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Hónapokon belül bekövetkezhet Magyarország adósbesorolásának felminősítése – mondta a 
Napi Gazdaságnak Csaba László közgazdász, egyetemi tanár. A szakember szerint 
Brüsszelben jó darabig a bankunió lesz a következő kulcsszó, az amerikai és az orosz 
külkapcsolatok mellett pedig a keleti nyitás újratervezéséről is beszélt lapunknak. 

– Sokan arra számítottak, hogy áprilisban Tapolcán dől el, marad-e a kétharmad, ehhez 
képest már februárban elveszett Veszprémben. Ez mennyiben befolyásolhatja a magyar 
gazdaságpolitikát a 2018-ig tartó kormányzati ciklusban? 

– Inkább csak lélektanilag volt fontos, a kabinet mozgástere érdemben ettől még nem szűkül. 
Orbán Viktor már 2010 áprilisában azt mondta, egyszerű többséggel is lehet kormányozni, ez 
valóban így van, 50 százalék plusz egy szavazattal minden vitás kérdést tisztázni lehet. 
Azokon a területeken, ahol a kormánynak határozott elképzelései vannak, úgy mint 
rezsicsökkentés, állami bankvásárlás, keleti nyitás, agrárgazdaság vagy uniós 
fejlesztéspolitika, ennyi is elég egy-egy irányvonal képviseletéhez. Kétharmad legfeljebb az 
euró bevezetéséhez kellene, mert beleírták az alkotmányba, hogy a fizetőeszköz a forint, de ez 
nincs napirenden. A Fideszen belüli törésvonalak elmélyülésének nagyobb a kockázata, de 
arra nem látok reális esélyt, hogy szétszakadjon az egység. Konfliktusok vannak, de ez 
minden nagy frakcióban, így a német CDU/CSU-nál vagy az angol konzervatívoknál is így 
van. Fontos szempont az is, hogy minden független irányító vagy nemzeti szabályozó hatóság 
élén a kormánnyal lojális személy áll, olyan szembenállás, mint a Gyurcsány-kormány és a 
Járai Zsigmond vezette jegybank között volt, ma elképzelhetetlen. 

– Veszprémben éppen Navracsics Tibor uniós biztosi kinevezése miatt kellett időközi 
választásokat kiírni, aki szerint az Európai Bizottság figyelmét elsősorban a görög 
válságkezelés és az ukrán konfliktus köti le, a javuló magyar makrogazdasági mutatók pedig 
Brüsszelt is megnyugtatják. Ön szerint is javult a nemzetközi megítélésünk? 

– Athén és Kijev elsősorban politikai ügy, de van itt egy harmadik, legalább ilyen fajsúlyú 
gazdasági kérdés is: a költségvetési és bankunióval kapcsolatos intézkedések, amelyeket maga 
Jean-Claude Juncker elnök jegyez. Legutóbb két hete tárgyaltak róla, a következő hónapokat 
a közös bankszabályozás és a költségvetési fegyelem egységes szigorítása tematizálhatja 
Brüsszelben. A megítélésünket tekintve nem vagyok ennyire derűlátó, sokszor az erőteljes 
kormányzati retorika homályosítja el a valós gazdasági teljesítményt. Elismerés helyett még 
olyan esetekben is elítélés-fanyalgás volt a nemzetközi reakció, amikor sikerült stabilizálni az 
államadósságot, bevezetni az egykulcsos adórendszert, de a munkaerőpiac liberalizálásában is 
legfeljebb a brit és a lengyel kormány tett annyit, mint a magyar. Mivel a 2011 és 2013 között 
hozott bizottsági szigorítások azóta törvényre emelkedtek, minden tagország könnyebben 
számon kérhető, ilyen a fiskális paktum, amely részletesen előírja, hogyan kell a deficitet 
kiszámolni, mire kell vonatkoztatni, milyen ütemben kell csökkenteni. Az adósságrátát 50 
százalék alá kell vinni 2018-ig, s egyelőre ennek a folyamatnak a gyorsuló növekedés mellett 
sem látom a jeleit. Abban viszont egyetértek Navracsiccsal, hogy elsősorban nem a magyarok 



háza ég Európában, a dél-európai országok mellett Írország mutatói továbbra is borzasztóak, 
Franciaország helyzete is rendkívül törékeny. 

– A költségvetési hiány kisebb, a gazdasági növekedés pedig nagyobb lett tavaly a 
tervezettnél. Az eurózóna gyenge teljesítménye mellett is fenntartható a bővülés mértéke? Mi 
lehet idén a gazdaság motorja? 

– A tavalyi 3,5 százalék után idén lassúbb lesz a GDP-növekedés, 2-2,5 százalékra lehet 
számítani, most már a beruházás, az export és a belső fogyasztás is húzza a gazdaságot, ez 
azért kedvező, mert egymást élénkítik, és együtt a foglalkoztatást is javíthatják. Ezt a 
növekményt nagyon meg kell becsülni a nyugati 1-1,5 százalékokhoz képest. A kedvezőtlen 
külső környezet látszólag felnagyítja a magyar mutatót, pedig az nekünk sem jó, ha 
Németország lassul és Olaszország bajban van. 
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– Meddig lehet tartósan alacsony az infláció, mik az előnyei, illetve hátrányai? Milyen 
mértékű pénzromlásra számít idén? 

– Rossz üzenete van annak, ha egy országban defláció van, ha a vállalkozások jelentős része a 
költségeit sem tudja kitermelni, vagy be fog zárni, vagy el fog bocsátani. Semmiképpen se 
térjünk vissza a szocialista kormányokra jellemző hatszázalékos éves inflációra, de a mínusz 
egy százalék sem tartható, csak annyit tesz, hogy a másik kapufa mellett ment el a labda. Ha 
nem közvetlenül a háztartási rezsicsökkentés után jönne az ipari, hanem mondjuk 2017-ben, a 
kormány ugyanúgy betartaná az ígéretét, és a pénzromlás sem lépne ki az egészséges 
medréből. Nagy kérdés a rezsicsökkentés hatására az életben maradásért küzdő szolgáltatók 
sorsa, amelyek sorra mondják fel a szerződéseket, és nem csak a hulladékszállítók. A 



béremelési nyomás hűtheti le az inflációs várakozásokat, célszerű lenne három százalékon 
lehorgonyozni. 

– Reális cél vagy csak illúzió az ország felminősítése? Mikor történhet meg, mik a feltételei? 

– Megérett rá Magyarország, ennek már több mint egy éve eljött az ideje. Annyira gyengék a 
versenytársaink, hogy egyre erőteljesebbnek tűnik a gazdasági teljesítményünk. Stabil ország 
vagyunk, javuló mutatókkal, ha csak a visegrádi országokkal vetjük össze: a csehek, a 
lengyelek gyengülnek, a szlovákok nem javulnak, abszolút kiemelkedünk a mezőnyből. A 
2014-es év gazdasági teljesítménye értékelésének is van egy átfutási ideje, a májusban 
publikált adatokat például június–júliusra át lehet vezetni egy előrejelzésre. Ha bekövetkezik 
idén a felminősítés, akkor néhány hónapon belül meg is történik. 

– Angela Merkel látogatása gép- és járműipari beruházásokat, Vlagyimir Putyiné pedig 
további földgázt hoz Magyarországra, vagy ennél összetettebb a német kancellári, illetve az 
orosz elnöki vizit utóhatása? 

– Minden vita és egyet nem értés mellett Merkel látogatása megmutatta, hogy a szövetség él, 
egyre inkább eljut a köztudatba, hogy a német cégeknek megéri Magyarországra jönni, a 
fogadókészség pedig az újabb beruházásokkal szemben is megvan. Putyin egy uniós 
tagország vendégeként a presztízsének a puszta jelenlétével jót tett, mi pedig nem 
kényszerültünk rá egy újabb hosszú távú gázszerződés aláírására. Az energiaellátás 
biztonságáról egy dolog beszélni, és megint más egyértelmű jelét adni, hogy van B tervünk, 
célszerű lett volna azt sugallni az orosz félnek, hogy van más opciónk. 

– A külgazdaságot évek óta meghatározza a keleti nyitás, működik-e a stratégia, érdemes-e 
továbbvinni? 

– Az Európán kívüli piacok dinamikusan bővülnek, aki kimarad, lemarad, eddig világos, a 
magyar kivitel diverzifikálása legitim törekvés. A keleti nyitással azonban túlnyomórészt 
olyan kapukon dörömbölünk, amelyeken nem tudunk bemenni. A Krímről vagy a befagyott 
grúziai konfliktusról nem mi tehetünk, de így csak nagy kerülővel juthatunk el 
Türkmenisztánba vagy Üzbegisztánba. Olyan desztinációkban próbálkozunk a termékeinkkel, 
szolgáltatásinkkal, ahol mindenki más is, pedig ott van például Vietnam, a világ egyik 
leggyorsabban növekvő országa, ahol ráadásul jelentős magyar nyelvű közösség van, akik 
most már közép- és felső vezetők. Még a kommunista párt van hatalmon, de a gazdaság főleg 
délen jelentősen decentralizált, a jelentős nyersanyagkészlet mellett egyre erőteljesebb a 
feldolgozóipar. A másik nagy növekedési gócpont Fekete-Afrika, a kontinens déli részén 
vannak viszonylag stabil országok, amelyekbe már elindult a tőke. A keleti nyitásunk egyik 
fókuszpontja Kína, de mintha nem vennénk észre a méretes növekedéslassulást. Pekingben a 
hagyományos merkantilizmus fog erősödni, nyomni fogják az exportot, és védeni a piacokat, 
az állam gátolja a behozatalt. Újra kell gondolni ezt a külgazdasági programot mind a 
partnerek, országok és eszközök tekintetében. 

– A másik fókuszpont Moszkva, az elsősorban a kőolajár zuhanása, illetve részben a Krím 
EU-szankciókat kiváltó annektálása miatt összeomló rubel negatív hatásait pedig a jelek 
szerint nem tudjuk kiküszöbölni. 

– Mert nem is lehet. Oroszország 1999-től 2008-ig Európa motorja volt, hasonló évtizedes 
szárnyalásra aligha lehet képes 2015-től 2024-ig. Már évek óta készülnek egy nagy 



strukturális váltásra, s mint minden komolyabb reform, először ez is nagy visszaeséssel jár. A 
szerkezeti versenyképtelenség annak az eredménye, hogy az óriási bevételeket nem 
fordították infrastruktúra-fejlesztésre, az egészségügy és az oktatás megerősítésére. Bár a 
Roszatomnak mindig lesz pénze erőművet építeni, Oroszország Európa Irakja, nem a jövő 
piaca. Az orosz gyakorlat egy rendkívül kemény, centralizált, állammonopolista 
külkereskedelmi rendszer példája, abból, hogy aláírnak egy szándéknyilatkozatot, még nem 
lesz üzlet. Ha elég versenyképes is a magyar termék, nem jut el az orosz fogyasztóhoz. 

– Colleen Bell Budapesten, Szemerkényi Réka pedig Washingtonban állt a külképviselet élére, 
deklarált kormányzati cél, hogy a gazdasági és katonai együttműködéshez hasonlóan a 
politikai összhang is helyreálljon. Közelebb kerülhetünk az USA-hoz? 

– Az Egyesült Államoknak van egy radikálisan baloldali elnöke, ennek megfelelő 
ideológiával. Barack Obama képtelen lemosni magáról a béna kacsa jelzőt: a belpolitikában 
alkotni nem tud, a külpolitikában láthatóan mindig mellényúl. Így marad az ideológiai 
hadviselés, amiben az amerikai és a magyar kormánypárt felfogása tűz és víz, jobb kerülni a 
konfrontációt. A katonai együttműködés sem egyszerű Ukrajna és az Iszlám Állam miatt, a 
gazdaságban viszont az elmúlt hónapok bizalmatlansága miatt sem fognak kivonulni az 
amerikai cégek, nem hagynák veszni a profitot. Amikor Colleen Bell kiszámíthatatlan 
szabályozásról, a cégek vélt vagy valós nyomásáról beszél, akkor washingtoni kottából 
énekel. Minden nagykövet vagy ügyvivő hozzátehet valamit a maga személyiségéből, de 
alaposan meg van írva az a kotta. A mi részünkről Szemerkényi Rékánál a diplomáciai 
hátteret, a beágyazott külkapcsolatokat hiányolom. A transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség közelgő megkötése miatt egy nemzetközi jogi szaktekintélynek legalább annyira 
helye lenne Washingtonban, mint egy karrierdiplomatának. A TTIP azért kardinális 
jelentőségű, mert a Kereskedelmi Világszervezettel való tárgyalás Dohában elakadt, a fejlődő 
országokon pedig egy protekcionista hullám söpör végig, velük nem lehet megállapodni. Az 
EU-n belül főleg a franciáknak vannak fenntartásaik, a magyar iparágak képviselőinek pedig a 
versenyhátránytól való félelem helyett a lehetőségeket kellene kiaknázniuk. 
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