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REKLÁM

Cáfolja Sorin Grindeanu a Nemzetközi Valutaalap aggodalmait

Mélyülő hiány
Támad a Heineken
Az Európai Unió luxembur-
gi bíróságához fordult a holland 
Heineken társaság az Igazi Csí-
ki Sör védjegyének visszavonása 
érdekében. A Bruxinfo portál tá-
jékoztatása szerint az európai bí-
róság pénteken megjelent hírle-
vele számol be arról, hogy a mul-
tinacionális sörgyártó a közel-
múltban megtámadta az EU tör-
vényszékén az Igazi Csíki Sör-
nek nyújtott európai uniós véd-
jegyet.  A holland cég az Európai 
Unió Szellemi Tulajdoni Hivata-
lának azt a határozatát támad-
ja, amellyel ezen egység az Igazi 
Csíki Sört gyártó csíkszentsimoni 
vállalkozás egyik tulajdonosának 
javára európai uniós védjegyként 
bejegyezte a Csíki Sör megneve-
zést. A Heineken azt szeretné el-
érni, hogy vonják vissza az Iga-
zi Csíki Sört gyártó cég tulajdono-
sa számára, a Csíki Sör elnevezés 
használatára megadott uniós véd-
jegyoltalmat. Mint ismert, utóbbi-
val kapcsolatban a marosvásár-
helyi táblabíróság februárban a 
Heinekennek adott igazat, betilt-
va az Igazi Csíki Sör előállítását 
és forgalmazását.

A brüsszeli szakportál cikke 
szerint a Heineken arra hivatko-
zik, hogy neki már van egy ko-
rábban bejegyzett uniós védje-
gye és egy korábban bejegyzett 
román nemzeti védjegye a CIUC 
PREMIUM szómegjelölésre, va-
lamint több, korábban bejegyzett 
román nemzeti védjegye a CIUC 
szómegjelölésre. (Ez utóbbi védje-
gyek ügyében járt el nemrég a ma-
rosvásárhelyi ítélőtábla.) A CIUC 
szó magyar megfelelője a Csík 

vagy csíki, és a Heineken szerint 
a Csíki Sör és a CIUC szót tartal-
mazó említett sörvédjegyek kö-
zötti hasonlóság olyan nagy mér-
tékű, amely a fogyasztók védelme 
érdekében kizárja a később kelet-
kezett szómegjelölések uniós véd-
jegyként való bejegyzését.

Eközben Lázár János, a Mi-
niszterelnökséget vezető minisz-
ter csütörtökön Hódmezővásár-
helyen arról beszélt, megvizsgál-
ná a magyar kormány a sörgyá-
rak működésének szabályozását, 
a nagy cégek és a kisebb magyar 
szereplők, valamint a vendéglátó-
ipari vállalkozások viszonyát azu-
tán, ami az Igazi Csíki Sörrel tör-
tént, hogy „egy kiszolgáltatott kis 
szereplőt igyekszik eltaposni egy 
multi”. „Ez a vita kevésbé a sörről, 
sokkal inkább magyarságunkról 
szól” – idézte az MTI Lázár Já-
nost, aki hozzáfűzte, éppen ezért 
„a végsőkig elszánt” a küzdelem-
ben. Kitért arra is, hogy elfogadha-
tatlannak tartja, hogy egy cég ke-
reskedelmi, profitszerzési céllal 
mások emberi méltóságát sértő 
jelképeket használ. „A Heineken 
az 50-es években – éppen a politi-
kai jelentése miatt – kifehérítette 
a csillagot sörösüvegein, és csak a 
90-es évek óta használja újra a vö-
rös csillagot” – idézte föl a minisz-
ter. Mint beszámoltunk, Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes a 
napokban bejelentette, az Orbán-
kormány a jövőben kész állami 
támogatást nyújtani majd az Iga-
zi Csíki Sör gyártásához és a kéz-
műves sörök előállításához. 

KRÓNIKA

A Nemzetközi Valuta-

alap szerint nincs pénz 

a béremelésekre, a 

kormány szerint nem 

lesz gond.

A Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) szerint Romániában 
az elmúlt években végre-

hajtott adócsökkentések és bér-
emelések veszélyeztetik a 2010 
óta elért gazdasági eredménye-
ket – jelentette ki pénteken Buka-
restben Reza Baqir, az IMF romá-
niai küldöttségvezetője. Hang-
súlyozta: a bukaresti hatóságok 
nem igényeltek egy újabb megál-
lapodást, az IMF mindössze ta-
nácsokkal segít a bukaresti kor-
mánynak. Kiemelte, Románia je-
lentősen megerősítette gazdasá-
gát, amit a 2008-as nemzetközi 
válság erőteljesen sújtott. Ugyan-
akkor – magyarázta – az elmúlt 
években végrehajtott sorozatos 
adócsökkentések, a munka ter-
melékenységét meghaladó bér-
emelések, valamint a közberu-
házások gyenge minősége veszé-
lyeztetik az elmúlt hét évben el-
ért eredményeket, és csökken-
tik a román gazdaság növekedé-
si képességét.

Baqir szerint a bukaresti kor-
mány a fogyasztásösztönző po-
litikák helyett a közberuházások 
serkentésére kellene áttérjen, 
mert csak így lehet fenntartha-
tó gazdasági növekedést biztosí-
tani. Bírálta az idei költségvetést, 
ugyanis az IMF becslése szerint 
az államháztartási hiány elérhe-
ti a bruttó hazai termék (GDP) 3,7 
százalékát. Az Európai Bizott-
ság is 3,6 százalékos deficitet ve-
tített előre, miközben a kormány 
3 százalékos államháztartási hi-
ányt vállalt.

Korábban a bukaresti pénz-
ügyminisztérium közölte, hogy 
az eltérő számítási mód adja a 
különbséget, amit most Baqir is 
megerősített. Mint mondta, az 
egyik lényeges különbség abból 
adódik, hogy az IMF az idén 4,2 
százalékos gazdasági növeke-
déssel számol, míg a bukaresti 
kormány 5,2 százalékkal. Az ál-
lamháztartási hiány csökkenté-
se érdekében azt javasolta, hogy 
Bukarest növelje az Európai Uni-
ótól lehívható pénzek arányát, 
ugyanis az előző uniós költség-
vetési ciklusban a rendelkezé-
sére bocsátott pénzeknek mint-
egy 80 százalékát használta fel 
Románia. Emellett az adóbehaj-
tás hatékonyságának növelését 
javasolta, mert – mint mondta –, 
Bukarest kevés áfát hajt be ah-
hoz képest, amennyit begyűjt-
hetne. Emellett az állami válla-

latoknál tervezett szerkezeti re-
formok végrehajtását, a korrup-
cióellenes harc folytatását és a 
júliusban tervezett újabb nyug-
díjemelés elhalasztását java-
solta a deficit mérséklése érde-
kében.

Sorin Grindeanu miniszter-
elnök azonban továbbra is ki-
tart amellett, hogy nincs ok ag-
godalomra, szombaton ismétel-
ten leszögezte, hogy az idei évben 
3  zázalék alatt marad az állam-
háztartási hiány, év végéig pedig 
5,2 milliárd euró uniós alapot fog 
lehívni az ország. 

Klaus Johannis államelnök 
eközben pénteken úgy nyilatko-
zott: reméli, hogy a kormány fi-
gyelembe veszi az IMF által meg-
fogalmazott, „jól megalapozott” 
aggodalmakat.
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Másként látja a gazdaság alakulását Baqir és Grindeanu
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