
Gazdaságpolitikai félfordulat kellene 

Csaba László egyetemi tanár szerint Nincs módunk „elegánsan túllépni” azon, hogy valójában mi is 

történt 2002 és 2010 között 

Nehéz kérdés, hogy mikor kerülhetünk le az uniós deficitlistáról, miután az új uniós 

költségvetési egyezményben olyan számítási módszertant és szempontokat tettek kötelezővé, 

amelynek az egyszeri intézkedések kiiktatását követően csak egy lendületesen növekvő gazdaság 

képes megfelelni. A Széll Kálmán-terv 2.0-ban előirányzott 2,5 százalékos növekedés nem ilyen – 

jelentette ki lapunknak Csaba László közgazdász. 

– Tény, hogy rendkívül nehéz helyzetben kezdte meg működését a második Orbán-kormány 

2010-ben, de meddig lehet fölemlegetni az „elmúlt nyolc évet”? 

– Azt hinném, hogy aki a magyar gazdaság hosszú távú fejlődési irányzatait vizsgálja, annak 

számára a 2002 és 2008 közötti kisiklás nem kerülheti el a figyelmét. Hasonlóképp, 2009-ben 

kétségkívül sikerült elkerülnünk az államcsődöt, de a visszaesés olyan jelentős volt, aminek 

ellentételezése egy egész kormányzati ciklust igényelt. Végül a kormánnyal szembeni 

bizalmatlanság, az állami szervek gyenge hitelessége – egyebek mellett a Tárki, az 

Eurobarometer, a World Vale Survey szerint – nem 2011-ben kezdődött meg. Vagyis nincs 

módunk elegánsan túllépni azon, hogy mi is történt 2002 és 2010 között. És ne feledjük, 2008 

és 2010 között a kormány – elvesztvén a szociális népszavazást – akár le is mondhatott volna, 

két teljes évet adva az alternatíva kipróbálásának, amire csak az euróválság idején kerülhetett 

sor. 

 

– Az európai gazdasági válság miként hatott és hat a kormány által elképzelt makrogazdasági 

pályára? 

– A kormány – az elemzők nagy részével együtt – a megvalósultnál sokkal derűlátóbb 

pályában gondolkozott. Az alapföltevés az volt, hogy a világ pénzpiacai helyreállnak, ekképp 

az unió is növekedési pályára áll, s ez jelentős átalakítások finanszírozására ad teret. Nem ez 

történt, a görög, az ír, a portugál és a spanyol válság nyílttá válása és az adósságválság 

kiéleződése más pályára vitte a világgazdaságot, így minket is.  

 

– Ön sokszor szóba hozza, hogy „üzleti tervre” lenne szüksége a kormánynak. Ezek szerint a 

Széll Kálmán-tervek és az új konvergenciaprogram nem tekinthetők annak? 

– A Széll Kálmán-terv 2.0 legfőképp az EU–IMF, vagyis a nemzetközi szervezetek által 



igényelt mennyiségi célkitűzések számszerűsítésében, egy reálisan várható makropálya 

fölvázolásában tekinthető előrelépésnek. Ez utóbbit a befektetők hosszú ideje szorgalmazták, 

és az Európai Unió új pénzügyi kereteinek, illetve működési szabályainak – köztük a 

Magyarország által is aláírt költségvetési egyezmények – meghatározó elemei. Ugyanakkor 

nem kétséges, hogy a tervben szereplő makropálya és az azt megalapozó intézkedések közt 

nem jött létre a megelőző években tapasztaltnál erősebb kapcsolat. Ezt hamarosan érzékelni 

fogják a befektetők is.  

 

– További jó hír, hogy nem zárják el előlünk az uniós pénzcsapokat, de mikor kerülhetünk le a 

„deficitlistáról”?  

– Utóbbi kérdés meglehetősen nehéz. A költségvetési egyezményben 2012 márciusában olyan 

új számítási módszertant és szempontokat tettek kötelezővé – a számbavétel szintjén sajnos a 

nem euróövezeti országokra nézve is –, amelynek az egyszeri intézkedések kiiktatását 

követően csak egy lendületesen növekvő gazdaság képes megfelelni. Nem mondok 

újdonságot azzal, ha megállapítom, hogy a Széll Kálmán-terv 2.0-ban előirányzott 2,5 

százalékos növekedés nem ilyen. Vagyis ha a szerkezeti hiány – közember számára nehezen 

értelmezhető – kategóriája mentén haladunk, ismét előfordulhat, hogy jó politikai mutatók 

mellett szakmai elmarasztalásban részesülünk. Kézenfekvő, hogy azt kellene tudni 

elmondanunk – évek óta –, hogy miként kerülünk a lendületes növekedés pályájára. 

 

– Hogy látja, meg akar állapodni a kormány az IMF-fel, vagy a „puhuló elszántság”, a 

nemzeti érdekekre történő hivatkozás egyfajta taktika? És meddig bírjuk ki az IMF–EU-s 

kölcsön nélkül? 

– Bő fél éve úgy látom, ha a készenléti megállapodás a válság mélypontján nem jött létre, 

miközben az ország kinn maradt a szabadpiacon, és finanszírozásának reálköltsége alig 

haladja meg a történelmi trendet, akkor megállapodni lehet, de nem muszáj. Ha meglenne a 

kölcsönös szándék, nyilván heteken belül egyezmény születne, jelenleg azonban a feltételek 

feltételeiről tárgyalunk, amiből ritkán születik üzlet. Se kényszer, se lehetőség… 

 

– Mit jósol középtávon: lehet sikeres a honi gazdaságpolitika például  

a gazdasági növekedés vagy a munkahelyteremtés terén? 

– Ez a gazdaságstratégia két kulcskérdése. A foglakoztatást növekedő gazdaság, az utóbbit 

pedig értelmes finanszírozás és nem utolsósorban jogállami, kiszámítható környezet tudná 

létrehozni. Főképp a kiszámíthatóság tekintetében gondolnám, hogy a kormánynak adósságai 



vannak, amelyek törlesztése nem igényel külső erőforrást, de belső elszántságot és 

gazdaságpolitikai félfordulatot nagyon is.  

 

Szajlai Csaba  

 


