
külgazdaság

Energiaügyi egyeztetés
Mezőgazdasági és energiaügyi kérdések-
ről tárgyalt tegnap Moszkvában Szijjártó 
Péter. Az MTI szerint a külügyi és kül-
gazdasági államtitkár Anatolij Janovszkij 
miniszterhelyettessel áttekintette a Dé-
li Áramlat földgázvezeték magyarországi 
szakaszának építésére vonatkozó előké-
születeket. Ilja Sesztakov mezőgazda-
sági miniszterhelyettessel és Andrej 
Szapelinnel, a Vnyesekonombank al-
elnökével pedig megállapodtak abban, 
hogy a moszkvai magyar kereskedőház 
és a Vnyesekonombank együttműködé-
sét úgy alakítják, hogy az növelni tudja a 
magyar élelmiszer-ipari exportot. (KCSI)

gazdasági stabilitási törvény

Felhatalmazott kormány
Módosította az Országgyűlés tegnap a 
gazdasági stabilitásról szóló törvényt az 
alaptörvény ötödik módosításával ösz-
szefüggésben. Az új sarkalatos tör-
vény értelmében amíg az államadósság 
a bruttó hazai termék felét meghalad-
ja, az államot terhelő jelentős közvetlen 
kiadási kötelezettség fellépése esetén a 
kormány felhatalmazást kap különféle 
intézkedések megtételére. (SZSZ)

EuróövEzEt

Újra él a bizalom
Visszatért az euróövezet iránti bizalom, 
ami a tagállamok erőfeszítéseinek is kö-
szönhető – mondta tegnap Mario Draghi, 
az Európai Központi Bank elnöke. (SZSZ)

Nem változtat
a deficiten
a pluszkiadás

„A szocialisták
a mohó multik
oldalán állnak”

szajlai csaba 
Hosszabb távon aligha lesz elkerül
hető a szigorítás a globális jegyban
koknál, hiszen a világpiacon ma sem 
múlt el a bizalmi válság. Másfelől ha 
pénzbőség van, Magyarország külső 
finanszírozása könnyebben megold
ható – jelentette ki a lapunknak adott 
interjúban Csaba László közgazdász
professzor. Az akadémikus a rezsi
harc kapcsán kitért arra is, hogy a ha
tóságilag szabályozott árak körében 
az uniónak nincs hatásköre. Az egye
temi tanár a banki kínálat koncentrá
lódását és kevesebb pénzintézet mű
ködését várja a közeljövőben. 

– Készül a 2014-es költségvetés, 
egyre több benne a „lazító elem”, ál-
lítják az ellenzéki pártok. Ennek el-
lenére tartható lesz a háromszázalé-
kos hiánycél?

– A kormány – éppen az EU-val és 
az IMF-fel kialakult tartós feszült-
ségek miatt – szó szerint bármi áron 
fenntartja a három százalék alat-
ti hiányt, mint tette 2010–2012-ben 
sokkal nehezebb körülmények között 
is. Ez akkor is évközi intézkedésekkel 
történt, adott esetben ettől 2014-ben 
sem tekinthetnek el, különösen az 
országgyűlési választásokat követően. 
A növekedés megindulása és a közter-
hek behajtásának szigorítása együtte-
sen kedvező hatással járhat.

– A minap jelentette be a jegybank 
a növekedési hitelprogram folytatá-
sát. Van ebben benne akkora ampli-
túdó, amit az MNB menedzsmentje 
beharangozott?

„Bármi áron, de tartják a hiánycélt”
CsABA LászLó: jövőre sem Lesz három százALékNáL NAgyoBB A defiCit, ezt NehezeBB heLyzetBeN is teLjesítette már A kABiNet

– A növekedési hitelprogram egy-
előre meglehetősen szerény. Bár az 
igaz, hogy – pestiesen szólva – „len-
ne rá igény”. Az is tény azonban, hogy 
a pénzintézetek sem az idén, sem jö-
vőre nem mazsolázgathatnak a jobb-
nál jobb, biztosabbnál biztosabb üz-
leti tervek közül. Azaz ezt a pénzt nem 
lesz egyszerű kihelyezni, feltételezve 
a szolid gazdálkodást. A gazdaság in-
kább az építőipar, a mezőgazdaság, az 
ismét beinduló fogyasztás és a kivitel 
hatására nőhet.

– A kormány 2013-ra 0,7, jövőre 
pedig 1,9 százalékos gazdasági nö-
vekedéssel tervez, majd a későb-
biekben nagyobb lendületet vár. Van 
ekkora potenciál a recesszióból ép-
pen kikerülő gazdaságban?

– Ezek a mértékek összhang-
ban vannak a legtöbb bel- és külföl-
di elemző, köztük a kormánnyal nem 
rokonszenvezők előrejelzésével is. Hi-
szen ha az idén megvalósul a várt 0,7 
százalék, az a tavalyi mínusz 1,7 mel-
lett még mindig alacsonyabb szintet 
jelent, mint 2011-ben volt. Vagyis van 
hova növekedni.

– Mind az amerikai Fed, mind pe-
dig az Európai Központi Bank, de a 
japánok is folytatják a laza monetá-
ris politikát. Ezek szerint továbbra is 
pénzbőségre készülhetünk, és ma-
rad a kedvező befektetési hangulat?

– Igen, bár a „kedvező” jelző nyil-
ván rövid távra értendő. Hosszabb tá-
von aligha lesz elkerülhető a szigorítás, 
hiszen a világpiacon még nem múlt el 
a bizalmi válság. Másfelől ha a pénzből 

bőven van, Magyarország külső finan-
szírozása könnyebben megoldható.

– A bankszövetség szerint kény-
szerű átalakuláson megy keresztül 
a hazai bankrendszer. Mi várható a 
végső devizahiteles-mentőcsomag 
után, illetve a takarékszövetkezetek 
átpozicionálását követően?

– A részletek még nem ismertek, 
márpedig az ördög a részletekben la-
kozik. A takarékszövetkezetek piaci 
részaránya csekély, feltőkésítésük ré-
vén talán aktívabb szerepet vállalhat-
nak a vidék gazdaságában. Az újabb 
– formálódó – devizahiteles-csomag 
viszont megrendítheti a pénzintéze-
tek helyzetét. Maga a kormányfő szólt 

arról, hogy a bankok már ma is „jaj-
veszékelnek”. Minden településen jól 
láthatók – néhol a központban is – a 
bezárt bankfiókok. Konkrétan a ban-
ki kínálat koncentrálódását, keve-
sebb pénzintézet működését várom, 
és a megmaradtak hitelezési aktivitá-
sa is mérsékelt lesz. Bár az is igaz, hogy 
zárva tartásból nem tudnak megélni a 
bankok.

– Hogyan látja a „rezsiharcot”? 
Mi lesz akkor, ha behúzza a féket az 
Európai Unió, és nem a kormány, 
hanem az energiaszolgáltatók jön-
nek ki jól a csatából?

– Azt hinném, hogy a hatóságilag 
szabályozott árak körében az uniónak 

nincs hatásköre. Az más kérdés, hogy 
egy szolgáltató cégnek is, bármilyen 
jogi formában működik és bárki le-
gyen a tulajdonosa, nyereségesnek kell 
lennie. Hiszen a kilencvenes évek kö-
zepén épp azért adták – sok vita után – 
magánkézbe az energiaszektort, mert 
az államnak és az önkormányzatok-
nak – no meg a magyar lakosságnak – 
nem volt pénzük az évtizedeken át el-
maradt fejlesztésekre. A költségeket 
el lehet halasztani, de a fejlesztéseket 
előbb-utóbb csak meg kell valósítani. 
Ez pénzbe kerül, amit valakinek állnia 
kell. Ha a fejlesztések sokáig elmarad-
nak, akkor az az ellátás szintjét és biz-
tonságát is érintheti. w

A takarékszövetkezetek jobban segíthetik a vidék gazdaságát a közgazdász szerint Fotó: hEgEdüs róbErt
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forinttal csökken holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj hét fo-
rinttal lesz olcsóbb. A Mol döntésével a benzin átlagára 406-407 forintra, a gázolajé 
426-427 forintra csökken. A társaság a múlt héten kétszer is csökkentette az árakat: 
pénteken négy forinttal a benzin és három forinttal a gázolaj árát, szerdán pedig hét 
forinttal lett olcsóbb a benzin és öttel a dízel. (KCSI)

szcs
A Költségvetési Tanács (KT) teljesít
hetőnek tartja a kormány jövő évi, 
2,9 százalékos GDParányos hiány, 
és kétszázalékos növekedési prog
nózisát – derül ki a szakmai testü
let tegnap közzétett összefoglalójá
ból. Eszerint a KT azt javasolja, hogy 
a kormány néhány bevételi és kiadá
si tételnél végezzen új kockázatelem
zést, és ennek alapján határozza meg 
a szükséges tartalékokat.

A Költségvetési Tanács a 2014-es gaz-
dasági növekedésre vonatkozó két-
százalékos kormányzati előrejelzést 
megvalósíthatónak tartja a nemzet-
közi konjunktúra élénkülése, a bővülő 
belföldi kereslet – a lakossági fogyasz-
tás, az uniós forrásokra épülő állami 
beruházások és az MNB növekedési 
hitelprogramjának második üteméből 
forráshoz jutó magánszféra beruházá-
sai – figyelembevételével – olvasha-
tó a KT tegnap megjelent szakvélemé-
nyéből. Ugyanakkor a tanács szerint 
a szóban forgó bővülési ütem a lehet-
séges tartomány felső sávjába tarto-
zik. Éppen ezért a testület azt javasol-

szcs
Miközben zajlott a parlamentben a 
2013-as költségvetés hetedik módo-
sításának elfogadása, a nemzetgaz-
dasági tárca közzétette a költségvetés 
augusz tusi részletes adatait. Ezek sze-
rint augusztusban 110 milliárd forintos 
hiánnyal zárt az államháztartás köz-
ponti költségvetése. Az első nyolc hó-
nap alatt 961,2 milliárd forintos deficit 
jött össze, ami az éves előirányzat 110 
százaléka. Ugyanakkor a kormány vá-
rakozásai szerint december hónapban 
jelentős többletbevétellel számolhat a 
költségvetés, ami hozzájárul az éves 
hiány elvárt szinten tartásához. Az idei 
évet érintő zárószavazásra egyébként 
ma kerülhet sor. A kormány a változ-
tatásokkal 255 milliárd forinttal növeli 
a kiadásokat, ebből 84 milliárd forin-
tot az Országvédelmi Alapból fedez, a 
maradék 171 milliárd forint – az E.ON 
gázüzletágának állami felvásárlása és a 
takarékszövetkezeti integráció miatt 
– pedig nem érinti az uniós módszer-
tan szerinti egyenleget. w

szarvas szilvEsztEr
A lakosság terheinek növelését terve-
zi a baloldal, amely továbbra is a „mo-
hó multik” oldalán áll – jelentette ki 
tegnap Zsigó Róbert, a Fidesz szóvi-
vője. Szerinte a rezsicsökkentés alkot-
mányos védelmének létjogosultságát 
az is bizonyítja, hogy Gréczy Zsolt, a 
Gyurcsány Ferenc vezette párt egyik 
politikusa „alávaló cselekedetnek” 
minősítette, amely ellen a legkemé-
nyebb módon fel kívánnak lépni. „A 
bukott baloldal azért gondolja úgy, 
hogy útjában van a rezsicsökkentés, 
mert a programjukban a rezsiköltsé-
gek emelése szerepel. Ugyanazok 
vannak együtt, akik tizenötször nö-
velték a rezsiárakat, háromszorosára 
emelték a gáz árát, kétszeresére a vil-
lanyáram árát, és ezzel elérték, hogy 
a magyar családoknak a legmagasabb 
rezsiárat kelljen fizetniük Euró pában” 
– mondta Zsigó Róbert. Kiemelte, a 
kormány azt szeretné elérni, hogy a 
tavaly decemberinél húsz százalék-
kal alacsonyabb legyen a rezsi. A ka-
binet dolgozik a tűzifa- és a szénfű-
tés olcsóbbá tételén, az erre vonatkozó 
szociális program kiterjesztésén – tet-
te hozzá a szóvivő. Emlékeztetett arra 
is, hogy a nonprofit közműszolgálta-
tókról készülő törvény is a rezsicsök-
kentést szolgálja majd. w

elérhető a gyorsabb bővülés 
megvALósuLhAt A kormáNy jövő évi CéLkitűzése

ja, hogy a kormány néhány bevételi és 
kiadási tételnél végezzen új kockázat-
elemzést, és ennek alapján határozza 
meg a szükséges tartalékokat.

Kovács Árpád, a KT elnöke lapunk-
nak azt mondta, teljesíthetőnek tart-
ják a kormány jövő évi, 2,9 százalé-
kos GDP-arányos hiányprognózisát 
is, továbbá az ez évi büdzsé alakulá-
sa kapcsán sem tartanak „lazulástól”. 
A szakember intett arra, hogy a terve-
zett 2014-es hiánycél mindössze 0,1 
százalékponttal marad el a három-
százalékos európai uniós – és a stabi-
litási törvényben is megfogalmazott 
– követelménytől. A szakmai testü-
let irányítója hozzátette: az adósság-
mutató tervezett javulása pedig mind-
össze 0,4 százalék, amely a vártnál 
alacsonyabb gazdasági bővülés vagy 
alacsonyabb infláció mellett megaka-
dályozhatja az adósságszabály érvé-
nyesülését, a hiánycél tartását. 

A nemzetgazdasági tárca a jövő évi 
költségvetés tervezésekor 2,9 száza-
lékos hiánnyal és az eredetileg terve-
zettnél alacsonyabb, 2,4 százalékos 
inflációval számol. w


