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Gazdaság
Zuhanó forint, romló mutatók: mi lesz ebből?

Egekben az államadósság

A forint mélyrepülése nem váratlan és nem is meglepő, a pénzpiaci folyamatok és a hazai gazdaságpolitika alapján várható volt,
csak az időpontja volt kérdéses. A fő probléma az, hogy az év
elején még látványosan javuló mutatóink is romlani kezdenek.
A forintárfolyam fokozatos lecsurgása régóta tart, már az év elejétől tartósan a lélektani szintnek tartott 300-as euróérték felett
vagyunk, sőt a nyár eleje óta nemigen voltunk a 310-es szint alatt.
Az utóbbi három hónapban a forint több mint két százalékot rontott az euróval szemben, ennél gyengébben a kontinensen csak
az ukrán hrivnya szerepelt. A dollárral szemben még rosszabb
a helyzet, összefüggésben az euró gyengülésével: három hónap
alatt itt a valutánk csaknem hat százalékot esett, ebben is csak a
hrivnya áll mögöttünk. A többi nemzeti valuta teljesítményével
való összehasonlításból egyértelműen kiderül, hogy a mélyrepülés okai között a külső tényezők mellett a hazai fejlemények is
meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a pénzpiaci befektetők egyre jobban kerülnek minket.
A forint két és fél éves mélypontra zuhanása mögött elsősorban
az áll, hogy az elbizonytalanodott befektetők jelentős mennyiségű magyar államkötvénytől szabadultak meg, a pénzt pedig átváltották és kivitték az országból. Ez annak a jele, hogy a helyzet
romlására számítanak nálunk, és a forint további gyengülésére.
Ebben a pénzkivonásban szerepe van az MNB agresszív kamatcsökkentéseinek is, a jelenlegi, 2,1 százalékos szint kevés ahhoz,
hogy ellensúlyozza a forint jelenlegi és esetlegesen várható értékvesztését. Az aggodalmakat növeli, hogy a második negyedévben
romlani kezdtek az év elején még szép gazdasági mutatók: az ipari
termelés növekedése lassult, sőt havi szinten májusban megállt,
hasonló trend látszik a belső fogyasztásban és a statisztikailag
kifényezett foglalkoztatásban is. Legutóbbi elemzésében a GKI
a gazdaság további lassulását prognosztizálja és a növekvő kockázatokat hangsúlyozza. A forint gyengülése miatt az adósságállomány is alig csökkent.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SenjUw

A rendszerváltás óta csak egyszer volt ilyen magas az államadósságunk, 85,1 százalékos – jelentette a MNB adatai alapján a napi.hu.
A hitelfelvétel és a forint gyengülése, ami az adósságot növelte.
„Az adósságot a második negyedévben a nettó hitelfelvétel 434
milliárd forinttal, a forint gyengülése pedig 65 milliárd forinttal
növelte. Az államháztartás nettó tartozása 22 818 milliárd forint volt, ez a GDP 76,3 százalékát tette ki 2014 második negyedévének végén” – írja a HVG. 2010-ben volt ennél magasabb
az államadóság, amikor Szijjártó Péter, akkor a miniszterelnök
szóvivőjeként, sajtótájékoztatóján azt mondta, nem túlzás államcsődről beszélni, ami akkor elég volt a befektetőknek, hogy meneküljenek a forinttól, ami éves mélypontra került. Korábban a „rendszerváltás sokkja” idején láthattunk magasabb mutatót, 20 éve.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gUfe9P

Egekbe szökhet a kenyér ára
Az idei aratás után, a vártnál rosszabb minőségű gabona miatt
a liszt akár 30 százalékkal is drágulhat, a magas euró-forint árfolyam miatt pedig az import alapanyagok ára is megugrott – magyarázta a pékszövetség elnöke. A szakember arra számít, hogy
a kereskedőkkel meg tudnak egyezni ebben a kérdésben, mivel
áremelés nélkül több száz hazai sütőipari cég működése kerülhet
komoly veszélybe. Jelenleg közel 1100 magyar sütőipari vállalkozás működik az országban, amelyek 23 ezer főt foglalkoztatnak.
A vállalkozások száma azonban folyamatosan csökken, a piacot
pedig mind jobban koncentrálják a nagy áruházláncok sütödéi,
amelyek egyre több terméket állítanak elő – mutatott rá az elnök.
Emellett a mintegy 600, hazánkban működő albán sütőipari cég
súlya is növekszik a piacon – tette hozzá. A szakember becslése
szerint a búza mennyiségével idén sem lesz probléma, a teljes idei
termés meghaladhatja az ötmillió tonnát, amiből várhatóan 1,5
millió tonna lesz sütőipari minőségű.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/pNqipO

Szegényedünk
Felemészti a szegénység Magyarországot
Egyre jobban terjed a szegénység Magyarországon. Az Eurostat
adatai szerint egy év alatt százezerrel nőtt a szegénységnek vagy
társadalmi kirekesztettségnek kitett magyarok száma, akik immár
a lakosság 33,5 százalékát teszik ki – írja a Napi.hu. A portál szerint ráadásul elmondható, hogy régiónkban is a leszakadók között
vagyunk: hasonló, kisebb mértékű romlás csak Lettországban és
Litvániában tapasztalható, igaz, Románia és Bulgária sokkal roszszabb helyzetben van. Csehország, Szlovákia és Lengyelország

azonban javítani tudtak. Ami a hazai helyzetet illeti, míg KözépMagyarországon romlott a legnagyobbat a helyzet, az Alföldön és
Észak-Magyarországon teszik ki a lakosság legnagyobb arányát a
szegények: 39 százaléknál is többen vannak. A Dunántúlon javult
valamennyit a mutató, ezért nem lett még súlyosabb az országos
átlag. Ami még ijesztőbb, az az, hogy a nagyon szegények száma
is százezerrel nőtt egy év alatt, immár 2,6 millió fő érintett, 26,8
százalék az arányuk a lakosságban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/x6C4hX

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Gyógyszereiről mond le, kölcsönkér –
így szív hó végén a magyar

Már péntek óta nem ettünk –
Drámai gyermekéhezés

A kölcsönök, az alacsony jövedelem, a sok nem várt kiadás mindmind olyan tényezők, amelyek megnehezítik, hogy a magyarok
ki tudjanak jönni fizetésükből. Olvasóink jelentős része hónapról
hónapra él, és ez is csak családi, baráti segítséggel jön ki gyakran.
Sokan a hónap utolsó napjaiban már csak vegetálnak, ugyanis az
élelmiszert is meg kell vonniuk maguktól. Szórakozás, kultúra,
ruha – ezek a tételek sokaknál szinte már alig szerepelnek.
A HVG arra kérte olvasóit, hogy válaszoljanak azon kérdésekre,
mennyire vannak anyagi problémáik a hó végén, mennyire jelent
gondot a pénz hiánya, meg kell-e vonni maguktól az élelmiszert,
és hogy szerintük mindez miért is alakul így.
A válaszadók megdöbbentő arányban, 80 százalékban válaszoltak
igennel arra a kérdésre, hogy vannak-e pénzügyi nehézségeik a hó
végén. Sok megkérdezett megjegyezte, hogy sokat költenek gyógyszerre, rengeteg pénzt elvisz a hitel törlesztése, a családtagok támogatása miatt sincs elég pénzük. A válaszadók bő 75 százaléka
a hó utolsó hetében, illetve napjaiban szembesül pénzhiánnyal,
de jelentős azok aránya is, akik már hó közepétől kénytelenek
szűkebbre húzni a nadrágszíjat.
A hóvégi anyagi nehézségekkel küzdők közül mindössze 21 százalék nem szokott kölcsönkérni, a többiek valamilyen szinten pénzt
kérnek valakitől, legyen az családtag, bank, valamilyen pénzügyi
szolgáltató, vagy ismerős.
Voltak ugyanakkor olyan válaszadók, akik munkáltatójukhoz folyamodnak kisebb összegű kölcsönért, többen zálogházba adnak
be bizonyos értékeket. Több megkérdezett azonban megjegyezte,
hogy gyerekeik vásárolnak be nekik, így tudják átvészelni a hóvégi
nehéz időket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/C2Kqy0

A gyerekes családok fele éhezik, sok iskolás és óvodás szédelegve
kezdi a hetet. A kétezres évek eleje óta drámaian romlott a helyzet. A gyerekek az állami intézményekben kapnak ugyan ingyen
ételt vagy a Gyermekétkeztetési Alapítványtól élelmiszercsomagot, ám a legnagyobb veszélyt a hétvégék és a nyári hónapok jelentik. „Sajnos a fizetésből nagyon nehezen jövök ki, és van, hogy
már a hónap végén vagy eszünk, vagy nem. Most is sajnos úgy
vagyunk, hogy már péntek óta nemigen ettünk, én kibírom, de
a gyerekek sajnos nem. Nagyon szeretnék segítséget kérni, egy
kis tartós élelmiszercsomagot, ha lehetséges” – írja levelében egy
szolnoki család a Gyermekétkeztetési Alapítványnak. A Gyermekétkeztetési Alapítvány vezetője szerint, a rendszerváltás idején 200 ezer, 2001-re pedig 120-150 ezer alultáplált gyermek élt
Magyarországon. Az alapítvány munkájának és az önkormányzati
támogatásoknak köszönhetően az ezredfordulóra negyvenezerről
húszezerre csökkent a valóban éhező gyermekek száma.– „Azóta
drámaian romlott a helyzet” – mondja Király Gábor, aki könyvkiadással is foglalkozó vállalkozóként anno azért hozta létre az alapítványát, mert megtudta, hogy fia osztályában egy kisgyerek az
éhségtől elájult, kiesett a padból. – Az ingyenes iskolai étkeztetés
350 ezer gyermeket érint. Iszonyatosan nagy szám ez. Az alapítványhoz befolyó pénzből csak a családok töredékén tudnak segíteni: 560 gyerek folyamatosan kap hétvégére ennivalót, nyaranta
plusz négyszáz gyermek ellátását segítik. Emellett 150 családnak
rendszeresen és nyolcvanezer gyermeknek évente három-négy
alkalommal küldenek élelmiszercsomagokat. A Gallup Intézet
legfrissebb kutatása szerint a gyerekes családok fele éhezik, mert
nem tudják a megélhetéshez szükséges élelmiszert megvásárolni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vftqyX

Ciki
Kifütyülték Orbánt
a Fradi-stadion avatóján mondott beszéde közben
Az FTC új stadionjának avatóján a miniszterelnök is mondott
beszédet, és Kubatov Gáborhoz hasonlóan őt is kifütyülték. Gondolatai pontokban:
1. Első gondolata a köszönet volt. Megköszönte a Jóistennek a
stadiont.
2. Aztán tiszteletét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult a stadionhoz.
3. Nagyrabecsülés jár a fradistáknak a Fradi szívért – mondta.
Megköszönte, hogy a Fradi-szív mindig nemzeti volt.
4. Megköszönte azt is, hogy a munkából élő magyarok a baj idején is talpon maradtak.
5. Utolsó gondolata ismét a köszöneté volt. A gyermekeink nevében. Ezenkívül azt is elmondta, hogy: „Élni nem csak muszáj, élni

jó.” Ez a stadion szerinte a versenyképességünk ékes bizonyítéka.
A zárószavai: „Az új stadiont ezennel átadom. Erkölcs, erő, egyetértés. Hajrá Fradi, hajrá Magyarok!”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KqeYJH

Orbán megmutatta,
ujjongva fogadták a nézők a Fradi-stadion avatóján
„Mi nem elbújni akarunk a küzdelmek elől, hanem benevezni a jövő
nagy versenyeibe és ott győzelmet aratni” – üzente a Facebook-oldaláról tájékozódóknak Orbán Viktor, három nappal a Fradi-stadion átadója után. A miniszterelnök saját kis világának eme híre azért érdekes
most, mert nem éppen azt mutatja be, amit a rosszindulatú felforgató
médiumok: ebből a videóból is kimaradt valahogy a füttyögés, helyette
egy másik üdvrivalgást vágtak be Orbán beszédének végére.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HTfVaV

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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