele. Oamenii vin doar pentru produse de baza, isi iau minimul
necesar si probabil isi tin calculul acasa, sa nu depaseasca salariul sau pensia. `Deobicei luna ianuarie e
mai slaba pentru magazine. Insa oamenilor le convine sa cumpere in acest mod, le este mai la indemana.
Vindem chiar numai oamenilor din zona, din blocurile din apropiere`, mai spune vanzatoarea. De notat
este faptul ca prin acest sistem nu se pot cumpara nici tigari si nici bauturi alcoolice. Plus 15% la
imprumuturiVremuri grele pentru pensionari se anunta si din statisticile Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor. Numarul celor care au apelat la aceasta institutie de creditare creste incontinuu. `In luna
ianuarie am avut cam cu 15% mai multe cereri decat in luna decembrie. Nu am o statistica exacta, pentru
ca suntem la mijloc de luna, dar pana in acest moment estimez ca valoarea imprumuturilor este de circa 6
miliarde de lei vechi`, spune Marius Roman, directorul CARP Sibiu. De la inceputul anului si pana acum
peste 600 de pensionari au depus cereri de creditare la CARP. Imprumuturile se intind pe o perioada de
maxim doi ani. In fiecare an, luna ianuarie este luna de varf pentru acest tip de imprumuturi.
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