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Szegő Márta: A bőség zavara a magyar
jegybanknál

Matolcsy György elnök vezetése óta több szempontból is éles fordulatot vett a Magyar

Nemzeti Bank monetáris politikája. A jegybank nem állta útját a forintárfolyam

lemorzsolódásának, sőt kamatpolitikájával egyenesen szabad utat is nyitott számára. A forint

leértékelése nagyobb szabású művelet, mint egyszerűen a magyar export ösztönzésére

bevetett eszköz. A világgazdasági válság ugyanis csupán pontot tett a túlértékelt forint

okozta válságra a magyar gazdaságban. Szegő Márta közgazdász, pénzügyi elemző írása.

A válság teljesen átrendezte az ország pénzügyi térképét. A gazdasági visszaesés, a fogyasztói és

beruházási kereslet megbénulása, végül a rendre végrehajtott költségvetési kiigazítások a gazdaság

szereplőinek pénzügyi nettó pozícióit a GDP -9,1 százalékáról (2005) a GDP +6,1 százalékára

repítették 2013-ra. Kötelezettségei mellett maga a központi költségvetés is jelentős likvid cash-sel

rendelkezik a jegybanki folyószámláján.

A beruházási és a fogyasztói importkereslet (pl. személygépkocsi) padlót fogott: a kereskedelmi

mérleg rendre növekvő többlettel zárt. Az EU költségvetési ciklus végére kicsúcsosodtak a teljesítések

utáni kifizetések, így bőségesen zubogtak az EU-források a fizetési mérleg bevételi oldalán. 2010-

2014 között közel 2800 milliárd forinttal (nagyságrendben 10 milliárd euróval) bővült a külföldiek kezén

lévő magyar államkötvény állomány. A külföldi munkajövedelmek hazautalása lassacskán további

biztos 1-2 milliárd eurónyi nagyságrendet képviselhetnek az egyoldalú átutalások során. Ezzel együtt a

folyó fizetési és a tőkemérleg növekvő többleteket halmoztak fel évről évre – ez az MNB előzetes

adatai szerint 2013-ban a GDP 6 százalékára becsülhetőek.

Forrás: MNB

Külső és belső tényezők hatására – itt nem részletezzük – az inflációs nyomás leengedett, majd

mesterséges kormányzati lépésekre átmenetileg teljes mértékben elapadt.

A kereskedelmi banki tevékenység évekre lebénult. A jegybank a bankok bankjává vált: likviditási

többletüket az MNB kéthetes kötvényeibe menekítették. A külföldi mérlegtöbbletek miatt amúgy is

fokozódó sterilizációra kényszerülő jegybankban soha nem látott mértékű betétek halmozódtak fel,

amelyek mára elérik a GDP nagyjából egyötödét: a kereskedelmi bankok kötvényállománya 5000

milliárd forintot tesz ki, amelyet még némi közvetlen külföldi betét is kiegészít. Az MNB likviditási

csapdába került.
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ELADÓ ingatlanok

Gazdagréten jó lakás jó áron

eladó!

Őrmezőn panorámás lakás

eladó!

Műegy etem körny ékén ritka

jó elosztású lakás eladó!

Eladó tégla építésű lakás, 1 1 .

kerület, Rátz László utca

XXII. Bartók Béla lakótelepen

panorámás, csendes lakás

eladó

XI. Kelenföldön újépítésű

lakás eladó

A Műegy etemhez közel jó

adottságú lakás eladó!

Csoda szép, beleszeretős lakás

eladó Szentimrev árosban!

További eladó ingatlanok

KIADÓ ingatlanok

Kiadó lakás

Nagy szerű lakás kiadó

Lágy mány oson!

Kiadó tégla építésű igény es

lakás, Rózsadombon

Igény es lakás a Tündérlépcső

lakóparkban kiadó

V. Parlament közelében lakás

kiadó

SZENT ISTVÁN KÖRÚTON, 3

SZOBÁS LAKÁS IRODÁNAK IS

KIADÓ

 Kiadó utcai bejáratú iroda,

üzlethely iség,1 1 . kerület

Karolina úton

Buda Diamondban,

Király hágó térnél,

Németv ölgy i úton garázs

PRIMALAK

Ingatlanok Budán és Pesten!

Eladó, kiadó lakások

Újlipótvárosban

Eladó 11. kerületi ingatlanok

Eladó 12. kerületi lakások,

házak

Eladó, kiadó 13. kerületi lakások

Eladó, kiadó 14. kerületi lakások

Eladó 22. kerületi lakások,

házak

primalak.hu

Forrás: MNB

.Vállalkozói bankszámlával
raiffeisen.hu/vallalkozoiszamla

nincs minimum számlanyitási összeg, csak ingyenes számlavezetés!

22 személy ajánlja ezt.Ajánlom

INGATLANAJÁNLATOK A 11. ÉS A 22. KERÜLETEKBŐL!

A Feneketlen-tó közelében 32 négyzetméteres téglalakás 11,8 milliós
irányáron.

36 négyzetméteres lakás az Allétól, a 4-es metrótól gyalog 5 percre, az
egyetemek szomszédságában.

43 négyzetméteres, felújított 1+1-es téglalakás Budafokon.

Budafok központjában 33 négyzetméteres 1+1-es téglalakás 9,3 milliós
irányáron.

.

Elkeserítő adat:

szakképzetlen minden

második állástalan

Jól járt, aki svéd

terepjárót vett a

kétezres évek elején

Nagyot erősödött a forint

Matolcsyék döntésére

46 ezer milliárdos céggel

akaszthatnak bajszot a

budapesti taxisok



A kormány részéről többször is említett egyszámjegyű szja-

ról beszélgetett kollégánk a Parlament TV Pénz c.
műsorában.

.
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