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> Tovább csúszik a görög mentő-
program. A vártnál később, csak a jövő 
héten folytatja szeptember elején meg-
szakadt athéni tárgyalásait az első gö-
rög pénzügyi mentőprogram feltételei-
nek teljesítését ellenőrző trojka, vagyis 
az Európai Bizottság (EB), az Európai 
Központi Bank (EKB) és a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) szakértőiből álló 
küldöttség. A szakértők szeptember 
2-án távoztak a görög fővárosból, dol-

gavégezetlenül, és a beszámolók szerint 
igen feldúltan. A visszatérést mára ter-
vezték, a dpa német hírügynökség teg-
napi jelentése szerint azonban csak jövő 
hétfőn folytatódik a helyszíni vizsgá-
lat, amelynek eredményétől függ, hogy 
megkapja-e Athén a tavaly májusban 
összeállított első, 110 milliárd eurós hi-
tel soron következő hatodik, 8 milliárd 
eurós részletét. A küldöttség bevárja az 
euróövezeti pénzügyminiszterek hét vé-
gén a lengyelországi Wroclawban esedé-
kes értekezletének eredményeit, és csak 

ezt követően utazik vissza Athénba. Az 
EB viszont időközben egy további szak-
értői csoportot küld Görögországba, 
hogy segítse a szerkezeti átalakítást, pél-
dául az egészségügyi rendszer és az adó-
behajtás reformját. Az Unió és az IMF 
támogatása nélkül a görög állam pénzza-
varba kerülhet, a pénzügyminiszter-he-
lyettes hétfői tájékoztatása alapján már 
csak október közepéig van elég forrás a 
kötelezettségek teljesítésére, például 
a nyugdíjak és az állami alkalmazottak 
bérének kifizetésére.

> Recesszió várható Európában az 
európai alapkezelők előrejelzése sze-
rint. Az európai alapkezelők több mint 
fele arra számít, hogy az elkövetkező ti-
zenkét hónapban az eurózóna recesszió-
ba süllyed – derül ki a Bank of America 
– Merrill Lynch szokásos havi alapkeze-
lői felméréséből. A gazdasági növeke-
déssel kapcsolatos befektetői félelmek 
játszhattak elsődlegesen szerepet abban, 
hogy a kockázati étvágy 2009 eleje óta 
nem látott mélységbe zuhant – írja a 
Marketwatch.
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Faipariak tanácskozása

Hathatósabb 
érdekérvényesítés

Az utóbbi időben gondot jelent a megyénkbeli faipari vál-
lalkozások számára a nyersanyag, a farönk beszerzése. A 
faanyag kitermelésére, illetve értékesítésére kiírt árverése-
ket külföldi érdekeltségű cégek nyerik meg, olyan árakkal, 
amelyek súrolják a tisztességes konkurencia határát.

H. Z.

Becslések szerint Hargita megyét mintegy 300 ezer 
köbméter magas fokú feldolgozásra alkalmas faanyag, 
jobbára farönk hagyja el, emiatt számos helyi vállal-

kozás „marad hoppon”. Fennállhat annak a veszélye is, hogy 
vállalkozások kényszerülnek tevékenységük beszüntetésére. A 
kialakult áldatlan állapot ugyanakkor közvetve vagy közvet-
lenül mintegy 20 000 személy számára jelenthet megélhetési 
gondokat. Ez a megszűnhető munkahelyek okán. (Egyébként 
a szektor jelenleg több mint 5500 személyt foglalkoztat.)

Az ARBOR, a faipari vállalkozók szövetsége a kialakult 
kényes helyzet okán tanácskozásra hívta tagjait, a közbirto-
kosságok képviselőit, az erdőtulajdonosokat. Tulajdonképpen 
egy tanácskozássorozatról van szó, amelyre Hargita Megye 
Tanácsának védnöksége alatt, illetve támogatásával került sor. 
Tegnap Székelyudvarhelyen találkoztak a vidék faiparosai, a 
közbirtokosságok, valamint az ARBOR képviselői. A megelő-
ző tanácskozások tükrében az ARBOR illetékese, Bajkó Tibor 
az egyesület részéről megfogalmazott javaslatokat ismertette. 
Ezek között szerepel a faértékesítési árverésekkel kapcsolatos 
információs rendszer operatívabbá tétele, a rönkszállító jár-
művek rakományainak és okiratainak hathatósabb ellenőrzése, 
azon cégek támogatása a helyi önkormányzatok által, amelyek 
magasabb szinten és környezetbarát módon dolgozzák fel a 
faanyagot. Ebben az összefüggésben a tanácskozáson hangsú-
lyozták: az egyéni érdekek fölé kell helyezni a közösségi érdeket, 
meg kell találni – akár kompromisszumok árán is – a módját a 
közbirtokossági és a faipari vállalkozások érdemlegesebb együtt-
munkálkodásának. Terítékre került a rönkexport ügye is, olyan 
értelemben, hogy törvényhozási szinten kellene megvizsgálni 
annak korlátozási lehetőségét, akárcsak a fűrészáruét.

Borboly Csaba tanácselnök mindenképp időszerűnek tar-
totta az ARBOR szövetség kezdeményezését, s ígéretet tett arra, 
hogy megvizsgálják, a megyei tanács milyen módon támogat-
hatja a megfogalmazott javaslatok gyakorlatba ültetését. 

ellenére kivételes módon azokat 
nem terhelte társadalombizto-
sítási hozzájárulás. Nem kis ösz-
szegekről van szó, de az igazság-
szolgáltatásban az igazságügyi 
bélyegilletékből befolyt összegek 
jelentős hányada is ösztönzési 
alap képzésére fordítódott. A fo-
gyasztóvédelem esetében az ösz-
tönzési alap három forrásból is 
„táplálkozott”, s arra vonatkozó-
an annak idején a kormány külön 
kormányrendeletet hozott, neve-
zetesen a 2006/22-est. A vámha-
tóság esetében a 2004/10-es sür-
gősségi kormányrendelet értel-
mében létrehozták az ösztönzési 
alapot, s abba folyt be többek 
között a kényszervégrehajtások-
ból származó bevételek 5 százalé-
ka, az elkobzott összegeknek 15 
százaléka, az elkobzott javak ér-
tékesítéséből származó összegek-
nek 8 százaléka stb. Amint már 
arra utaltunk, az ösztönzőkkel 
kapcsolatosan több mint 30 kü-
lönböző jogszabály tartalmazott 
előírásokat. 

A nem egységes 
egységes bérezési törvény
Ennek az ösztönző ügynek 

van egy másik vetülete is. An-
nak idején, amikor terítékre ke-
rült a közszférai egységes bére-
zési kerettörvény kidolgozása, 
Emil Boc kormányfő többször 
is hangsúlyozta az átláthatóság, 
az áttekinthetőség, a méltá-
nyosság és az igazságosság elvei 
hathatós érvényre juttatásának 
szükségességét. És azt is nyoma-
tékolta, hogy a béren kívüli, de 
bér jellegű juttatások esetében 
is rendet fognak teremteni, a 
különböző pótlékok, illetmé-
nyek, ösztönzők jobbára bele 
fognak olvadni a bérekbe, s a 
premizálás-jogosultság egyetlen 
kritériuma a teljesítmény lesz. 
Állítólag ezt tartotta szem előtt 
a 2009/330-as, a közszférai egy-
séges bérezésre vonatkozó keret-
törvény. Az tiszavirág-életűnek 
bizonyult, illetve igen rövid idő 
alatt befuccsolt. Elvek, krité-
riumok, szempontok ide vagy 

oda, erről a törvényről bebizo-
nyosodott, hogy nem életképes. 
Helyébe lépett a 2010/208-as 
hasonló jellegű törvény, illetve 
a 2010/285-ös törvény, a 2011-
es esztendei közszférai bérezésre 
vonatkozó jogszabály. Menet-
közben azonban kiderült, hogy 
az mégsem egységes, és miért, 
és hogy-hogy nem, de figyel-
men kívül hagyta az ösztönzé-
si rendszert. Ez feltételezhető, 
hogy szemet szúrt a Nemzetkö-
zi Valutaalap küldöttségének is, 
mondjuk ezt annak okán, hogy a 
kormányrendelet megindokolá-
sában utalás van a Valutaalapnak 
megküldött szándéknyilatkozat-
ra, illetve a nemzetközi pénzin-
tézettel megkötött egyezményre. 
Most, a 24. órában, a Valutaalap 
küldöttségének soron következő 
látogatásának előestéjén sebtében 
meghozták ezt a sürgősségi kor-
mányrendeletet. Hogy mi kerül 
az ösztönzői rendszer jogszabá-
lyozásának helyére, azt pontosan 
nem tudni. Valamilyen „kom-
penzálási mód”. Ebből pedig az 
is kikövetkeztethető, hogy ami 
majd beépül a 2012-es esztendei 
bérezési törvénybe, az nem lesz 
„annyi”, mint az, „amennyit” el-
vesz a most megjelent sürgősségi 
kormányrendelet...

ígérték, de megszüntetik

ösztönzőktől


