
Nem marad lehetőség ösztönzők 
nyújtására a költségvetési sze-
mélyzetnek. A kormány ebben az 
irányban intézkedett egy minap 
megjelent sürgősségi kormány-
rendelettel. A kormányrende-
let január 1-jén lép hatályba, s 
azzal egyidejűleg több mint 30, 
a különböző ösztönzési formák-
kal, lehetőségekkel kapcsolatos 
jogszabályozási előírás válik ér-
vénytelenné. Azaz, búcsú az ösz-
tönzőktől. 
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A Hivatalos Közlöny szep-
tember 6-i számában je-
lent meg a 2011/71-es 

sürgősségi kormányrendelet. An-
nak megindokolásában többek 
között az szerepel, hogy a Nem-
zetközi Valutaalappal júniusban 
megkötött egyezmény, illetve a 
román kormány szándéklevelé-
ben az a vállalás is szerepel, mi-
szerint folytatódik a bérrendszer 
megreformálása, s megszűnik az 
úgynevezett ösztönzési alapok 
képzésének a jogalapja. Nos, ez 
utóbbi „gyakorlatba ültetését” je-
lenti ez a sürgősségi kormányren-
delet, ugyanis annak értelmében 
módosulnak egyes jogszabályok 
olyképpen, hogy azokból kike-
rülnek a költségvetési személy-
zetnek nyújtható ösztönzőkre 
vonatkozó előírások. És ha meg-
szűnik a jogalap, akkor nem lesz 
lehetőség, mód az ösztönzők 
nyújtására sem. 

A rendelet január 
elsejétől lép életbe
A kormányrendelet 2012. ja-

nuár 1-jén lépik hatályba, s azzal 
egyidejűleg több mint 30, a kü-
lönböző ösztönzési formákkal, 
lehetőségekkel kapcsolatos jog-

szabályozási előírás válik érvény-
telenné. Azaz, búcsú az ösztön-
zőktől. A most megjelent jogsza-
bály többek között hátrányosan 
érintheti a rendőröket, a vámo-
sokat, a környezetvédelmieket, 
a fogyasztóvédelmet, az igazság-
szolgáltatás egyes alkalmazotti 
kategóriáit stb. „A 2012-es esz-
tendőben a költségvetési szektor 
összes alkalmazottjainak azonos 
rendszerük lesz, úgy, ahogy az 
bekövetkezett tavaly az Országos 
Adóügynökség esetében, amikor 
is az ösztönzők egy része beke-
rült a bérbe. Ezt a dolgot meg 
fogjuk beszélni a 2012-es évi bé-
rezési törvény véglegesítésénél” 
– jelentette ki a minap Emil Boc 
kormányfő. Erre vonatkozóan a 
2011/71-es sürgősségi kormány-

rendeletben valóban van egy elő-
írás, nevezetesen a IX. szakasz: 
„A 2012-es esztendei bérezési 
törvény révén szabályozásra kerül 
azon ösztönzőknek a kompenzá-
lási módja, amelyekben a közin-
tézmények és hatóságok személy-
zete részesült”. 

Ösztönzők 
„gazdag választéka”
Mindenképp furcsállandó az 

ösztönzők igen „gazdag válasz-
téka” és esetenkénti jogállása. Így 
például az igazságügyi bélyegek 
eladásából befolyt összegek egy 
részét a bírák és más igazságszol-
gáltatási személyzeti kategóriák 
ösztönzésére fordították, illetve 
fordíthatták. Az ilyen juttatások-
nak bér jellegük van, de ennek 

Gazdaság

hírfolyam

> Létszámleépítésre készül a BRD Ro-
mániában. A romániai, oroszországi, len-
gyelországi és egyiptomi kirendeltségeinél is 
fog elbocsátásokat eszközölni a BRD – nyi-
latkozta Frederic Oudea, a Société Générale 
igazgatója tegnap a Les Echos francia lapnak. 
Az intézkedésre azért kerül sor, mert a bank 
részvényei 57 százalékot estek június vége 
óta és közelednek a 2009 márciusi szint felé, 
amikor Európa recesszióban volt. A bank 
befektetési szegmensében 5 százalékkal sze-

retné lefaragni a költségeit, a retail részlegen 
pedig elbocsátásokra fog kényszerülni a fel-
sorolt piacokon. A Société Générale periféri-
kus országokban lévő kitettsége 4,3 milliárd 
euró, ez alig 1%-át teszi ki a teljes eszköz-
állományának – nyugtatta meg a piacot  a 
vezérigazgató. A bank szeptember 9-én 900 
millió euró értékben tartott görög szuverén 
adósságpapírt. A francia bankok érzékenyen 
reagálnak az eurózóna bizonytalanságára, 
ugyanis nagy mennyiségű görög és olasz 
állampapírral rendelkeznek. A napokban 
a párizsi tőzsdén a banki papírok jelentős 

mértékben vesztettek értékükből arra a hír-
re, hogy a Moody’s ronthat a hitelintézetek 
besorolásán. 

> Lăzăroiu: 2-3 éven belül Románia 
többet fog költeni szociális kiadásokra, mint 
Görögország. Két-három éven belül Romá-
nia többet fog költeni szociális kiadásokra, 
mint Görögország, Spanyolország vagy 
Olaszország. Ezek az államok ugyanis nehéz 
helyzetük miatt rövid időn belül jelentősen 
lecsökkentik szociális büdzséjüket – nyilat-
kozta Lăzăroiu munkaügyi miniszter.
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Később miNt

Búcsú az

„Megvámolták” őket. Több kategóriát érint az ösztönzők megvonása, köztük a vámosokat is

Új hitelezési NormAreNdszer

Kifogásolják 
a tervezetet

beszűkülhet a hitelpiac, ha a jegybank által javasolt 
formában lesznek bevezetve a hitelfolyósításra vonat-
kozó új szabályok, állítja a bankszövetség. A tervezet 
szeptember 22-ig van nyilvános vitára bocsátva.

H. Z.

Már beszámoltunk arról, hogy a Román Nem-
zeti Bank véglegesítette a hitelfolyósítás 
tervezetének új szabályzatát. Azt nyilvános 

vitára bocsátották szeptember 22-ig , s azt követően 
kerül elfogadás végett a jegybank ügyvezető tanácsa 
elé. A tervezet kapcsán a nyilvánosságra hozatalt köve-
tően azon nyomban megfogalmazódtak pró és kontra 
érvek. Azt ugyan sokan indokoltnak és valószerűnek 
látják, hogy olyan normarendszert kellene alkalmazni, 
amely révén megelőzhető lenne a banki hitelek utóla-
gos bedőlése, ugyanakkor kerülendő a túlszabályozás 
is. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint az új 
normarendszer sokak számára beszűkíti a hitelfelvé-
tel reményét, pontosabban azt lehetetlenné teszi. Így 
például a futamidő tervezett lerövidítése okán egy 
olyan személy, aki a jelenlegi szabályzók alapján akár 
6400 eurós hitel felvételére is jogosult lenne, a jövőben 
csak 2800 euróra számíthatna (a lerövidült futamidő 
ugyanis azt jelenti, hogy lényegesen megnövekedne a 
törlesztő részlet kvantuma). Továbbá: a valutáris alapú 
hitelek esetében a garancia értékének csak 70 százaléka 
lehet a felvett hitel összege, illetve nagyobb arányú elő-
leggel kell rendelkeznie majd az ügyfélnek, ami ugyan-
csak korlátokat emelhet az igénylő útjába. 

Egyes elemzők szerint a majdani normák hatályba 
lépésével párhuzamosan a kereskedelmi bankoknak is 
lépniük kellene a lejes hitelek kamatcsökkentésének 
„útján”. Ez azért lenne indokolt, mert a valutáris alapú 
hitelek esetében jelenleg jóval kedvezőbbek a kamatlá-
bak (július végén ezek esetében a tényleges kamatszint 
6,37 százalékos volt, míg a lejben folyósítottak estében 
9,38 százalékos). Ilyenképpen pedig nem véletlen, hogy 
a jelenlegi jelzálogos hitelállomány 95 százalékát teszik 
ki a valutáris alapnak. A kereskedelmi bankok egyes kép-
viselői szerint a kamatlábak csökkentésére azonban csak 
akkor kínálkozna reális esély, ha zsugorodna a bankközi 
kamatláb is. Egyébként a jegybank új szabályzattervezete 
kapcsán a Bankok Romániai Egyesületének (ARB) elnö-
ke, Radu Ghetea az elmúlt hétvégén kijelentette, hogy bi-
zonyos elveket világosabbá kell tenni. Így például a korlá-
tozó jellegű előírásokat a valutáris alapú hitelek esetében 
azokra az ügyfelekre nem kellene vonatkoztatni, akiknek 
valutáris jövedelmük van. Azzal viszont egyetértett, hogy 
„kiszoruljanak” a valutáris alapú hitelfolyósításból azok, 
akik valutáris forrásokkal nem rendelkeznek. Szerinte a 
hiteligénylők száma nem fog csökkenni, de igen a banki 
kölcsönökben ténylegesen részesülőké, s ezért beszűkül-
het majd a hitelpiac. 

Amint már azt említettük, a tervezet jelenleg vita tár-
gyát képezi, s annak elfogadására október 1-jéig sor kerül. 
A hatályos jogszabályok értelmében az elfogadást követően 
majd 90 nap áll a kereskedelmi bankok rendelkezésére hi-
telajánlataik átfogalmazása végett. Egy dolog viszont biz-
tosra vehető: még ebben az esztendőben megváltoznak a 
hitelfolyósítási feltételek.


