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A gazdaság Jelenlegi helyzetében 
is konvertibilis lehet a forint 

A kormány által felkért 
szakértői munkacsoport sze-
r in t legkésőbb 1995-ig meg 
kell teremteni a for int kon-
vertibilitását. 

Szepesi György, a Minisz-
tertanács főtanácsosa elmon-
dotta: a szaikértői csoportot 
az év elején azzal a céllal 
hozta létre a kormány, hogy 
megvizsgálják: a gazdaság 
jelenlegi nehéz helyzetében 
napirendre t ű z h e t c P e a fo-
r in t konvertibilissá tétele. A 
szakértők e r re a kérdésre 
igennel válaszoltak, vélemé-
nyük szerint a re form előre-
haladásával mindenképpen. 
elkerülhetetlenné válik be-
vezetése. 'Különben nem le-
he t teljessé tenni a piaci vi-
szonyokat, nem gyorsítható 
a struktúraváltás, és a ma-
gyar gazdaság továbbra sem 
tud megfelelőképpen integ-
rálódni az egységessé váló 
nyugat-európai piacba. 

A szakértők szerint már a 
gazdaság jelenlegi helyzeté-
ben is több tényező miatt 
sürgető ennek a lépésnek a 
•megtétele. Ilyen a vállalatok, 
vállalkozók gazdasági érde-
keltségében, tevékenységé-
nek irányításában kialakult 
jelenlegi állapot. A piac még 
nem vál t meghatározóvá Ma-
gyarországon, s így nem i rá-
ny í t j a a termelők lépéseit, 
ugyanakkor a központi sza-. 
bályozás hatása nagymerték-
ben csökkent. Többek között 
ez az egyik oka a gazdaság 
s tagnálásának. ' Amennyiben 
a for int konvertibilissá vá -
lik, a vállalatok közvetlenül 
kapcsolódhatnak a világpi-
achoz. Ma is hatással van a 
magyar vállalatokra a kül -
földi piac, ám ha expor t juk 
adott körülmények között 
nem bizonyul jövedelmező-
nek, a kedvezőtlen helyze-
ten a forint leértekelésével 
könnyen lehet segíteni. Ez-
zel magyarázható, hogy az 
exportáló vállalatok nagy-
mértékben szorgalmazzák a 

Szakértői csoport vizsgálta 
a bevezetés lehetőségét és idejét 

számukra kedvező árfolyam-
változást. A konvertibili tás 
bevezetése esetén ez a lehe-
tőség megszűnik. 
" A" •konvertibilitás megte-

remtése irányába hat a la-
kossági valutaellátás je-
lenlegi. helyzete is. A világ-
útlevél bevezetése politikai-
lag kedvező, de gazdaságilag 
egyáltalán nem megalapo-
zott lépés volt. Ennek követ-
keztében ma m á r azzal a ve-
szellyel is számolni kell, hogy 
Magyarországon kialakul a 
kettős valutarendszer. Elke-
rülése hosszabb távon csak 
a forint konvertibilissá téte-
lével biztosítható. 

A szakértők szerint a ma-
gyar gazdaság még nem éret t 
a konvertibili tás azonnali 
bevezetésére, ám az 1990-es 
évek közepéig megteremthe-
tők a szükséges feltételek. 
Ennek érdekében javasolják, 
hogy a Magyar Nemzeti 
iBank a továbbiakban még 
szigorúbb pénzpolitikát foly-
tasson. Amennyiben a forint 
konvertibilissá válik, min-
denfa j t a többletpénz, ami 
hitel formájában — valami-
lyen vállalatcsoport nyomá-
sára — a gazdaságba jut, 
azonnal az impor t növeke-
dését, és így a fizetési mé r -
leg romlását eredményezi. Ez 
a gyakorlat a jövőben nem 
engedhető meg, mivel a pénz-
mennyiség szabályozása ma-
rad a kormányzat legfőbb 
eszköze az egyensúly fenn-
tartására. Ugyancsak elodáz-
hatatlan a költségvetés r e -
formja, az ál lamháztar tás 
rendbe tétele, az állam tú l -
költekezésének megszünteté-
se.' Lényeges egy igen haté-
kony forintvédő politika fel-

tételeinek kialakítása is. En-
nek egyik eleme a megtaka-
rítások ösztönzése, míg a m á -
sik: a bérkiáramlásnak a 
Vállalati teljesítményekhez 
kötése. Ez pedig csak abban 
az esetben sikerülhet, ha a 
vállalatoknak igazi tulajdo-
nosaik lesznek. 

A szakértők szerint is je-
lentős kockázatokat r e j t m a -
gában a konvertibili tás be-
vezetése, ezért alaposan elő 
kel j készíteni. Am az elmúlt 
időszakban a forint m á r szá-
mos területen gyakorlatilag 
konvertibilissá vált. A kül-
földi befektetők például a 
magyarországi vállalkozá-
saiknál keletkezett nyere-
séget teljes egészében kivi-
hetik konvertibilis valutá-
ban. Az importliberalizálás 
előrehaladása pedig a ma-
gyar vállalatok számára te-
szi minél szélesebb körben 
automatikusan átválthatóvá 
a forintot. Megkezdődött a 
KGST-elszámolási rendszer 
re formjának előkészítése is. 

Ugyanakkor nem lesz 
könnyű feladat az államház-
tar tás rendbehozatala, vala-
min t a jelenleginél sikere-
sebb formtvédő politika fel-
tételeinek kialakítása sem. A 
konvertibili tás bevezetése 
kedvezőtlenül hathat — fő-
leg az első időszakban — a 
foglalkoztatottság alakulásá-
ra is. Azok a vállalatok 
ugyanis, amelyek a világpia-
ci megmérettetésnél alul-
maradnak, valószínűleg igen 
rövid idő a la t t jelentős 
s t ruktúravál tásra kénysze-
r ü l j e k , s ez nem fog sike-
rülni számottevő létszámle-
építés nélkül. (MTI) 

Határátlépések: 
NSZK—NDK ügy 

öszi István külügyminisz-
ter-helyettes pénteken m a -
gához kérette Gerd Vehrest, 
az 'NDK 'budapesti nagykö-
vetét és megbeszélést folyta-
tott vele az NSZK-ba áttele-
pülni kívánó, Magyarorszá-
gon tartózkodó NDK-állam-
polgárok ügyének rendezésé-
ről. Hangsúlyozta, hogy m a -
gyar részről továbbra is a 
ké t német állam közötti 

érintkezések eredményeinek 
függvényében a magyar po-
litikai és jogi gyakorlat, az 
általánosan elfogadott nem-
zetközi normák szellemében 
kívánják ezt a kérdést meg-

oldani. 

Ópusztaszeren 

Nagygyűlés, fórum, 
szórakoztató programok 

Az idén, Szent István ün-
nepén, rendkívül gazdag, 
egész napos program vár ja 
az Öpusztaszerre látogatókat. 
A helyi templomban reggel 
8 órakor kezdődik az ünnepi 
mise. A 10 órakor rendezen-
dő nagygyűlésen Szűrös Má-
tyás, az Országgyűlés elnöke 
mond beszédet. Egy órával 
később, 11-kor kezdődik a 
politikai fórum, amelyen az 
MSZMP, a megyei tanács és 
az szmt képviselőin kívül 
az ú j politikai szervezetekés 
pártök szóvivői is ot t lesznek 
és válaszolnak a közönség 

kérdéseire. A válaszadók kö-
zött lesz Szűrös Mátyás is. 

A szórakoztató műsorok 
közül k iemel jük a néptán-
cosok műsorá t ; a környék-
beli együttesek mellett kül-
földi csoportok is fellépnek. 
A folklórprogramokat szá-
mos sportrendezvény egé-
szíti ki, bemutatót t a r tanak 
a birkózók és a lovas spor-
tok művelói. A szervezők a r -
ról is gondoskodnak, hogy a 
politikai, művészeti, szóra-
koztató programok mellett a 
vendéglátás is színvonalas 
legyen. 

Folytatás Szegeden 

Nem történt keresztényüldözés 
- mondták a minisztériumban 

Tegnap délután sa j tó tá jé -
koztatót tar tot tak Budapes-
ten, a Honvédelmi Minisz-
tér iumban a Hit gyülekeze-
te tagjainak állítólagos ül-
dözése tárgyában. Mint is-
meretes, a nemrég bejegy-
zett egyházi közösség két ve-
zetője néhány napja levelet 
írt a honvédelmi miniszter-
nek, (ezt a Délmagyarország 
közölte), melyben többek 
közt leírták: „Folyamatosan 
kapunk tájékoztatást arról, 
hogy a szegedi Kossuth lak-
tanyában tudatos keresz-
tényüldözés folyik." A levél-
re néhány nappal később 
választ is olvashattak la-
punkban: a honvédelmi mi-
niszter által kivizsgáltatott 
panaszt a vizsgálóbizottság 
„minden alapot nélkülöző 
áll í tásnak" találta. 

Hét közben többször is 
megkíséreltünk maguktól az 
érintettektől nyilatkozatot 
kérni a történtekről. A Kos-

suth laktanya parancsnoka, 
Popovics alezredes azonban 
kijelentette, mind neki, 
mind katonáinak minden-
fa j t a nyilatkozatot megtil-
tottak elöljárói az ügyben. 
A parancsnok egyik telefon-
beszélgetésünkkor azt is ki-
jelentette, „sa já t vélemé-
nye sem lehet" a laktanyá-
ban történtekről. Érdeklő-
désünket ezután a miniszté-
riumban folytattuk. Keleti 
György ezredes, a sajtóosz-
tály vezetője bejelentette, 
saj tótájékoztató keretében 
ad választ kérdéseinkre. A 
tegnap délutáni tá jékozta-
tón előbb Tián József a l -
ezredes, a vizsgálóbizottság 
vezetője elmondta, a mi-
niszter 14-én kapta a Hit 
gyülekezetének levelét, ők 
pedig 15-én délelőtt m á r 
ütőn voltak Szegedre azzal 
az eltökéltséggel: ha a le-
vélben írtak bebizonyosod-
nak, komoly következmé-
nyei lesznek. Amikor azon-
ban a laktanyában hétórás 
vizsgálat után a bizottság 
tagjai összeültek, meg kel-
lett állapítaniuk, nincs alap-
ja a közlésnek. A négy ka-
tona közül ketten aznap 
reggel leszereltek, de őket 
is visszahívták azzal a biz-
tosítékkal: bármikor távoz-
hatnak, ha sérti őket a 
vizsgálat. Tián József az t 
is leszögezte: jelenleg a 
néphadseregben három szer-
vezet működhet ; az MSZMP, 
az if júsági szövetség és a 
szakszervezet. Ezenkívül 
minden más társaság m ű -
ködése tiltott, de a szolgá-
lati szabályzat a vallásgya-
korlást lehetővé teszi — ha 
ez a katonai kötelmeket nem 
zavarja . 

Flugyik Imre alezredes, a 
bizottság egyik tagja a 
konkrét vádak kérdéséről 
nyilatkozott. Kezében a ka-
tonák körletelhagyási en-
gedélyét lobogtatva ki je-
lentette, a leszerelt katonák 
az idén több mint 50 a l -

kalommal hagyhatták el a 
laktanyát, tehát nem lehet 
szó diszkriminációról. Azt 
elismerte, hogy vallásos t á r -
gyú könyveiket — a Biblia 
kivételével elvették abból a 
célból, hogy laktanyán be-
lül vallásos propagandát ne 
fej thessenek ki. A könyve-
ket azonban a leszerelés 
előtti napon visszakapták a 
katonák. Száraz Ferenc a l -
ezredes, a bizottság másik 
tagja a fenyitésekről úgy 
nyilatkozott, semmilyen ösz-
szefüggésben nincsenek a 
katonák vallásos meggyő-
ződésével. Hozzátette, to-
vábbi súrlódás a honvédek 
és elöljáróik között amiat t 
volt, mert a fiatalok meg-
győződése szerint az ateis-
ták gonoszak, és azt a szol-
gálati szabályzatot is ők 
alkották, ami szerint fe -
gyelmezni akar ták katonái-
kat. 

A saj tótájékoztató végén 
Keleti György ezredes el-
mondta, a történtektől 
függetlenül felül kell vizs-
gálni a szolgálati szabályzat 
néhány paragrafusát , me-
lyek a vallásos tárgyú iro-
dalmakkal , a vallásos szer-
tartásokon való részvétellel 
kapcsolatosak. 

A tudósítóban mindezek 
után kétségek csak amia t t 
marad tak : ha ennyire egy-
értelműek a minisztériumi 
állásfoglalás szerint a sze-
gedi ügyek, akkor miér t 
nem győződhetett meg e r -
ről sa já t maga Budapest he-
lyett — Szegeden. A t á j é -
koztató szervezői a tiltó pa-
rancsot ügy indokolták: mi-
vel a Hit gyülekezetének le-
velét a miniszter kapta, a 
választ is a minisztérium-
ban akar ták megadni. Hogy 
további kérdéseinkre is vá-
laszt kaphassunk, annak é r -
dekében feloldották a sze-
gediek nyilatkozati t i lal-
mát. Folytatás tehát : jövő 
héten, a szegedi Kossuth 
laktanyában. Balogh Tamás 

„Mosollyal" zárul 

a szabadtéri szezon 

Na£y László felvétele 
A ézabadlérí történelében először a z idén kerül t ope-
le t t a műsorba: A mosoly országa jegyei voltak a leg-
kapósabbak ezen a nyáron. Az utolsó két előadás ma 
és holnap este lesz a Dóm téren, másik karmesterre l ; 
eddig Cser Miklós vezényelt, a szezon zárónapjain vi-
szont Pál Tamás dirigálja Lehár Ferenc romantikus 
operett jét . A szereplőgárda változatlan, közülük Pitti 

Katal int és Ilasfalvy Róbertet l á tha t j ák képünkön 

Az MSZMP az elmúlt 45 évről 
p >11 rr ptm 

es a jovorot 
• Kompromisszumok a szovjet beavatkozás 

erőterében + Vegyes tulajdonon alapuló 

piacgazdaságot (Lapunk 2. oldalán) 


