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Közeledtek
az álláspontok
a béralkuban
Közeledett a munkaadói és a munkavállalói oldal álláspontja a minimálbér és a garantált bérminimum
emeléséről szóló tárgyaláson; a megegyezés érdekében mindkét oldal számít járulékcsökkentés formájában a
kormány segítségére – mondták el a
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultác iós Fóruma monito
ringbizottságának szerdai ülése után
az egyes oldalak képviselői az MTInek. Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke közölte,
a visegrádi országokban bejelentett
jövő évi minimálbér-emelésekre reagálva a szakszervezeti oldal elmozdult
korábban meghatározott, tízszázalékos béremelési igényéről, és új ajánlatát 7,5 százalékban határozta meg.
Hozzátette, az ülésen – ahol a kormányt Bodó Sándor, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium államtitkára képviselte – a szakszervezetek jelezték, hogy számukra a dolgozók bérének nettó pozíciója az elsődleges, ezért fontosnak tartják, hogy a
kormány minél előbb tegyen lépéseket a munkavállalókat terhelő adó és
járulékok csökkentésére.
Egyúttal a szakszervezeti oldal azt
is közölte az államtitkárral, hogy hajlandók még engedni a 7,5 százalékos
bruttó béremelési igényükből, amen�nyiben a kormány csökkenti a dolgozókat terhelő adó vagy járulékok
egyikét. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára elmondta, a munkaadói oldal fontosnak tartja, hogy
2021-ben is megőrizzék a dolgozók
bérének a reálértékét, ezért háromszázalékos béremelésre tettek javaslatot. Azzal a kikötéssel, hogy ezt akkor vállalják, ha a kormány folytatja
a hatéves bérmegállapodásban foglaltakat, és jövőre is újabb két százalékponttal csökkenti a munkaadókat
terhelő szociális hozzájárulási adót
(szocho). Közölte, ha a kormány január 1-jétől hajlandó engedni a szoc
ho mértékén, akkor a munkaadói oldal is január 1-jétől, amennyiben ezt
a szokásos júliusi időpontban kívánja
megtenni a kormány, úgy a munkadói
oldal a nyári időszaktól vállalja, hogy
három százalékkal emeli a minimálbért és a garantált bérminimumot.
A bértárgyalások a jövő hét elején
folytatódnak.
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Munkatársunktól

Amerikából is bírálják
Frans Timmermans tervét

Jelentősen emelkednének az élelmiszerárak az uniós stratégia miatt
Jelentős élelmiszer- és alapanyagár-emelkedést, az európai mezőgazdasági termelés visszaesését és az importáruk térnyerését okozná Brüsszel 2030-ig szóló agrárstratégiája. Az amerikai agrárminisztérium átfogó tanulmánya szerint az európai tervek globálisan
csökkentenék a hozzáférhetőséget az élelemhez, amivel tovább növelnék a társadalmi különbségeket.
Nagy Kristóf
Komoly bírálatot kapott a tengerentúlról az európai zöldmegállapodásban (European Green Deal) 2030-ig
meghatározott Termőföldtől az asztalig (Farm to fork) stratégia. Az Európai Bizottság javaslata 2030-ig kötelezővé tenné, hogy addigra az Európai
Unó a jelenlegi felére csökkentse a növényvédő szerek és az antibiotikumok
alkalmazását, húsz százalékkal mérsékelje a műtrágya használatát és tíz százalékkal csökkentse a mezőgazdasági
termőterületek méretét. Frans Timmermans, a bizottság baloldali, zöldcélokért felelős alelnöke korábban azzal fenyegette a tagállamokat, hogy amen�nyiben nem fogadják el a szigorú zöldcélok érdekében tett brüsszeli javaslatot, akkor a bizottság bojkottálja az új
közös agrárpolitika elfogadását, ame-
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lyet már jóváhagyott a tagállami minisztereket tömörítő Mezőgazdasági és
Halászati Tanács, valamint az Európai
Parlament is. Az Európai Bizottság ráadásul mindeddig nem készített hatástanulmányt a 2030-ig szóló tervekről.
Ezt a hiányosságot pótolta az amerikai
mezőgazdasági minisztérium (USDA)
friss, átfogó tanulmányában. Brüs�szel terveit háromféle megközelítésből vizsgálták a szakértők. Az első forgatókönyv szerint csak az unió alkalmazná a szigort, a második szerint a
kereskedelmi partnerek jelentős része átvenné a stratégiát, a harmadik
esetben pedig a legnagyobb termelő
országok globálisan alkalmazkodnának az uniós szigorhoz. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint ugyanakkor
az EU gyakorlatát nem követnék más
államok. Az USDA arra a következtetésre jutott, hogy mindhárom forgató-

könyv jelentősen visszavetné a globális GDP-t, érdemi alapanyag- és élelmiszerár-emelkedést okozna, emellett
visszaesne az európai gazdálkodók versenyképessége. Mivel az EU jelentős
szerepet tölt be a világ élelmiszer-ellátásában, ezért a Timmermans nevéhez köthető stratégia tovább korlátozná a legszegényebbek hozzáférését
az élelemhez úgy, hogy a Föld népessége tovább nő.
Az amerikai kormányzati dokumentum arra a következtetésre jutott, hogy
Brüsszel tervei csak akkor nem okoznának jelentős, globális károkat, ha a
kutatás-fejlesztés és az innováció ellensúlyozná új fejlesztésekkel a korlátozást, ám az USDA erre kevés esélyt
lát mind az eddigi tapasztalatok, mind
az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek miatt.
Az amerikai jelentéstevők arra számítanak, hogy ha csak az unióban köteleznék a gazdákat a szigorra, akkor
átlagosan évi 153 dollárral, vagyis 45
ezer forinttal kellene többet fizetnie
az élelemért a világ minden lakosának. Az európai mezőgazdasági termelés 2030-ra mintegy 12 százalék-

kal csökkenne, az alapanyagok ára pedig átlagosan húsz százalékkal emelkedne. Súlyos, húszszázalékos visszaesést könyvelhetne el az agrárexport,
a behozatal növekedése mellett. Ös�szességében csökkenne az uniós és a
globális GDP és több tíz millióval nőne
az éhezők száma.
Frans Timmermans a korábbihoz képest a napokban már engedékenyebbnek
bizonyult, és lát arra lehetőséget, hogy
a bizottság is engedjen elképzeléseiből,
előmozdítva a háromoldalú egyezséget
az új közös agrárpolitikáról – derül ki
az európai termelők legnagyobb érdekképviselete, a Copa-Cogeca közleményéből. A bizottság alelnöke emellett
ígéretet tett arra is, hogy Brüsszel hamarosan elkészíti a stratégia hatástanulmányait. A termelők pedig arra figyelmeztettek: a gazdák most is sokat
tesznek az éghajlatváltozás ellen, de a
brexit és a Covid–19-járvány komoly
nehézségeket okoz, amelyet súlyosbít
a tervezhetőség hiánya. A Copa-Cogeca a hatásvizsgálatok mellett azt kérte,
az unió nyújtson nagyobb támogatást
a beruházásokhoz és az agrárkutatás-,
-fejlesztés területeihez.

Új időszak az agráriumban

A jövőben kedvezőbb feltételekkel lehet gazdálkodni
Munkatársunktól
Novemberben az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a jogszabályt, amely új alapokra helyezi a magyar agrárgazdaság adózási és szerkezeti alapjait – mondta a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a kormány Facebook-oldalán szerdán reggel közzétett videóban. Győrffy Balázs ismertette, hogy a szervezet
által kezdeményezett és a társtárcákkal együtt az Országgyűlés elé terjesztett jogszabály három új működési formát kínál a gazdálkodóknak:
a megváltoztatott őstermelői rendszert, az őstermelők családi gazdaságát, illetve a családi mezőgazdasági társaságok rendszerét.
A távirati iroda ismertetése szerint
a kedvezmények az adózási oldalon
és az adminisztráció könnyítésében
egyaránt tetten érhetők. A kamara
abban bízik, hogy ezek a változások
magasabb hozzáadott érték előállítá-
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sára ösztönzik majd a termelőket, így
a versenyképességük, a jövedelemtermelő képességük is javul majd.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke kiemelte, hogy szerették volna a részletszabályokat személyesen,
fórumokon elmondani az érintetteknek, de mivel erre most nincs lehetőség, ezért az online térben digitális fórumokkal próbálják pótolni, és
a kamara internetes oldalán elérhetők a részletszabályok.
A közösségi oldalon megosztott videóban egy családi gazdálkodó, Baki
Róbert is megszólalt. Ő a többi között
arról beszélt, hogy a társadalomnak
már régóta szüksége volt egy új adózási
politikára, mert még a régi, rendszerváltáskori adózási rendszerrel küszködtek. Az új adózási rendszer lehetővé teszi, hogy a gazdák azzal foglalkozzanak, ami a feladatuk: állatokat neveljenek, növényt termesszenek
és minőségi élelmiszert biztosítsanak
az ország minden lakosának.

