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Javítanunk kellene az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot is 

 
Csaba László akadémikus: A bővülés mértéke egyre szélesebb alapon áll (Fotó: Hegedüs 

Róbert) 

Szigorú költségvetési politika, csökkenő közterhek és növekvő kiszámíthatóság mellett 2-

2,5 százalékos gazdasági növekedés lehet az idén és jövőre is a reális – mondta 

lapunknak Csaba László akadémikus. A közgazdászprofesszor szerint a harmadik 

Orbán-kormány a „győztes csapaton ne változtass” elvre épül. „Azt hinném, hogy a 

paksi atomerőmű-építés és a rezsicsökkentés, valamint a közszolgáltatások nonprofit 

elvűvé tétele és a még aktívabb kormányzati szerepfölfogás lesz a jellemző ebben a 

ciklusban. Nem lesz kevesebb az egyéni képviselői indítványok szerepe és jelentősége, 

ahogyan azt például reklámadó kapcsán már látjuk” – hangsúlyozta az egyetemi tanár, 

megjegyezvén azt is: közel állunk az euró pénzügyi feltételeinek teljesítésével, és az 

eurózónában lenne a helyünk. 

1 
 



– A vártnál nagyobb gazdasági növekedést mért a KSH az első negyedévben, de 

egészségesnek tűnik-e a bővülés? Minden ágazat be tudott-e kapcsolódni a lendületbe? 

– Ez némileg túlzást jelent, de kétségtelen, hogy a bővülés egyre szélesebb alapon áll, immár 

nemcsak az agrárium és az autógyártás húzza a nemzetgazdasági gyarapodást, hanem az 

építőipar és a fogyasztás is, csakúgy mint a beruházások, valamint az ipari termelés – ez 

együtt a jó hír. 

– Eközben jelentősen javult pénzpiaci megítélésünk is. Mekkora többletet generálnak a 

financiális és reálgazdasági pozitív hatások idén a magyar gazdaságnak? 

– Amennyiben abból indulunk ki, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedése évi egy 

százalék körül alakul, miként ezt minden komolyan veendő elemzés jelez, akkor egy–másfél 

százalékos a többlethatás, amely a javuló beruházási klímának tudható be. Nagyon fontos, 

hogy csökken a gazdasági növekedés és az adósságszolgálati kötelezettségek közti rés, így 

marad a világban a pénzbőség. 

– Sokan aggódnak, hogy nem lesz fenntartható a növekedés mértéke hazánkban, milyen 

bővülési szintre rendezkedhetünk be középtávon? 

– Szigorú költségvetési politika, csökkenő közterhek és növekvő kiszámíthatóság mellett a 2–

2,5 százalékos gazdasági növekedés lehet az idén és jövőre is reális. Fontos, hogy a 

nemzetgazdasági növekedés központi költségvetési bevételeket is generáljon arányosan. 

Például ez 2001 és 2008 közt nem így volt. 

– Mire tippel: mi lesz a harmadik Orbán-kormány első fontos gazdasági intézkedése? 

Egyáltalán: milyen gazdaságpolitikára számít a következő években? 

– A harmadik Orbán-kormány a „győztes csapaton ne változtass” elvre épül. Azt hinném, 

hogy a paksi atomerőmű-építés és a rezsicsökkentés, valamint a közszolgáltatások nonprofit 

elvűvé tétele és a még aktívabb kormányzati szerepfölfogás lesz a jellemző ebben a 

kormányzati ciklusban. Nem lesz kevesebb az egyéni képviselői indítványok szerepe és 

jelentősége, ahogyan azt például a reklámadó kapcsán már látjuk. Nem hiszem, hogy az 

átláthatóság és a kiszámíthatóság gyorsan javulna, pedig jó lenne, főleg a beruházóknak. 
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– Több javaslattal is kirukkolt az EU országspecifikus jelentésében ránk nézve: csökkenteni 

kell az államadósságot, a strukturális hiányt, és javítani kell a jogi, szabályozási környezeten. 

Indokoltak-e Brüsszel jelzései? 

– A fenti jelzéseket két szinten értékelhetjük. Elvileg minden tagállamnak ezt mondják. 

Konkrétan pedig minden ország eltér ezektől, ki erre, ki arra. A munkapiac rugalmassá 

tételében nyilván előrébb tartunk sokaknál, a költségvetési hiány pedig fenntartható – vagyis 

nem egyszeri – lépésekkel történő csökkentésében vagyunk érdekeltek. Utóbbi téren a finnek, 

a dánok és az észtek a követendő példa, ők vannak előrébb. 

– Az Európai Központi Banknál úgy tartják, messze van még a magyar euró bevezetése. Nem 

kellene-e már legalább a céldátumot megjelölnie az új kormánynak? Nekünk most hol a jobb: 

az eurózónán belül vagy kívül? 

– Szerintem sose voltunk olyan közel az eurókövetelmények teljesítéséhez, mint most, az 

államadósságot pedig nem Mario Draghinak, az Európai Központi Bank vezetőjének két szép 

szeméért kell kordában tartani, se a rátáját mérsékelni – hanem a magyarországi alaptörvény, 

valamint a közgazdasági ésszerűség okán. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hol lenne a 

helyünk, jobb lenne belül, miután például megszűnne az árfolyamkockázat és a 

kamatkockázat is, amely növelné a befektetői kedvet, a családi vállalkozások számára is. És 

persze az árverseny is jó a fogyasztói többségnek. Ezzel együtt hallottuk az illetékesektől: a 

magyar gazdaságpolitika nem tartja időszerűnek a céldátumot – ám az ezt indokló érvek nem 

is nagyon erősek. 

– Felerősödtek az euroszkeptikus vélekedések Európában, mit lehet tenni ellenük? 

– Úgy gondolom, hogy meg kellene nézni, milyen az élet az Európai Unión kívül. Persze 

hogy van élet az unión túl is: vegyük sorra, és nézzük meg Moldovát, Szíriát, Belaruszt 

továbbá Ukrajnát is! Természetesen Svájc más tészta. Svájc már a Német-Római 

Birodalomból és a két világháborúból is kimaradt, forradalmak sem voltak az országban, 

magyarán a svájciaknak nem kell az Európai Unió, jól elvannak nélküle. Csakúgy, mint a 

norvégok a hatalmas olajkészletükkel. Ugyanakkor ránk – és a másik huszonhét európai uniós 

tagállamra – ez nem releváns érv. 

– Roubini közgazdászprofesszor szerint küszöbön az újabb globális krízis, újból kipukkadhat 

a hitelluffi; kell-e ettől tartanunk? Vagy miként lehet elkerülni a válságot? 
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– Kivételesen egyetértek Roubinivel, abban is, hogy nem sokat tudunk tenni ellene. A 

válságot megelőzően kialakult kockázatelrejtési technikák és a felelőtlen „adósságcsinálás” –

 a magánszektorban még inkább, mint az államiban – visszatért. Az Európai Unió államainak 

az adósságrátája kilencvenöt százalék, az uniós cégeké pedig százhetven százalék fölött van. 

Eközben a világ mindhárom fejlesztési góca adósságspirálban van, és Kína válsága is lassan 

nyílttá válik a pénzügyi szektorban. Csak nagyon óvatos, legrosszabbra készülő stratégiával 

lehetne elérni, hogy minket legalább ne a legnagyobb csapások érjenek el. 
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