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Tovább nőhet az árbevétel
CSABA METÁL Kedvező a piaci helyzet a járműipari cégnek
„Az idei évünk várhatóan a 
tavalyinál is jobb lesz, ugyan-
is sokkal több megrendelést 
kaptunk 2014-re, mint ko-
rábban” – mondta lapunknak 
Majoros Béla, a Csaba Metál 
Zrt. vezérigazgatója a cég idei 
kilátásaival kapcsolatban. A 
járműipar számára alumíni-
um alkatrészeket gyártó csa-
ládi vállalkozás tulajdonosa 
szerint így a cég árbevétele 
2014-ben 12-13 milliárd fo-
rintra nőhet a tavalyi közel 
10 milliárdos érték után. 

Az utóbbi években jelen-
tős beruházásokat végre-
hajtó Csaba Metál – 2012-
ben például a békéscsabai 
telephelyen egy több mint 4 
ezer négyzetméteres öntö-
dei gyártócsarnokot adtak 
át – idén is azt tervezi, hogy 
újabb fejlesztéseket, eszköz-
beszerzéseket hajt végre a 
megnövekvő megrendelések 
kielégítésére. „A piaci helyzet 
nagyon jó, azonban sok függ 
attól, hogy tudunk-e forrá-
sokhoz jutni az uniós gazda-
ságfejlesztési program pályá-
zati kiírásain” – tette hozzá. 

Az 1993-ban kétfős vállal-
kozásként induló, mára több 
mint 600 főt foglalkoztató cég 
jelentős autóipari beszállító-
nak számít. A társaság tavaly 
márciusban el is nyerte a 
Nemzeti Külgazdasági Hiva-
tal (HITA) „az év magyar be-
szállítója” díját. Tavaly szep-
temberben pedig a Volkswa-
gen után egy újabb nagy au-
tógyár, a németországi BMW 
közvetlen beszállítója lett a 
cég. Az idei tervekkel kapcso-

latban Majoros Béla kiemelte: 
amellett, hogy a meglévő au-
tóipari vevői körnél bővülnek 
a megrendelések, várhatóan 
a vevői kör is növekedni fog, 
így az is elképzelhető, hogy 
2014-ben újabb nagy autó-
gyár közvetlen beszállítóivá 
válnak. 

A cég által gyártott öntvé-
nyek 80 százaléka megy ex-
portra, azonban a maradék 
20 százalékot is olyan Ma-
gyarországon működő multi-
nacionális rendszerbeszállító 
cégeknek szállítják, amelyek 
aztán kompletten egybesze-
relt egységeket exportálnak 
külföldre. A vezérigazgató 
elképzelhetőnek tartja, hogy 
idővel a Volkswagennel meg-
lévő referenciáik miatt a kon-
szernhez tartozó győri Audi-
tól is kaphatnak majd meg-
rendelést.

A Csaba Metál a békéscsa-

bai öntöde mellett Szeghal-
mon is rendelkezik egy gyár-
egységgel. Ez a 2005-ben 
megvásárolt acélszerkezet 
üzletág többek között busz-
alvázakat, -felépítményeket, 
lég- és üzemanyag-tartályo-
kat, haszongépjármű-alvá-
zakat, komplett trailereket 
gyárt. A 2011-ben Magyar 
Termék Nagydíjban részesült 
URBANUS midibuszt is Szeg-
halmon fejlesztették ki, illet-
ve gyártják. A midibusz le-
hetséges piacaival kapcsolat-
ban Majoros Béla elmondta: a 
válság utáni kilábalás jelei e 
szegmensben még nem érzé-
kelhetők. Görögországban és 
Cipruson – ahová már több 
URBANUS-t szállítottak – 
lenne további igény a midibu-
szokra, azonban ezekben az 
országokban jelenleg nincs 
fizetőképes kereslet, hason-
ló mondható el a potenciális 
piacnak számító FÁK-orszá-
gokról is. „Kapacitásunk van, 
ha igény lenne rá, bármikor 
hozzá tudunk fogni a gyár-
táshoz” – jegyezte meg. �n VG

Érdemi fellendülés jövőre
BAUTRANS A forgalom idei bővülését nem a piactól várják
A hazai gazdaság idei évre 
várható fellendülése ellené-
re Papp Zoltán, a túlméretes 
áruszállítási és daruzási szol-
gáltatásokat nyújtó BauTrans 
Kft. ügyvezetője igazgatója 
még nem látja annyira ked-
vezőnek a 2014-es évet azok-
ban a szektorokban, ahol cé-
ge tevékenykedik. A társaság 
vezetője arra számít, hogy az 
utóbbi években erősen visz-
szaesett építőiparban majd 
csak jövőre lehet érzékelhe-
tő fellendülésre számítani. A 
túlméretes áruszállítási piac 
pedig egy olyan speciális te-
rület, ahol nem jellemzőek a 
nagy kilengések egyik irány-
ba sem. A válság első évben, 
2009-ben sem esett visz-
sza drasztikusan a piac, de 
ugyanígy nagy fellendülések 
sem jellemzik az ágazatot. 
Utóbbi szektorra majd a pak-
si atomerőmű bővítése hathat 
kedvezően, miután speciá-
lis szállítási igények fognak 
kapcsolódni a beruházáshoz. 
„Az viszont kérdés, hogy a 
megrendelésekből a BauT-
rans mennyit tud majd meg-
szerezni” – tette hozzá.

Papp Zoltán összességé-
ben azonban arra számít, 
hogy 2013-hoz képest az idei 
évet nagyobb forgalommal 
és eredményességgel zárhat-
ja majd a cég. Az árbevételre 
vonatkozó várakozással kap-
csolatban elmondta, hogy a 
tavalyi közel három milliárd 
forintos forgalmat idén mint-
egy 300 millió forinttal sze-
retnék növelni. Ezt azonban 
nem a piactól, hanem attól 

várja, hogy a BauTrans ké-
pes lesz ügyfélkörét bővíteni, 
pluszpiacokat találni. Ilyen 
piacbővítés lehet a cég ka-
zahsztáni megrendelése is. 
A tárgyaások jelenlegi állá-
sa szerint egy magyar-kazah 
vegyesvállalat által elnyert 
útépítési projekthez szüksé-
ges gépeket, speciális beren-
dezéseket kell majd a nyáron 
leszállítania a BauTrans-nak 
Európából az ázsiai országba. 

A cég idei beruházási ter-
veiről elmondta: várhatóan 1 
millió eurónyi értékű eszköz-
beszerzést valósítanak meg 
2014-ben, azonban ennek 
döntő része cserét, a régi esz-
közök újakkal való kiváltását 
és nem az eszközpark bővíté-
sét jelenti. 

A több mint fél éve beveze-
tett e-útdíj kapcsán kiemel-
te, hogy jelentős könnyítést 
jelent majd az utólagos díj-

fizetés lehetőségének febru-
ártól várható bevezetése, a 
BauTrans ugyanis teljesíteni 
tudja az ahhoz elvárt szük-
séges feltételeket. Papp Zol-
tán azonban nem lát valódi 
késztetést az illetékes ellen-
őrző hatóságok részéről a 
következetes kontroll alkal-
mazására a kiskapukat kiját-
szó, ügyeskedő fuvarozókkal 
szemben, amelyek tehergép-
kocsijai olyan utakon közle-
kednek, ahol amúgy nem le-
hetne. A tavalyi év második 
felében a tervezett díjbevétel 
teljesült, így szerinte az ille-
tékes hatóságok nincsenek 
is rászorulva a szigorú kont-
roll alkalmazására. Úgy vé-
li, a kontroll csak akkor fog 
erősödni, ha nem teljesül az 
elvárt díjbevétel. „Az ügyes-
kedők tevékenysége jelentős 
veszélyt jelent a szabályokat 
betartó cégek számára. Ha 
ugyanis engedik a díjfizetési 
kötelezettség kikerülését, az 
árlehúzó tényező lehet a díj-
piacon” – emelte ki.
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Idén kikerülhetünk a bóvli kategóriából
INTERJÚ Az árfolyamkockázatok miatt a jegybank várhatóan már nem vágja tovább a kamatot – véli Csaba László
Nem növeli a kiszámíthatósá-
got, hogy a kormány a tavalyi 
deficit mértékénél magasabb 
hiánycélt határozott meg 
2014-re – véli Csaba László 
közgazdász professzor, aki 
lapunk mai évindító konferen-
ciájának egyik előadója.

Tar Gábor

– Az előrejelzések szerint tavaly 
több mint egy százalékkal nőtt a 
magyar GDP. Valóban növekedési 
fordulat történt tavaly, ahogy azt a 
kormány állítja? 

– 2012-ben erőteljesen vissza-
esett a gazdaság, tavaly pedig 
összességében bővült a GDP. Eb-
ben az értelemben nyílván tör-
tént egy trendváltás. A mai isme-
reteink szerint ki lehet jelenteni, 
hogy idén is nő majd a gazdaság, 
vagyis két egymást követő évben 
bővül majd a GDP a 2012-es csök-
kenés után. Ezzel véget ér az a 
korábbi évekre jellemző időszak, 
hogy egy év bővülést, egy év 
zsugorodás követ. A társadalom 
számára viszont akkor kezd érzé-
kelhetővé válni a növekedés, ha a 
bővülés üteme 2-3 évig 2,5 száza-
lék felett lesz. Ettől azonban még 
nagyon messze vagyunk. 

– Mennyire egészséges szerkezetű 
a jelenlegi növekedés? 

– Minden növekedés jó. A baj 
az, hogy nem fenntartható. Két 
éve írtam egy tanulmányt a növe-
kedés nehézségeiről, arról, hogy 

miért marad le Magyarország. E 
tekintetben azóta semmi sem vál-
tozott. A növekedés belső felhajtó 
erői ugyanolyan gyengék, mint 
akkor voltak. Az kedvező, hogy 
alacsony az infláció. Az árstabili-
tást kivéve viszont az összes töb-
bi növekedési tényezőt nagyon 
gyengének látom.

– A rekordalacsony infláció azon-
ban nem gátolhatja a növekedést? 

– Ez egy hamis dilemma. Min-
denképpen örülni kell annak, 
hogy az infláció alacsony. Ez javít-
ja a gazdasági növekedés feltéte-
leit, hiszen kiszámíthatóbbá teszi 
a gazdasági szereplők helyzetét. 

– Akkor is örülni kell ennek, ha ezt 
döntően a rezsicsökkentés okozta?

– Az persze baj, hogy ez nem 
egy természetes folyamat ered-
ménye, hanem alapvetően a re-
zsicsökkentés hatása, aminek se 
a módjáról, se a mértékéről, se a 
következményéről nem ismerek 
olyan elemzéseket, ami túlmen-
ne a választási megfontolásokon.

– A növekedési hitelprogram meny-
nyiben tud lökést adni a gazdaság-
nak?

– Nem várok ettől nagy fellen-
dülést. A jegybank nem tud mást 
csinálni, minthogy azt az üzene-
tet küldi a kkv-knak: rajta nem 

múlik a hitelhez jutás. A bankok 
azonban azt mondják, hogy nin-
csenek olyan jó projektek, amire 
szívesen kihelyeznének forráso-
kat. A cégek erre pedig azzal vála-
szolhatnak, hogy ha kiszámítható 
lenne az üzleti környezet, akkor 
megfelelő beruházási projektek-
kel állnának elő. A kormányzat 
úgy tudna ezen segíteni, ha kiszá-
míthatóságot vinne a rendszerbe. 
Ennek sarokköve lehetett volna 
például, ha idénre nem 2,9 szá-
zalékos hiánycélt tervezett volna 
a kormány a tavalyi 2,3 százalék 
után (végleges adat még nincs, az 
NGM szerint kedvező elszámolás 
esetén lehet 2,3 százalék a hiány 

mértéke – a szerk.), hanem 1,9 
százalékosat. Az alaptörvényben  
ugyanis rögzítve van - még ha 
ezt a kabinet nem is tekinti ope-
ratívnak -, hogy évről évre alacso-
nyabbnak kell lennie a deficitnek. 

– Akkor ezt tekinthetjük a választá-
si évek szokásos lazításának?

– Igen, ez az. A 2,9 százalékos 
hiánycélt nagyon kifeszített, me-
rész tervezésnek tartom erre az 
évre. Sokkal kisebb hiányterv 
mellett is erőfeszítéseket igényel-
ne a deficit 3 százalék alatt tartá-
sa. Ettől függetlenül úgy vélem, 
hasonlóan az elmúlt évekhez, 
hogy garantálva lesz a 3 százalék 

alatti hiány, de ha ez úgy történik, 
mint annyiszor korábban, hogy  
belenyúlnak a költségvetésbe, 
akkor azt megint nem nevezhet-
jük kiszámíthatóságnak. 

– Ön szerint hol érhet véget az MNB 
kamatcsökkentési ciklusa?

– Úgy gondolom, hogy a mosta-
ni szintnél lejjebb már nem viszi 
a kamatot a jegybank. Szerintem 
a monetáris tanács elég pragma-
tikus ahhoz, hogy belássa: a hét-
ről hétre egy lázgörbéhez hasonló 
módon ingadozó forintárfolyam 
kockázatainak figyelembe vétele 
mellett már nem folytatható to-
vább a kamatcsökkentés. 

– A javuló makroadatok alapján 
várható az ország felminősítése?

– Ha nem lesz nagy árfo-
lyam-ingadozás, akkor néhány 
hónap múlva elképzelhetőnek 
tartom, hogy ha szerény mérték-
ben is, de javul az ország besoro-
lása a hitelminősítőknél, és kike-
rülünk a bóvli kategóriából. Úgy 
gondolom, a monetáris tanács az 
elmúlt egy évben jól vizsgázott. A 
Wall Street Journal-ról köztudott, 
hogy nem nevezhető a mostani 
jegybanki vezetés nagy barátjá-
nak, azonban nemrégiben arról 
közöltek cikket, hogy mennyi-
re kellemes meglepetést okozott 
számukra az MNB teljesítménye. 
Még két ilyen írás, és miért ne 
adna erre alapot a jegybank, és 
akkor szerintem meg is lesz a fel-
minősítés.
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Névjegy
CSABA LÁSzLó (60)
1976 - 1987: az MTA Világgazdasá-
gi Kutató Intézetének munkatársa
1988 - 2000: a Kopint-Datorg Rt 
munkatársa
1996-BAN Az MTA doktora címet 
nyeri el
1997-TőL A BKÁE (ma Budapesti 
Corvinus Egyetem) egyetemi tanára
1991 - 1997: a Külkereskedelmi Fő-
iskola címzetes tanára
1999 - 2012: a Debreceni Egyetem 
egyetemi tanára
2000-TőL A Közép-európai Egyetem 
(CEU) egyetemi tanára
2007-BEN Az MTA levelező tagjává 
választották
2013 MÁJUSA óta az MTA rendes 
tagja

Csaba László az árstabilitást kivéve az összes többi növekedési tényezőt nagyon gyengének látja 

Majoros Béla, a Csaba Metál 
Zrt. vezérigazgtója

Papp Zoltán, a BauTrans Kft. 
ügyvezető igazgatója
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