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M ilyen kormányzati szándék
állhat a jövõ évi költségvetés

szokatlanul korai benyújtása mö-
gött, és ennek a lépésnek mi lehet a
hozadéka?

– Az egyik ok az, hogy a veszp-
rémi és a tapolcai választás elveszí-
tése után a kormány erõt mutas-
son, ezzel markáns jelét adja, nem a
kétharmad függvénye a kormány-
zóképesség, az ország szekere arra-
felé megy, amerre a kabinet akarja.
A másik ok az európai szemeszter
mûködése: az uniós tagállamok a
büdzséterveiket még azelõtt egyez-
tetik egymással, hogy megtörténne
a nemzeti parlamentek általi jóvá-
hagyás. Ez egy átfogó és széles körû
egyeztetés, és mivel eurózónán kí-
vüli tagként is csatlakoztunk a költ-
ségvetési paktumhoz, meg kell tud-
ni mondanunk, hogy a tervezett
makrogazdasági mutatókat milyen
intézkedésekkel kívánjuk elérni a
következõ két-három évben.
Ugyanakkor mindenki felfelé mó-
dosította a magyar gazdaság növe-
kedésére vonatkozó várakozásait,
miközben a deflációt továbbra is
látni, és az árfolyam tekintetében is
bizakodást lehet tapasztalni: min-
dent egybevéve most a lehetõ leg-
optimistábbak a külsõ megfigye-
lõk. Ilyenkor mindent el lehet fo-
gadtatni, vagyis egy lazább költség-
vetést is át lehet nyomni.

– Vannak e versenyfutásnak
kockázatai?

– A Költségvetési Tanács is je-
lezte, hogy túl korán van, rendsze-
rint azért nyújtják be november vé-
gén a büdzsét, mert tizenegy hónap
elteltével már körvonalazódik a
kassza, májusban viszont még érte-
lemszerûen legfeljebb sejteni lehet
az év második felének kockázatait.
Gondolok itt a görög és az ukrán ál-
lamcsõd következményeire. Bár
még az elején járunk, az Európai
Központi Bank kötvényvásárlási
programja sem vezet az európai
tõzsdék szárnyalásához, sõt lefelé
mennek a részvényindexek. Ehhez
még hozzájárulhat az amerikai ka-
matemelés, nem az a kérdés, lesz-e,

hanem hogy mikor. Ezekbõl egy
kedvezõtlen feltételrendszer is ki-
alakulhat 2016-ra anélkül, hogy a
kormány bármit is elrontott, elszá-
molt volna. További kockázat a túl-
zott optimizmus, a még meg sem
termelt javak elköltése. A „folytat-
juk” választási szlogen azt is mutat-
ja, hogy tartózkodnak a strukturális
átalakításoktól, pedig az elmúlt ne-
gyedszázad ígérgetéseinek folyto-
nosságát meg lehetne törni. Nem
lehet rendbe tenni a nyugdíjrend-
szert, az egészségügyet, az oktatást,
a regionális politikát és a környe-
zetvédelmet, ha az ezekre a célokra
szánt összegek nem változnak.
Odáig rendben vagyunk, hogy a rö-
vid távú célokat elértük, de a felso-
rolt területeken is tartós megoldást
kell találni.

– Ha ennyire borúlátó, ön sze-
rint hol rontottuk el?

– Emlékszem, mennyit szidal-
maztuk Matolcsy Györggyel és Var-
ga Mihállyal a baloldali kormányo-
kat az ötvennégyféle adó kivetése
miatt, most mégis hatvankettõnél
járunk. Ennek hatására ráadásul
nem lett átláthatóbb, kiszámítha-
tóbb az adórendszer, az állami be-
vételek generálása mellett más
szempontokat is figyelembe lehet-
ne venni. A mostani a csillagok
együttállásával egy történelmi pilla-
nat lehetne, a válságkezelés után a
kormánypártok újbóli egyértelmû
felhatalmazása olyan lehetõség,
hogy illene nyomot hagyni a tör-
vényalkotás, az intézményépítés, il-
letve a stratégiai gondolkodás terén
is: ne egy vagy kettõ, hanem tizenöt
évre tervezzünk elõre. Csak azokból
a változásokból lehet valami, amit a
négyéves kormányzati ciklus elsõ
másfél évében elindít a kormány.

– A teljes foglalkoztatást elérhetõ
célnak tartja? A hasonló méretû
Csehországban csaknem ötmillióan
dolgoznak.

– Eltérõ utakon járunk: ne fe-
lejtsük el, hogy míg õk lementek öt-
millió munkavállalóról 4,8 millióra,
addig mi 3,6 millióról kúsztunk fel
4,1 millióig, és ezenkívül van még
kétszázezer közfoglalkoztatott. A
2009-ben fennálló majdnem másfél

milliós különbséget félmillióra szû-
kítettük a csehekkel szemben. Úgy
tûnik, a viszonylag kevés számsze-
rû és ellenõrizhetõ ígéret közül ez
sínen van, az elõirányzott egymillió
új munkahelybõl hétszázezer már
megszületett. De az igazi kérdés az,
hogy a dinamikus növekedéssel
mikor jönnek létre egyenesen ará-
nyosan új adófizetõ munkahelyek.
Mert a magángazdaság felpezsdü-
lése helyett a bõvülés mögött in-
kább a minisztériumok és az állami
vállalatok állnak. Az elmúlt har-
minc évben azt láttam, egyetlen or-
szág sem gyorsított úgy a növeke-
désén, hogy közben az állami újra-
elosztást is növelte, márpedig mi 48
százalékról 52-re léptünk. A svédek
72 százalékról ugrottak vissza 51-
ig, így hasonló a szint, de a külön-
bözõ végeit ismerjük a számegye-
nesnek. Az oktatáshoz is másképp
viszonyulunk, õk tudják, kutatás
nélkül nincs fejlesztés, fejlesztés
nélkül nincs innováció, innováció
nélkül nincs olyan típusú gazdasági
növekedés, melynek magas a hoz-
záadott értéke, és jelentõsen növeli
az ország versenyképességét. Az
érem másik oldala: az ipar folyton
panaszkodik, hogy nem kap kellõ
mennyiségû képzett munkaerõt,
néhány üdítõ kivételtõl eltekintve
azonban a beruházásaikat sem lá-
tom a felsõoktatásban.

– Az elsõ négy hónap árindex-
csökkenése után az ötödikben fél-
százalékos az emelkedés. Szûnõben
a deflációs aggályok, a májusi pénz-
romlás aranyat ér?

– Ha januártól nézzük, mégis
mínusz 0,6 százaléknál járunk. Úgy
látom, nincsenek összehangolva a
gazdaságpolitika elemei, gyorsuló
növekedést tervezni visszaesõ be-
ruházásokkal nem koherens, mint
ahogy stabil árfolyamra berendez-
kedni folyamatos kamatcsökkentés
mellett sem az. A rezsicsökkentés
jót tesz a nyugdíjasoknak, de árt a
szolgáltatóknak és a költségvetés-
nek. Ha 17 ezer milliárd forint a bü-
dzsé, kétszázalékos infláció mellett
ott lenne a 340 milliárd forint bevé-
tel is, ha viszont nullaszázalékos az
idei év, ezt az összeget valahonnan
máshonnan kell elõteremteni. A
deflációs veszélyt el lehetne háríta-
ni úgy, hogy az ipari rezsicsökken-
tést elhalasztaná a kormány két év-
vel, különben a kis- és középvállal-
kozások a költségeiket sem tudják
kitermelni, és a foglalkoztatás is
visszaesik.

– A piac várakozásai szerint a
jegybanki alapkamaton júniusban
újabb 15 bázispontot vág a monetá-
ris tanács. Van létjogosultsága a tör-
ténelmi mélypontot jelentõ 1,5 szá-
zaléknak?

– Elmentek addig a pontig,
amíg ésszerûen el lehet menni.
Nem helyes, ha mi Amerikát ját-
szunk a monetáris politikában,
mert a forint nem világpénz, a bu-
dapesti tõzsde pedig nem összeté-
vesztendõ New York-i társával. Egy
olyan kicsi, nyitott gazdaságban,
mint a miénk, hitelességre kell tö-
rekedni, nem helyes, ha a nemzeti
bank rövid távú folyamatokra rea-
gálva állandóan rángatja a kamat-
szintet. Ha gyengül az árfolyam,
nem biztos, hogy a külföldi befekte-
tõk meg fogják venni a magyar ál-
lampapírokat.

– Ahogy már említette, nemcsak
a kormány módosította felfelé az
idei növekedési várakozását, hanem
több nemzetközi szervezet is. A ta-
valyi 3,6 százalék után idén hol a
plafon?

– A 21 százalékos beruházási rá-
tánkból nem következik tartós,
gyors, 3-4 százalékos bõvülés, az
igen hangsúlyos energetikai, állam-
igazgatási, illetve kulturális és
sportberuházások ráadásul még ha
szükségesek is, lassú megtérülésû-
ek. A magyar gazdaság növekedési
potenciálja jelenleg 1 és 1,5 százalék
közé tehetõ, a kedvezõ külsõ felté-
telekkel sem igen ugorhat a 2-2,5
százalékos tartomány fölé. A foglal-
koztatás és az innováció ellentmon-
dásairól már beszéltem, a pénzügyi
közvetítés is lehetne a növekedés
egyik forrása, de ezt a lábat kihúz-
ták a tõzsdebotrányok, a bankrend-
szeren kívüli bizalom megingott.

– A belsõ ellentmondások és a
politikai zaj dacára a hitelminõsí-
tõknél jók vagyunk. Páratlan bravúr
lenne, ha még ebben az évben a be-
fektetésre ajánlott kategóriában ta-
lálnánk magunkat?

– Az ebben az országban élõ tíz-
millió állampolgár gondjai csak
részben képeznek közös halmazt a
hitelminõsítõk által vizsgált fõbb
makroökonómiai mutatókkal, me-
lyekben viszont kétségkívül jól tel-
jesítünk. Reális esélyt látok a felmi-
nõsítésre, mert a fizetési, a kereske-
delmi és a tõkemérlegben is többlet
van, jók a magyar papírok hoza-
mai, emellett a kormányzatot sú-
lyosan veszélyeztetõ társadalmi
konfliktus sincs.

Kockázatos a korai büdzsé
Görögország vagy Ukrajna csõdje alaposan átírhatja a kormány terveit

A deflációs veszélyt el lehetne hárítani úgy, hogy az ipari rezsi-
csökkentést elhalasztja a kormány két évvel, különben a vállal-
kozások a költségeiket sem tudják kitermelni és a foglalkoztatás
is visszaesik – mondta a Magyar Nemzetnek Csaba László. A
közgazdász, egyetemi tanár szerint ugyanakkor a politikai zaj-
ban is meggyõzõk a fõbb makrogazdasági mutatóink, így még
idén jöhet a felminõsítés.

Reális esély van rá, hogy hamarosan a befektetésre ajánlott kategóriába sorolják hazánkat a hitelminõsítõk FOTÓ: HEGEDÛS MÁRTA

Élénkül
a banki
verseny
H Í R Ö S S Z E F O G L A L Ó

H itelezési verseny kezdõdhet
majd a bankok között a kor-

mány bankadó-csökkentési javas-
latának hatására – közölte a nem-
zetgazdasági miniszter az M1
szombati hírmûsorában. Varga Mi-
hály azt is elmondta, a cél az, hogy a
bankokat a vállalatok hitelezésére
ösztönözzék.

A miniszter számításai szerint a
bankok mintegy negyven százaléka
csökkentheti az adóját jövõre az új
adószabály jóvoltából. Emlékezte-
tett arra is, hogy a 2016. évi költség-
vetés összesen tízmilliárd forintot
hagyna a bankoknál

A javaslat lényege, hogy azok a
pénzintézetek, melyek a 2009. évi
állapothoz képest növelték vállalati
hitelállományukat, adó-visszatérí-
tési lehetõséget kapnak. A minisz-
ter arra hívta fel a figyelmet, minél
több hitelt ad egy bank, annál na-
gyobb arányú bankadócsökkentés-
re számíthat. Kitért arra is, hogy
azoknak a bankoknak is megterem-
tik a lehetõséget az adó-visszatérí-
tésre, melyek 2016-ban, 2017-ben
vagy 2018-ban növelik majd a hitel-
állományukat, feltéve, ha az maga-
sabb lesz, mint 2009-ben.

A távirati iroda kommentárja
szerint a nemzetgazdasági minisz-
ter június 2-án jelentette be, hogy
azok a bankok, amelyek 2009-tõl, a
válság kitörésétõl növelték hitel-
nyújtásukat, az általuk fizetett
bankadó 30 százalékáig adókedvez-
ményben részesülhetnek.

Varga Mihály a Napi Gazdaság-
nak is beszélt az adó-visszatérítés
hatásairól. Mint elmondta: az új
szabályrendszer a múlt kedvezõ lé-
péseit jutalmazza. – Elõnyt kínál
azoknak a bankoknak, amelyek
2009 után, a válság legkeményebb
idõszakában nem a pénzkimentést,
a profit biztonságba helyezését tar-
tották a legfontosabbnak, hanem a
cégek hitelezésével tettek azért,
hogy Magyarország minél hama-
rabb talpra állhasson – magyarázta
a tárcavezetõ. Jelezte, a vállalkozá-
soknak mostanság, a rendezõdõ vi-
szonyok között is szükségük van
banki forrásra, az új rendelkezések
ebben is segíthetnek.

Azt is hozzátette, mára oda ju-
tott a magyar gazdaság, hogy a tel-
jesítménye, növekedése tíz- és száz-
milliárdos többletösszegekben is
testet ölt. Ennyivel többõl gazdál-
kodhat az ország. – Úgy hisszük –
folytatta –, hogy a pluszpénzek leg-
jobb helye a munkát vállaló, a gyer-
meket nevelõ magánszemélyek
pénztárcájában és a cégek kasszájá-
ban van. Ezért csökken például jö-
võre a személyi jövedelemadó, a
sertéshús áfája, és ezért teszünk
újabb engedményt a bankadó kap-
csán. Bízhatunk ugyanis benne,
hogy az adójavaslat révén a pénz-
ügyi intézményeknél maradó ösz-
szesen tízmilliárd forint utóbb
megsokszorozódva jelenik majd
meg a gazdaságban. – Minél több
hitelt ad egy bank a vállalkozások-
nak, annál nagyobb arányban ré-
szesedhet az adócsökkentésre felkí-
nált összegbõl. Ennek nyomán egy-
fajta hitelverseny is elindulhat, a
gazdasághoz kerülõ friss pénzek
pedig rövid idõ alatt bõven megha-
ladhatják azt az összeget, amennyi-
vel csökken az állam bankadó-
bevétele – vélekedett a miniszter.
Végezetül úgy fogalmazott: a szere-
pét megfelelõen betöltõ bankrend-
szerre komoly szüksége van min-
den országnak. A káros jelenségek
ellen – mint amilyen a devizahitele-
zés volt – a jövõben is fel kell lépni,
ugyanakkor támogatandó minden
olyan folyamat, amely a pénzvilág
helyes mûködését segíti.

Egyiptom
a déli bástya

Egyiptom Magyarország keleti nyi-
tás politikájának déli bástyája
– jelentette ki Lentner Csaba
tegnap a köztévén. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tan-
székvezetõ tanára kifejtette, az
afrikai országon keresztül Ma-
gyarország el tudja érni a Vö-
rös-tengert, a Csendes-óceánt
és Ázsiát is. Szerinte Egyiptom
korlátlan felvevõpiacnak szá-
mít nemcsak a gépipari, ha-
nem a mezõgazdasági termé-
kek esetében is. (MTI)

Kkv-knak segít
az iparszövetség

A Magyar Iparszövetség támogatja
tagszervezeteit abban, hogy si-
keresen pályázzanak a kis- és
középvállalkozásoknak (kkv)
kiírt gazdaságfejlesztési pályá-
zatokon – mondta Vadász
György, a szervezet elnöke. A
kormány 85 milliárd forint ke-
retösszeggel a napokban hir-
dette meg a kkv-k versenyké-
pességét és fejlesztését támo-
gató két új felhívását. Az elnök
hangsúlyozta, az iparszövetség
területi szakértõi térítésmente-
sen vesznek részt a hozzájuk
fordulók pályázatának elõké-
szítésében. Hozzátette, a lezárt
üzleti évvel nem rendelkezõ,
kezdõ vállalkozók is pályáz-
hatnak. (MTI)

Nõ az igény
az átvilágításra

2014-ben Magyarországon, a válla-
latfelvásárlások számának és a
hitelátstrukturálások arányá-
nak növekedésével együtt nõtt
az igény a cégátvilágításokra is
– közölte a BDO Magyaror-
szág. A könyvvizsgáló és ta-
nácsadó cég szerint átvilágítást
legtöbbször a vállalatok felvá-
sárlásakor vagy a hitelek át-
strukturálása elõtt végeznek.
Magyarországon 2014-ben 107
kockázati- és magántõke-be-
fektetést hajtottak végre, ösz-
szesen közel 55 milliárd forint
értékben. Ezenkívül a régió
más országaihoz hasonlóan
számos további vállalatfelvá-
sárlási tranzakció történt, me-
lyek mindegyikében kulcssze-
repet kapott az átvilágítási fo-
lyamat. (MTI)

Hízik a spanyol
államadósság

Spanyolország GDP-arányos ál-
lamadóssága 98 százalékra
emelkedett az elsõ negyedév-
ben, tavaly az utolsó három
hónapban 97,7 százalék volt az
arány. A kormány azzal szá-
mol, hogy a GDP-arányos ál-
lamadósság 2016-ban 98,5
százalékra nõ. Az arány 1980-
ban volt a legalacsonyabb, 16,6
százalék. A spanyol államadós-
ság a gazdasági válság kezdete
óta csaknem megháromszoro-
zódott. (MTI)

Csúszik az IMF
a reformokkal

A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
igazgatótanácsa úgy határo-
zott, hogy három hónappal el-
halasztja a döntést arról, mi-
ként lehet a feltörekvõ orszá-
gok szavazati jogát növelni az
intézetnél. A reform lényege,
hogy az IMF hatalmi viszonya-
inak átrendezésével a világgaz-
daság tényleges erõviszonyai
kapjanak hangsúlyt. Így példá-
ul Kína és India tényleges gaz-
dasági erejüknek megfelelõen
vehetnének részt a szervezet-
ben. A 2010-ben elfogadott
megállapodás értelmében 2014
januárjáig kellett volna lezárni
a reformot. Ez azonban késik,
elsõsorban azért, mert az
Egyesült Államok nem hagyja
jóvá a javaslatot. (MTI)


