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Fenntartható javulás a gazdaságban 

Számos államban, így Németországban is bevett szokás a költségvetés nyári benyújtása – 

mutatott rá Csaba László akadémikus 

Az előre hozott költségvetés illeszkedik az unióban kötelezővé tett európai szemeszterhez, 

eközben nyugtatólag is hat a gazdasági élet szereplőire, de a külső körülmények miatt 

kockázatok is felmerülnek – jelentette ki lapunknak Csaba László akadémikus. 

A közgazdászprofesszort a politikai kockázatokról is kérdeztük. Ekképpen fogalmazott: 

„Egyelőre sem a személyekben, sem a programokban, sem a szervezeti erőben és a 

médiabefolyásban nem látható, ki lenne képes sikerrel kihívni Orbán Viktort.” 

– Megnyugtatja-e a gazdasági élet szereplőit, hogy a kormány előre hozza a 2016-os 

költségvetés megszavazását? 

– Részben igen. Számos országban, így Németországban, szokásos a költségvetés nyári 

benyújtása. Emellett az unióban kötelezővé tett európai szemeszter is jobban illeszkedik ehhez. 

Látni kell azt is, hogy a korai benyújtás kockázatoknak is forrása. Például az általunk nem 

befolyásolható folyamatoknak. Ezek közé tartozik két – számunkra fontos – európai ország, 

Görögország és szomszédunk, Ukrajna többek által biztosra várt fizetésképtelensége. Ide 

tartozik az amerikai kamatemelés lehetősége, valamint az olajárak bizonytalansága, és persze a 

közel-keleti válság állandósulásából adódó számos kockázat, ellátási bizonytalanság és a ma 

még nem pontosan látható menekültügy jelentősége is. 

– Reális-e a kormány által felvázolt pálya?  

– A kormányzat a jelenleg megfigyelhető, döntően kedvező folyamatokat vetíti előre. Ebben a 

helyzetben szolid, bár nem kiugró, de fenntartható javulás jellemzi a nemzetgazdaság összes 

adatát, az adósságrátától a foglalkoztatásig és persze mindenekelőtt az államháztartás 

egyensúlyi helyzetéig. Ugyanakkor a föntebb említett kockázati tényezők kedvezőtlenebb 

irányba is fordulhatnak. Az árfolyam hosszú távú stabilizálódására való föltevés vagy a defláció 

elmúltára, a munkanélküliség folytonos javulására és a kamatkiadások egyidejű mérséklődésére 

lehet ugyan számítani, de vélhetőleg helyes lenne „B tervet” is készíteni.  
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– Három éve növekszik a gazdaság, de fennmarad-e a legalább két-három százalék körüli éves 

bővülés? 

– Ez nem magától értetődő. A beruházások immár egy éve mérséklődnek, az uniós források 

lehívása 2014-ben tetőzött, a GDP csaknem hat százalékát kitéve. Ez az érték 2015-16-ban 

legföljebb a fele, vagyis inkább két-három százalék lehet, miközben beruházási föllendülés ezt 

nem ellentételezi. Hasonlóképp a produktív, adófizető munkahelyeket is teremtő foglalkoztatás 

kibővítésének képzésbeli, korszerkezeti korlátai is vannak. A magyar gazdaság tőkeintenzív 

maradt, az egyéni- és kisvállalkozások mozgástere lassan bővül. A középkategória továbbra is 

gyenge láncszem. A külső finanszírozás föltételei jelentősen romolhatnak a föntebb említett, 

általunk nem is befolyásolható tényezők okán. A magyar gazdaság potenciális növekedése 1-

1,5 százalék körül van, a mostani tervek ennek duplájával számolnak, a korábbi ütemű 

forrásbevonás nélkül. 

– Mit érez a növekedésből az átlagos halandó? 

– A növekedés nem egyenletesen oszlik el. Bizonyára jól jár az, akinek az energiaszámlája 

csökken – legyen az lakás- vagy üdülőtulajdonos, vagy mezőgazdasági és szállítási gazdálkodó. 

Az erősödő verseny – a biztosítástól a légi közlekedésig – leszorítja az árakat. A belső 

fogyasztás két éve tartó növekedése részben már látható. Élénkül a lakáspiac és a 

gépkocsiállomány évtizede leállt korszerűsödése is érzékelhető. És az is igaz: régen nem 

dolgoztak nálunk négymillióan – a 200 ezer főnyi közmunkást nem számítva ide. Mindez 

javíthatja a fogyasztói bizalmat. Persze senki nem számít nagy áttörésre. 

– Hamarosan újból befektetésre ajánlottak leszünk a hitelminősítőknél. 

– Ez még nem dőlt el, de jelentősen megkönnyítené a külső forrásbevonást. Több és olcsóbb 

pénz állna rendelkezésre, változatosabb formában. Ez nemcsak az állam, hanem az itt működő 

cégek tevékenységét is jelentősen megkönnyítené, és felhajtóerőként hatna. Nem mellesleg: 

javítaná a működő tőke befektetőinek bizalmát is. 

– Milyen többlettel járhat az EBRD és a kormány közötti együttműködési megállapodás, a 

bankaadó csökkentése? 
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– Számlát a nap végén lehet készíteni. Egyfelől bizonyára rég esedékes volt a kormányzat és a 

bankok közti fegyverszünet. Ez mindkét félnek jó. Másfelől nem titok, hogy a devizahitelek 

kivezetése és főképp a brókerbotrány költségeinek az ebben vétlen pénzpiaci szereplőkre 

hárítása súlyos terheket jelent. Nagy bankok jó esetben nulla egyenleggel jönnek ki belőle, egy 

olyan helyzetben, amikor a már említett konvergenciaprogram is a banki jövedelmezőség 

további csökkenésével számol. Ebből nem lesz élénkülő hitelezés!  

– Van-e politikai kockázat a levegőben? Kell-e tartani például a Jobbik térnyerésétől? Attól, 

hogy jelentős változások lesznek? 

– A kormánypártok támogatása mindig és mindenütt csökkenni szokott. A törvényhozási 

erőviszonyok Magyarországon eddig helyi szinten, vagyis nem alapjaiban, csak hangsúlyaiban 

alakultak át. A Jobbik térnyerése azt mutatja, hogy a választók jelentős része – mint szerte 

Európában – eddig még ki nem próbált, le nem „harcolt” politikai erőkbe helyezi bizalmát, 

függetlenül attól, hogy ezek az erők rendelkeznek-e konstruktív programmal, jövőképpel, s ha 

igen, az milyen. Svédországtól Lengyelországon át Spanyolországig terjed azok köre, ahol az 

új képződmények népszerűsége nő. Ma még nem látható, hogy a mai kormányerőknek országos 

szinten és tartósan versenytársa lenne. Még 1992–93-ban a Fidesz 35 százalékon állt, majd 

1994-ben alig került be a parlamentbe. Egyelőre sem a személyekben, sem a programokban, 

sem a szervezeti erőben és a médiabefolyásban nem látható, ki lenne képes sikerrel kihívni 

Orbán Viktort. 

– Milyennek tartja most hazánk megítélését a befektetői körökben? 

– A befektetők kettős látással bírnak. Egyfelől látják és el is ismerik a gazdaság eredményeit – 

például a jelenleg már csak 7,6 százalékos munkanélküliségi rátát, ami a 11,3 százalékhoz 

képest szembetűnően jó, vagy az elmúlt év várakozásokat meghaladó növekedési 

teljesítményét, és különösen is a hét éve tartó fizetési többletet. Másfelől azonban aggódnak a 

beruházások alacsony szintje miatt, és hiányolják az államháztartás hosszú távú egyensúlyát 

megalapozó, átfogó lépéseket. A konvergenciaprogramban szereplő tartós, összességében 

jelentős, de mégis mérsékelt kiadáscsökkentés nem harmonizál az állam közvetlen szerepét 

hetente erősítő intézkedésekkel. Anélkül, hogy akár a stadionépítés, akár az állami 
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energiaszolgáltató vagy más nagy ívű terv érdemét megítélnénk, szembeszökő ellentmondás 

mutatkozik. Nem lehet az állam szerepét erősíteni és a kiadásokat mérsékelni egy időben. 
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