Gazdasági évnyitó

Ki kell használni a stabil gazdasági helyzetet
A mostanra kialakult makrokörnyezet jó alapot nyújthat a további fejlődésre –
hangzott el a HG Média évnyitó gazdasági konferenciáján
A magyar gazdaság helyzete részben a globális konjunktúrának is köszönhetően stabil: kedvezőek a makrogazdasági
mutatók, a BUX-index pedig három éve folyamatosan nő. A HG Média csoport Fókuszban rendezvénysorozatának
Gazdasági évnyitó konferenciáján a pozitívumok mellett szó esett az ország versenyképességi problémáiról, ezen
belül a szakemberhiányról. Elhangzott az is: a jelenlegi kedvező helyzetet a további előrelépésre, legfőképpen a
munkaerő megfelelő szintű képzésére kellene kihasználni.

Stabilan növekszik a magyar
gazdaság, ennek megfelelően
az idei évre a kormányzat
4,3 százalékos GDP-növekedést tervez – mondta a konferenciát megnyitó beszédében
Lepsényi István, a NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
(NGM) gazdaságfejlesztésért
és -szabályozásért felelős államtitkára.
Az idei évre tervezett további makrogazdasági adatok
kapcsán kiemelte: az államháztartási hiány vonatkozásában 2,4 százalékos értéket céloz meg a kormány, míg az infláció terén 2,7 százalékkal számol. Elmondta: a végleges
adatok még nem ismertek, de
kijelenthető, hogy a tavalyi év Lepsényi István: A gazdaság szereplőinek szembe kell nézniük az ipari forradalommal, amely az eszköz(Fotó: HGMédia)
egészére vonatkozóan a GDP beszerzésen túl a humánerőforrás fejlesztését is megköveteli.
várhatóan mintegy 4 százalék
körül alakul, az államháztartás hiánya pedig 2 százalék körüli az eszközbeszerzésen túl a humánerőforrás fejlesztését is meglesz. Emellett az államadósság folyamatosan csökken, illetve követeli.
a munkanélküliség mértéke is csupán 3,8 százalék. Ez azt jeA kis- és középvállalkozások digitális átállását segítik a
lenti – tette hozzá –, hogy minden tavalyi makrogazdasági nemzetközi nagyvállalatok, a modern mintagyárak program
mutató megfelelőnek tekinthető, ami megmutatkozik az or- – mondta. Az NGM államtitkára eredményesnek nevezte a
szág felminősítéseiben, az államkötvények értékében és árá- gazdaság fehérítésére tett intézkedéseket, példaként említette
ban. A szakemberhiányról megjegyezte: nemzetközi összeha- az adózás rendjének átalakítását. A digitalizáció az adóhatóság
sonlításban Magyarországgal kapcsolatban említik leggyak- munkáját is segíti, növekszik az adóbevétel, csökken a beszerabban a továbbfejlődés legfőbb akadályaként a munkaerő dett és a potenciális áfa közötti olló – közölte Lepsényi István.
rendelkezésre állását.
Fontosnak nevezte a beruházások, a külföldi tőke bejöveCsepreghy Nándor, a MINISZTERELNÖKSÉG államtitkára, mitelének növekedését, az európai uniós források hatékony fel- niszterhelyettes kiemelte: ma már lenne növekedés akkor is,
használását. A nemzetgazdasági tárca államtitkára kiemelte, ha nem lennének uniós transzferek, bár a növekedés mértéke
hogy a tavaly kötött, hat évre szóló bér- és adómegállapodás így természetesen kérdéses lenne. – Kialakult egy olyan berua növekedéshez megfelelő piaci környezetet teremt. Lepsényi házási potenciál az országban, amely már nem függ az uniós
István kitért arra, hogy a gazdaság szereplőinek szembe kell forrásoktól: 2010-ben a beruházásoknak még 98 százalékát
nézniük az ipari forradalommal, a digitális átállással, amely fedezték uniós források, mostanra ez a ráta 50 százalékra
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kellene lépnie", és főleg a közepes vállalatokra
kellene koncentrálnia, rámutatott továbbá arra is, hogy az oktatás terén jelentős lemaradás
tapasztalható, illetve a stabil jogi környezet is
hiányzik.
Dale A. Martin, a NÉMET-MAGYAR IPARKAMA(DUIHK) elnöke, a SIEMENS ZRT. elnök-vezérigazgatója szintén jónak értékelte a magyar
gazdaság helyzetét. Egyben felhívta arra a figyelmet, hogy ilyenkor azon is gondolkodni
kell, hogyan lehet a dolgokat még jobbá tenni.
Ebből a szempontból szerinte a munkaerő képzésének kiemelt szerepet kell kapnia. Kedvező
tényezőként említette a külföldi működőtőkebeáramlással kapcsolatban, hogy a Magyarországon jelenleg beruházást tervező külföldi cégek listáján sok olyan vállalat is szerepel, amely
Csepreghy Nándor: Ma már lenne növekedés akkor is, ha nem lennének uniós transzmár régóta jelen van az országban. – Magas az
ferek, csak a növekedés mértéke kérdéses. Mára kialakult egy olyan hazai beruházási
új invesztíciók aránya, mert a magyar munkapotenciál, amely már nem függ az uniós forrásoktól.
(Fotó: HGMédia)
erő jól teljesít – tette hozzá, de arra is felhívta a
figyelmet, hogy a következő fejlesztési időszakcsökkent – tette hozzá. Mindamellett a cél az lenne, hogy a ban kevesebb uniós forrás áll majd a térség rendelkezésére,
magyar gazdaság külső források nélkül is képes legyen 3 szá- mint 2014–2020 között.
zalékos gazdasági növekedésre. A parlamenti államtitkár szerint további hangsúlyos elem volt az elmúlt csaknem nyolc évVégh Richárd, a BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. elnök-vezérben az állami szerepvállalás erősítése, a bürokrácia csökken- igazgatója kiemelte: a BUX-index három éve folyamatosan
tése és az állam működésének kiszámíthatóvá tétele. Erős ál- emelkedik, ami annak köszönhető, hogy a kedvező makrogazlami szerepvállalás nélkül mára nem sikerült volna elérni azo- dasági környezet érvényesül. Az élénk tőzsdepiacot amiatt is
kat az eredményeket a makrogazdasági mutatókban, amelye- fontos tényezőként említette, hogy a hazai cégek ne csak a banki
ket a hitelminősítők is elismertek – jegyezte meg.
hitelektől függjenek a finanszírozás terén. Szerinte a WABECsepreghy Nándor rámutatott: a növekedés újraindítását a RER’S tavalyi sikeres tőzsdei bevezetése jó ösztöntő példa lehet
fejlett nyugati országok sem bízták a véletlenre, az úgynevezett arra, hogy további hazai cégek fontolják meg a tőzsdére lépést.
„láthatatlan kézre". A magyarországi helyzetre utalva úgy fogalmazott: más kérdés, hogy nyugodtabb időszakokban ponA magyar cégek külföldi tulajdonosokhoz kerüléséről szóltosan mekkora is az állami szerepvállalás megfelelőnek mond- va Tóth Tamás, az OPTEN INFORMATIKAI KFT. ügyvezetője ráható mértéke.
mutatott arra, hogy évente kb. 400–450 olyan cég kerül külAmi a bürokráciacsökkentést illeti, eddig sikerült a háttér- földi tulajdonosokhoz, akiknek korábban kizárólag magyar
intézmények megszüntetésével és a három, minisztériumi, tulajdonosai voltak és árbevételük meghaladta az 100 milkormányhivatali és kormányablaki intézményi szint kialakí- lió forintot. A cégek nagyjából egynegyedének ezek után nő
tásával letisztítani a rendszert – fogalmazott Csepreghy Nándor. az árbevétele és a nyeresége is, de természetesen sok cég megAz átalakításoknak köszönhetően az ügyintézés lerövidült, az szűnt közülük, vagy beolvasztották azokat.
esetek 80 százalékában sikerül nyolc napon belül döntést hozni. A parlamenti államtitkár úgy fogalmazott: a bürokráciaDr. Bentzik Réka, a MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZRT. (MVM)
csökkentés olyan ügy, amelyet legfeljebb abbahagyni, befejez- kommunikációs, külügyi és kormányzati kapcsolatok igazgani nem lehet.
tója elmondta: az MVM CSOPORT fontos célja, hogy megőrizze
A konferencián a vállalati tennivalókról tartott kerekasztal- vezető szerepét a hazai energetika értékláncában. A társaságbeszélgetésen Vértes András, a GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. el- csoport stabil hátterével biztosítani tudja a rezsicsökkentés
nöke, a MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE fenntarthatóságát, jövedelemtermelő-képességével pedig
(MGYOSZ) alelnöke kiemelte: az egész világban jelenleg jelen- kulcsfontosságú szerepet tud vállalni a nemzet- és energiastratős a gazdasági növekedés mértéke, az EU-ban például 17 éve tégia célok megvalósításában. Hozzátette: az MVM minden
nem volt olyan optimista a cégek várakozása, mint most. Ez a eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a megújuló energiaforránemzetközi gazdasági környezet a magyar gazdaságra is ked- sokon alapuló termelés bővítésére, az innováció, illetve a kuvezően hat – mondta. Hozzátette azonban azt is, hogy Magyar- tatás-fejlesztés támogatására, valamint a hazai e-mobilitás fejJ. Mező Éva
ország versenyképességének javításáért az államnak „hátrább lesztésére.
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