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Devizahitelek
Devizahitelek:
betelt a pohár a bankszövetség főtitkáránál
A nyár közepén olyan törvény született Magyarországon, amely
tekintet nélkül a bankok működési gyakorlatbeli különbözőségére,
továbbá az érintett időszak jogszabályi környezetére, minden hazai bank, takarékszövetkezet és pénzügyi vállalkozás valamennyi
vonatkozó szabályzatát tisztességtelennek vélelmezte.
– fájó tény, hogy a 10 milliós magyar társadalom sokkal többet veszíthet e lépéssel, mint amennyit a hitelt felvett emberek jó néhány
százezres tábora nyerhet,
– a hitelnyilvántartási adatok az mutatják, hogy miközben javul a
makrogazdasági helyzet, bővül a foglalkoztatás, csökken az infláció, a nem teljesítő hitelek állománya a pozitív fejlemények ellenére
növekszik,
– meggyőződésünk, hogy egy adott időszak megítélése csak az adott
időszak jogszabályainak figyelembevételével lehetséges. A törvény
most, visszamenőleges hatállyal olyan – egyébként teljesíthetetlen – feltételeket támaszt a bankokkal szemben, amelyek a termékek megalkotásakor, piaci bevezetésükkor nem voltak ismertek, így
azokat betartani sem lehetett,
– mind az eljárásrend, mind a visszamenőleges hatály alkotmányossági aggályokat vet fel,
– a hazai pénzintézetek irreálisan szoros határidők nyomása alatt
állnak,
– az külön érdekesség, hogy az igazán problémás időszakban, 2010
előtt, a jelenleg megkérdőjelezett Általános Szerződési Feltételeket
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóvá is kellett hagynia, s a banki tevékenységi engedély kiadásának ma is előfeltétele
az általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzat
Felügyelethez (MNB) történő benyújtása,
– a túladóztatás és a visszamenőleges jogalkotással megteremtett „elszámoltatás” nemcsak az elmúlt 20 év teljes nyereségét, hanem a szektor tőkéjének az egyharmadát is elviszi. Ezek alapján visszautasítjuk

a felelőtlenség, a tisztességtelenség, az érzéketlenség populista célzatú
vádjait. A nem kivéreztetett, egészséges bankszektor nemzeti érdek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DrG2XO

Az OTP elleni bankháború
vezetett a devizahitel-robbanáshoz
Túlzóak az állami aggodalmak a devizaalapú és különösen a jenalapú
hitelezés kockázataival kapcsolatban. Korábban azért lobbizott, hogy
a devizaalapú lakáshitelekre ne legyen állami támogatás, ami tovább
ösztönzi a hitelfelvételt – jelentette ki egy 2008 februári rendezvényen
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. Nyolc hónappal később 2008-ban hozzánk is begyűrűzött a súlyos gondokat okozó hitelválság. 2008 végén Magyarország nettó külső adóssága meghaladta az 54
milliárd eurót. Ez rendkívül sebezhetővé tette Magyarországot. Az országot végül csak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) beavatkozása mentette
meg az összeomlástól. A devizában eladósodott 1,2 millió ember a hazai
válság következtében ráadásul olyan adósságcsapdába került, amiből azóta sem tudott kitörni: az árfolyamkilengések forintban számolva tovább
növelték a hitelállományt, megugrottak a törlesztő részletek, amit az állásukat elvesztők képtelenek kifizetni. A kötött árfolyamú végtörlesztést
a parlamentben megszavazó – és a bankoknak súlyos veszteséget okozó
– Fidesz éppen ezért külön bizottságot hozott létre, hogy kiderítse, ki
a felelős a devizahitelezés elszabadulásáért. Ma már Csányi Sándor is
másképp emlékszik arra, hogy miképpen ítélte meg az OTP a veszélyt. A
Corvinus Egyetemen szeptember végén tartott előadásában azt mondta,
„kockázatosnak ítéltük meg a devizaalapú hiteleket, sőt, mindent megtettem, hogy lobbizzak ellenük”. Ez kezdetben igaz is lehetett, hiszen az
Orbán-kormány idején kitalált kamattámogatásos lakáshitelezés legnagyobb nyertese az OTP Bank volt, és a devizahitelezésbe valóban nem
akart először belépni. De miután a CIB Bank és a K&H Bank elkezdte,
majd a külföldi bankok is egyre inkább tartottak velük, az OTP-nek sem
volt visszaút. A jenbe már az OTP ugrott bele először.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wsTgz8

Nadrágszíj
Harmadannyi nyugdíj az államtól, 70 éves korhatár –
ez jön!
A nyugdíjrendszernek a mai 35–50 évesek a legnagyobb vesztesei.
Az pedig vicc, hogy igazából korrekt számaink sincsenek a ma és a
jövő nyugdíjasairól. Mi lesz azzal a tömeggel, aki a rendszerváltáskor
elveszítette munkáját, és azóta sincs nagyon neki? Össztársadalmi
és politikai sunnyogás van, az állam lemondott 2–4 millió szegény
emberről, nem tudjuk, ők hogyan kapnak nyugdíjat – mondja
Holtzer Péter nyugdíjszakértő. 20–30 millió forintot félre kellene
tennie annak nyugdíjas korára, aki nem akar alábbadni életszínvonalából, és el kell fogadni, hogy sokkal jobban magunkra leszünk utalva. Az egyáltalán nem valószínűtlen, hogy 2050-ben már
70 éves nyugdíjkorhatár lesz, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint

is a következő évtized elejére már 65 évre emelkedik. Eszerint egy
ma harmincas évei elején járó magyarnak még nagyjából negyven
évet kell dolgoznia. 2050 körül, aki eléri az akkori nyugdíjkorhatárt,
annak a várható élettartama nagyjából 85 év lesz. Ez a rendszer fenntartása szempontjából elég sok, ugyanis így körülbelül 15–20 évet tölt
majd nyugdíjban. A nyugdíjrendszer, ha továbbra is a jelenlegi logika
alapján működik, 2050 körül már sokkal kevesebbet tud majd kipréselni magából, mint manapság. A foglalkoztatási mutatók Magyarországon még az Európai Unióhoz képest is gyalázatosan alacsonyak.
2050 körül már csak nagyjából 8 millióan leszünk (ha nem vesszük
figyelembe az elmúlt években megindult kivándorlást), és a mainál
sokkal több lesz a nyugdíjas, sokkal kevesebb a dolgozó fiatal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8kFdwV

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

Varga Mihály akkora megszorítást jelentett be,
amekkorát Bokros Lajos óta senki
A kormánynak október 15-én kellene benyújtania a jövő évi költségvetési
törvény tervezetét a parlamentnek, de ha elfogadják Lázár János már
benyújtott módosító indítványát, akkor idén ez a dátum október 30-ra
tolódhat. Ez azt jelenti, hogy a Költségvetési Tanács sem kapná meg a
tervezetet az önkormányzati választások előtt. A kormány egyelőre titkolózik a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban, Varga Mihály azonban
a Napi Gazdaság keddi konferenciáján két fontos dolgot is mondott a
tervezetről. Varga szerint 1. fokozatosan csökkenteni kell – a GDP arányában 45 százalékra – az államháztartás kiadásait, 2. szűkíteni az állami újraelosztást. Idei adatok szerint az államháztartás kiadásai jelenleg
a GDP 49,8 százalékán állnak, és a szám az előrejelzések szerint idén
50,6 százalékra emelkedik. A miniszter által javasolt csökkentés tehát
GDP arányosan majd 4,8-5,6 százalékpontos mínusz lenne. A Napi.hu
(http://goo.gl/Bi2jlH) számításai szerint ez 1700 milliárd forintos megszorítást jelent. Összehasonlításképp: Bokros Lajos a 90-es évek közepén
két év alatt ért el az akkori GDP 5 százalékának megfelelő hiánycsökkentést. Varga ugyan utalt arra, hogy a megszorítási célokat lépésekben érné
el, ha hároméves ciklusban gondolkodik, az is több mint 500 milliárdos
kiadáscsökkentést jelent évente.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dvZcxv

Megvan, hogyan spórolna a kormány
A legutóbbi konvergencia programból, amit pár hónapja készített a
kormány Brüsszelnek, sem derül ki pontosan, milyen intézkedések
várhatóak, az azonban látszik, hogy milyen területeket érinthet a
költségvetési szigor. „Az EU-támogatásoktól eltekintve, legnagyobb
arányban a társadalmi juttatások járulhatnak hozzá az újraelosztási
ráta csökkenéséhez.” Mit is jelent ez? Egyrészt, hogy 2016-ban és
2017-ben az uniótól jóval kevesebb pénz jön majd, mint mondjuk
idén vagy jövőre. Most az unióból érkező bevétel a GDP 3 százaléka,
ez két év múlva 1,2 százalékra csökken. Emiatt a magyar költségvetésből is kevesebb kiegészítést kell társfinanszírozásként kifizetni. Ez
tehát tovább csökkenti a GDP-arányos állami kiadásokat. De van itt
más is. Ezeket vállalta a kormány 2017-ig: a közoktatást leszámítva nem lesz általános béremelés, nem lesz több közfoglalkoztatott,
változatlan áron befagyasztják az önkormányzatok áru- és szolgáltatásvásárlásait, állami beruházás csak akkor lesz, ha azt valamilyen
állami vagyon értékesítéséből ki lehet fizetni, vége az infláció fölötti
(2013-ban 5,1 és 2014-ben 2,4 százalékos) nyugdíjemeléseknek, nem
nőnek a családi és szociális kiadások, az inflációtól elmarad a gyógyszerárak, segédeszközök ártámogatása, a jegyár- és bérlettámogatásokat pedig az idei szinten befagyasztják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yNiar9

Orbánságok

Az önök biztonsága a legfontosabb,
mondta Orbán, miután elzárták a gázt

Ha Némethnének is mennie kell,
na akkor minden elszabadul

Orbán Viktor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évnyitóján arról beszélt, hogy a térség magyarságának biztonsága a legfontosabb a kormánynak. „Ha ezt az intézményt választották, az azt jelenti,
hogy igent mondtak szülőföldjükre, a kárpátaljai értékek megőrzésére”
– visszhangozta Orbánt a templom. A miniszterelnököt az ünneplők
felállva fogadták. A kormányfő másról is bizakodóan beszélt. A hallgatóság például megtudhatta azt is, hogy „nemzeti és nemzetközi egyetértés
van arról, hogy Magyarország ígéretes és szép jövő előtt áll”, és hogy
„Magyarország az EU és a NATO büszke tagja”. Erről Brüsszelben és
Washingtonban talán mást gondolnak, de szerencsére onnan senki nem
jött el ide. Ügyesen az Oroszország elleni szankciókról is szólt Orbán,
kijelentve, hogy nem támogatunk semmilyen szankciót, amely az önök
életét nehezebbé teheti. „A magyar kormánynak az önök biztonsága a
legfontosabb” – jelentette ki, a zárt ajtók mögötti tárgyalás után itt már
nem ejtve szót a Magyarország felől Ukrajnába irányuló földgáz szállításának váratlan leállításáról. De Orbán inkább a jövőről beszélt. Azt is
megígérte a hallgatóságnak, hogy növelni fogja a kormány a határon túli
intézmények fenntartására szánt összeget. „Magyarnak lenni felemelő,
de nem kifizetődő” – mondta Széchenyire hivatkozva Orbán, megígérve,
hogy ezután kifizetődő is lesz. Hogy vannak, akik ezt már rég tudják, és
hamisított állampolgárságot vásárolnak az ukrán maffiától, azokról nem
ejtett szót, mert minek kútmérgező gondolatokkal elrontani egy szép
ünnepet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HMKhTg

Az elmúlt hetek küzdelmeinek két nagy értelmezését lehet hallani
a kormánypárt közeléből. Az egyik szerint Orbán Viktor általában
elégelte meg, hogy Simicska Lajosnak túl erős a befolyása az államigazgatásban, és ezért döntött úgy, hogy meggyengíti. A másik szerint
Orbán Viktor a kormánypárti médiát akarja csak elvenni, ám mivel
Simicska Lajos nem akarta átadni a miniszterelnök által kijelölt
embereknek a sajtótermékeit (Hír TV, Magyar Nemzet, Class FM,
Metropol, Lánchíd Rádió, Heti Válasz) ezért most minden fronton
tűz alá került, és ott támadják, ahol a tudják: gazdasági érdekeinek
tesznek keresztbe és kiszorítják az embereit a fontos helyekről. Az
új kormány nyári megalakulásakor első lépésként a miniszterelnök
elvette a fejlesztési minisztérium irányítását Németh Lászlónétól.
Némethné a Miniszterelnökségre került államtitkárnak, ahonnan postát
és a „nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat” ellenőrzi. Az Orbán – Simicska
háború nagy fordulópontja lehet, ha a mostani feladatkörét sem tarthatja
már meg. A Simicska-holdudvarhoz tartozó vezetők közül egyelőre maradhattak az MVM és a NAV élén lévő emberek. Az MVM-ben azonban
szigorú miniszteri felügyelet alatt folyhat csak a munka, jóváhagyást kell
kérni minden komolyabb döntéshez. Az adóhatóság esetében nem hallottunk ilyesmiről, de olyan pletykák már vannak, hogy az önkormányzati választás után itt is változások lesznek. Jelzésértékű, hogy a NAV
Informatikai Fejlesztési Főosztályát szeptemberben Tiborcz Péterre, a
miniszterelnök vejének testvérére bízták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/IhU8zz

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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