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A Parlamenti Napló vendégei: Karsai Gábor a GKI Gazdaságkutató Rt. vezérigazgató-
helyettese és Csaba László közgazdász 

A gazdasági miniszter nemrég azt javasolta a parlamenti pártoknak, hogy 
csatlakozzanak ahhoz a javaslatához, amelyben 10 évre szóló gazdaságpolitikai 
alapelveket fogalmazott meg. A szaktárca vezetõje szerint ugyanis igen fontos 
annak jelzése, hogy a hosszú távú gazdasági célok függetlenek attól, hogy éppen 
kik vannak kormányon. A dokumentumot a Fidesz kivételével aláírták a parlamenti 
pártok, s most határozati javaslatként az Országgyûlés tárgyalja.

A következõ 10 év Magyarország és a környezõ államok számára az uniós integráció idõszaka 
lesz. Hazánk gazdaságának növekedése ma körülbelül 2%-kal haladja meg az Európai Unió 
átlagát. Gazdasági elemzõk szerint ez a következõ 10 évben is így lesz. A növekedésben 
jelentõs szerepet kapnak az uniós támogatások. Ezek összege egy évtized alatt elérheti a 25 
milliárd eurót. Hiába azonban a pénz - figyelmeztetnek a szakértõk - szerkezeti változtatásra is 
szükség van. Ez egyébként magára az Unióra is igaz.

" A reformok alapvetõen a jóléti rendszerekre, egészségügyre oktatásra,
nyugdíjrendszerre, szociális támogatásokra fognak kiterjedni, és biztos,
hogy nagyobb szerepe lesz az öngondoskodásnak. Csökkenni fognak az adóterhek, tehát több 
pénze is lesz az állampolgárnak, maga választhatja meg sok tekintetben azt, hogy milyen 
szolgáltatásokat vesz igénybe, tehát ennek nyilvánvalóan költségei lesznek, amelyek végül is 
egy államháztartási reformban kell, hogy testet öltsenek. Ez alól Magyarország sem vonhatja ki 
magát" - mondta Karsai Gábor a GKI Gazdaságkutató Rt. vezérigazgató-helyettese

A reformok nálunk összefüggnek az euró bevezetésének kérdésével is - mondja a 
GKI vezetõ szakembere. Szerinte tartani kell a 2010-es idõpontot. 

"A magyar gazdaság iránti bizalomnak ez ugyanis nyilvánvalóan egy fontos
feltétele, és hogyha ezt elveszítenénk, vagy esetleg csak jelentõsen
csökkenne, sokkal nehezebb lenne finanszírozni az országot. És éppen azokra a nagy 
strukturális beruházásokra jutna nehezebben pénz, amelyekkel most idõnként szembeállítják az 
eurónak a bevezetését" - tette hozzá a vezérigazgató helyettes.

A közös pénz bevezetésére azért is szükség van, mert rendkívül bizonytalan nemzetközi 
pénzpiaci környezetben élünk és olyan valutánk van, amely ellen könnyû spekulálni - hívja fel a 
figyelmet egy másik szempontra a közgazdász professzor.

"A 97-99-es válság óta vált szembetûnõvé, hogy nem is kell, hogy egy
országban olyan nagy baj legyen ha a piacoknak a hangulata megváltozik, s elkezdenek a 
valuta ellen spekulálni, akkor az nagy leértékelõdéshez és a tõzsde bedõléséhez vezethet, 
anélkül, hogy adott idõszakban konkrétan
valaki nagy gazdaságpolitikai hibát követett volna el" - mondta a Parlamenti Naplóban Csaba 
László, közgazdász, egyetemi tanár.



A Közép - Európai Egyetem tanára szerint a legfontosabb a pénzpiac bizalmának 
megõrzése. 

"Évrõl évre hihetõ módón csökkenjen az államháztartás finanszírozási igénye, csökkenjen a 
fizetési mérlegnek a hiánya. Nem azt mondom, hogy 0 vagy pozitív legyen, csökkenjen, és hogy 
az összehangolt gazdasági tevékenység jeleit lássák, a kormányzaton belül, a kormányzat és a 
társadalmi partnerek, kormányzat és elemzõk között is" - mondta Csaba László.

Karsai Gábor is úgy gondolja, a parlamenti pártoknak néhány alapvetõ kérdésben, elsõként az 
euró bevezetésérõl konszenzusra kellene jutniuk.
"Én azt gondolom, hogy most az euró bevezetésének a kérdése mindenképpen egy lényeges 
pont, és az lenne a kívánatos, hogyha a parlamenti pártok egyetértenének abban, hogy nagyon 
is szüksége van erre az országnak."

Csaba László a konvergencia program tavaszi fölfrissítésében látja a kínálkozó alkalmat. "Abban 
ki lehetne alakítani olyan számokat, és lehetne talán tenni egy olyan szándéknyilatkozatot már 
most, vagy akár már a novemberi változatban, hogy amit a konvergencia programban leírnak 
számokat, azt nem csak a mai kormány, hanem a mai ellenzék is elfogadja, reálisnak tartja.

A közgazdász professzor arra figyelmeztet: az elmúlt években a tényszámok olyan 
mértékben eltértek a tervszámoktól, hogy elvesztettük a hitelünket. Ezt 
visszaszerezni csak egyértelmû pozitív üzenettel lehet.

  


	Local Disk
	Parlamenti Napló - Gazdasági kilátások a következõ tíz évre


