
GAZDASÁG 5 

Fel is út, le is út 
Csökkennek a kamatok. Érdekes, hogy ennek hallatára az 

állampolgár pontosan úgy kezdi el szidni a bankokat, mint 
nem is olyan régen, amikor a 37 százalékos inflációt érezte, s a 
gazdagodó, csillogó pénzintézeteket okolta az áremelkedésért, 
életszínvonala csökkenéséért. Természetesen elsősorban beté-
tesekre gondolok, akik a változó kamatozás fogalmát akkor 
sem igen értették, amikor ez a változás egyértelműen a hozam 
növekedését jelentette. Mostanában az értékpapírok megjegy-
zés rovatában szereplő változó kamat kitétel egyre inkább 
csökkenést - mint lehetőséget - takar. Az egyik változatot úgy 
hívják, hogy degresszív sávos kamatozás. A régi befektetési 
ajánlatok táblázatain edződött szemünk először könnybe lábad, 
majd sajtóhibára gyanakszunk, pedig szó sincs ilyesmiről. 
Minél hosszabb ideig tartjuk a bankban a pénzünket, annál ki-
sebb kamatot kínálnak érte. A második hónapban például évi 
bruttó harminc, az ötödikben 26, a tizedikben 22 százalékkal 
ketyeg a betét. Az elmúlt néhány tíz évben ilyen ajánlattal nem 
találkozhatott a takarékos magyar állampolgár. Persze még ma 
sem túl gyakran, hiszen ezzel egyidőben a „régivágású" 
konstrukciók is megtalálhatók. Ez egyébként ismerősebb is, itt 
például a második hónapban kamatozik 22 és a tizedikben har-
minc százalékkal a betét. Vagyis pont fordítva. Elképzelem 
magamban azt a nem túl magas, nem feltétlenül pénzügyi 
végzettségű befektetőt, akinek egyszerre kerül a kezébe a két 
ajánlat. Nem csodálnám, ha úgy összességében kérdőjelezné 
meg a bankok szellemi állapotát, talán a kánikulára is gyana-
kodna s eközben meg-meg törölné izzadó homlokát. 

Mindkét változat magyarázható. Az utóbbi - ennek is van 
szép neve, úgy mint: progresszív sávos kamatozás - talán logi-
kusabbnak tűnik, hiszen tovább van bent a pénz, erre a forrásra 
hosszabb távon lehet hitelt kihelyezni, a bank nagyobb és na-
gyobb kamattal ösztönzi a betétest. Ez így logikailag hibátlan 
is növekvő - s talán a viszonylag egyenletes - inflációnál, de 
mi a teendő ha a tendencia csökkenőbe csap át? Már pedig Ma-
gyarországon valami ilyesmi történik, s mérhet jól vagy rosszul 
a statisztika, mindenesetre ugyanazzal a számítási módszerrel 
hozta ki azt az eredményt, mely szerint az elmúlt tizenkét hó-
napban már csak húszegynéhány százalékos volt az infláció, 
miközben egy évvel ezelőtt valahol negyven százalékkal kellett 
szégyenkeztünk. Bár a kamat és az infláció nincs összekötve, 
némi kapcsolat azért megfigyelhető közöttük. 

Erre vagyis a csökkenő inflációra spekulál az első - emlé-
keztetőül: degresszív sávos kamatozású - befektetési vál-

tozat, miközben megpróbálja eltalálni, mennyi lesz az infláció 
fél, illetve egy év múlva. Itt az ösztönzést a magas induló 
kamat jelenti s a konstrukció kiötlői abban bíznak, hogy mire 
időben a kedvezőtlenebb, magyarul alacsonyabb kamatozású 
sávba érne a betétforma, más bank sem kínál majd nagyobb, 
pontosabban annyival nagyobb kamatokat, hogy érdemes le-
gyen pénzintézetet, azaz értékpapírt váltani. Vagyis arra ját-
szik, hogy a régi változatok sokáig nem tartanak ki, a magas 
kamatajánlatokat lehetetlen lesz tartani, tehát ezek eltűnnek a 
piacról. Erre már eddig is bőven akadt példa, s nem ritka az 
olyan pénzintézet, amely momentán „kifogyott" saját érték-
papírjaiból. A legszebb a dologban az, hogy a csökkenésre 
játszó is kifogyhat, azaz minden további nélkül megszünteti a 
forgalmazást, ha az élet valami csoda folytán a várakozásoknál 
is alacsonyabb kamatokat produkál, s emiatt túl nagy veszteség 
keletkezik, mondjuk a tizedik hónap táján. Addigra azonban 
már remélhetőleg feltételeiben is találkozik a két - csak 
emlékeztetőül: progresszív és degresszív sávos kamatozású -
befektetési változat. 
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Európai randevú az Egei-tengernél 

Magyar üzleti remények 
(Tudós í tónk Budapes t rő l 

jelenti.) Az Égei tenger part-
ján, Thesszalonikiben hetedik 
alkalommal került sor a kis és 
középvá l la lkozók , valamint 
é rdekvéde lmi sze rveze te ik 
találkozójára, melyen - ezúttal 
első alkalommal - hazánk is 
képviseltette magát harminc 
vállalkozóval és négy kama-
rával. Az Europartenariat '92 
tapasztalatairól Bene Miklós, a 
Magyar Vállalkozói Kamara 
főtitkára tájékoztatta munka-
társunkat. 

A kis és középméretű vállal-
kozások (melyek 150-nél ke-

vesebb alkalmazottal dolgoz-
nak) évente kétszer randevúz-
nak az Európai Közösség szer-
vezésében. Az összejövetelek 
célja a tapasztalatszerzésen túl, 
ezeknek a nehezebb körülmé-
nyek között működő gazdál-
kodó egységeknek a bekapcso-
lása a nemzetközi integrációba. 

Hónapokkal korábban elké-
szül a fogadó ország résztvevő 
cégeinek számítógépes kataló-
gusa, s ezt elküldik az EGK ál-
landó és társult tagországaiba. 
Ott érdekvédelmi szervezetek 
révén állnak össze a nemzeti 
delegációk. Kiküldik a részt-

vevők listáját, és a rendezők 
számítógépei összeállítják az 
üzle t i t a l á lkozóka t , p ro f i l , 
érdeklődési terület, feltüntetett 
különleges igények szerint. 

„Vajas kenyér" túráról szó 
s incs , h i szen a három nap 
során, Thessza lon ik iben az 
1200 görög és az Európa más 
tá ja i ró l összesereg le t t több 
mint 1000 vállalkozó ötezer 
találkozót bonyolított le. Bene 
főtitkár úr szerint ez a forma 
lényegesen ha tékonyabb az 
áruminta vásároknál. Ami a 
magyaroka t i l let i : három 
üzletet már a helyszínen meg-

kötöttek, további húszra pedig 
biztatóak a ki lá tások. Négy 
hónap elteltével szondázzák a 
résztvevőket, akkor értékelhető 
majd igazán a találkozó ered-
ménye. 

A köve tkező t a l á lkozóra 
idén decemberben , Bariban 
kerül sor. Gert Heikens , az 
Európai Közösség államtitkári 
rangú vezetője kilátásba he-
lyezte, hogy 1994-ben Ma-
gyarország adhatna otthont a 
jelentős üzleti összejövetelnek. 
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„Szeged ismét kelet kapuja lehet!" 
Részletek Kádár Béla megnyitójából 

Különös évben kezdődik az 
új szegedi formai és tartalmi 
kísérlet. Hosszú évek után ez 
az első év a magyar külgaz-
dasági kapcsolatok történeté-
ben, amikor bimbóznak, meg-
jelennek, több évi zsugorodás 
után a kivitel bővülésének első 
jelei, amelyek kedvezően be-
folyásolhatják az előttünk álló 
időszak gazdaságfejlődését. Mi 
ad jogot és alapot ahhoz, hogy 
bízzunk abban, hogy az elmúlt 
évek viszontagságai után meg-
je lenő első kis virág, az ex-
portnövekedés, amelyet gon-
doznunk, ápolnunk kell, szárba 
szökhe t? Te rmésze t e sen a 
gazdaságdiplomácia , gazda-
ságpolitika, gazdaságszervezés 
megteszi, ami tőle telhető. De 
a magyar gazdaság k i f e j lő -
déséhez, az expor tof fenz íva 
fenntartásához szükséges az is, 
hogy ne csak Nyugat-Magyar-
ország, ne csak a Budapes t -
Sopron t enge ly , hanem az 
ország belső, keleti részei -
amelyek a múl tban á t lagon 
felüli mértékben kötődtek az 
úgyneveze t t KGST munka -
megosztáshoz-, ezek is bekap-
csolódhassanak a nemzetközi 
gazdaság vérkeringésébe. És 
ennek a b e k a p c s o l ó d á s n a k 
D é l k e l e t - M a g y a r o r s z á g , 
Csongrád megye és Szeged 
nemzetközi együt tműködési 
rendszerbe való juttatásának 
igen fontos és sikeres eszköze 
lehet az e lső Szegedi Nem-
zetközi Vásár, amely egyszer-
smind nemcsak ú j i smere t -
ségeket hoz létre, ú j kapcso-
latokat teremt, hanem új üzleti 
lehetőségeket, konkrét adás-
vételi üzleteket is. Szüksége 

van erre D é l k e l e t - M a g y a r -
országnak, a megyének és a 
városnak. Hiszen nem árulok 
el titkot, amikor fe lh ívom a 
figyelmüket arra, hogy Csong-
rád megye bekapcsolódása a 
magyar külgazdasági kapcsola-
tokba az átlagosnál jóval sze-
rényebb volt eddig, és ez a be-
kapcsolódás is az országos át-
lagnál n a g y o b b mér t ékben 
keleti irányba bontakozott ki, 
ahol az elmúlt években bizony 
nem kedvezően fújtak a kül-
gazdaság szelei. Alacsonyabb 
Csongrád megye aránya a ma-
gyarországi külföldi tőkebe-
fektetésekben, ez is az orszá-
gos átlag felére tehető körül-
belül . Ezen kell vál tozta tni 
annak érdekében, hogy meg-
gyorsíthassuk a megye felzár-
kózását, gazdasági fejlődését, 
egyszersmind az ország be-
kapcsolódását a nagyvilágba. 
Természetesen a megyének, 
városnak, s a térség gazdasági 
szereplőinek gyorsított ütem-
ben kell alkalmazkodni új, fő 
partnereinkhez, Nyugat-Euró-
pához, az európai együttműkö-
dési rendszerhez. Tömegszerű-

ségében ma már ezekben a na-
pokban és hetekben ez a ma-
gyar külgazdaság súlypontja. 
De rendkívül örvendetes fejle-
mény, hogy Szeged, amely tör-
ténelme során mindig a ma-
gyar gazdaság déli, délkeleti és 
keleti kapuja volt, a nemzet-
közi vásár segítségével vissza-
szerezheti, megerősítheti ezt a 
szerepét. Az elmúlt időszak-
ban, ha szabad azt mondanom, 
hónapokban, sikerült javítani a 
Romániával folytatott gazda-
sági együttműködés feltételeit. 
Valami már megindult a ma-
gyar-román gazdasági együtt-
működésben . Előt tünk áll a 
lehetősége annak, hogy Délke-
l e t -Magyaro r szág , a Maros 
völgye, Bánát, Bácska, egy 
ha tá rokon túl nyú ló ú j , d i -
namikus központjává válhat a 
vélhetőleg megújhodó térség-
nek, Szeged, Arad, Temesvár, 
Szabadka gazdasága kötődik 
egymáshoz. 

Hadd mondjam el önöknek, 
hogy a magyar gazdaság meg-
kezdte már ennek a térségi 
m u n k a m e g o s z t á s n a k a f ö l -
fedezését. 380 magyar vegyes 
vállalat működik már Romá-
n iában , és több mint 100 a 
Vajdaságban. Ezen az úton kell 
tovább járnunk, amelyen most 
nemcsak a térség vállalatai, a 
magyar és román cégek (sajnos 
a vajdasági vállalatokra a köz-
bejött események miatt nem 
számíthatunk), hanem a kül-
földi vállalatok, az európai cé-
gek, köztük a nagyvilág szá-
mos vezető cégének érdeklő-
dését is sikerült feltenie a vá-
rosnak. 

Partiscum? 
Az idei vásárban, éppen úgy 

mint a legutóbbiban, ismét fel-
verte sátrát a Partiscum Kft., az 
a cég, amely már három éve 
szervezi, menedzseli a szegedi 
rádió délutáni kereskedelmi 
adásait. Onczay Zsolt ügyve-
zető igazgatót, röviden a kez-
detekről kérdezem. 

- Indulásnál azt tűztük ki 
célul, hogy tevékenységünkkel 
segítsük a kereskedelmet, az 
ú j , induló vá l l a lkozásoka t . 
Törzspartnereink között termé-
szetesen egészen nagy válla-
latok, bankok is megtalálhatók, 
ezek évről évre megújítják ke-
retszerződéseiket, visszatérnek 
egy-egy jól sikerült szponzor-
műsor után. 

- Milyen eredménnyel gaz-
dálkodnak? 

- Az elmúlt két esztendőben 
már nyereségesek voltunk, de 
ehhez mással is kellett fog-
lalkoznunk, nem csak a dél-
utáni kereskedelmi adásokkal. 
Korán indu l tunk manöken 
tanfolyamainkkal, ezek mára 
felsőfokú végzettséget biztosí-
tanak. Sokat kellett befektetni, 
mire idáig eljutottunk. Ősszel, 
sokak e l l enkezésé re ismét 
megrendezzük a lakodalmas 
zenekarok versenyét, s elége-
dettek leszünk a tavalyi közön-
ségszámmal is. 

- A vásáron mivel szere-
pelnek? 

- Húsz jelenetből álló di-
vatbemutatót tartunk a szabad 
területen, ezeken tizenhárom 
cég - jobbára régi rádiós part-
nereink - termékeit viselik a 
modellek. A legfontosabb per-
sze az, hogy a vásár ideje alatt, 
napi három órában négy me-
gyében szól a Partiscum Kft. 
á l ta l menedzse l t műsor , a 
Kossuth és te rmésze tesen a 
Rádió Szeged hullámhosszán. 

MERCEDES. Azt mondják, hogy ez a márka azon kevesek közül való, amelyik már egészen kis 
részletében is árukodik az egészről. És nem is feltétlenül a csillagról van szó. Kevés autó - talán 
még a Volvó - tudott ellenállni az áramvonal csábításának, s maradt formájában elegánsan konzer-
vatív. Semmi csepp alak, mindössze néhány diszkrét lekerekítés. 

R E N A U L T . Természetesen az új 19-es a sláger, de nem felejtették el még a Cliót sem. 
Tulajdonképpen a réginek számító 5-ös is szépen fogy, koránt sincsenek dugig a raktárak, sőt, 
különlegesebb kívánság esetén a várakozás sem elképzelhetetlen. A Dorozsmai úti közponban a 
szerelők sem unatkoznak, a török utazók áradata némi plussz munkát jelenet. 


