
Ki kellene lépnünk a zsákutcából 
Csaba László közgazdász szerint a legjobb talán az lenne, ha hagynák elaludni a 

megbeszéléseket a Nemzetközi Valutaalappal 

Gazdasági növekedés sosem jött még létre pusztán költségvetési intézkedések hatására, 

ahhoz az innovációnak, a szerkezeti megújulásnak és nem utolsósorban a nemzetközi 

környezetnek is javulnia kellene – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Csaba 

László közgazdász. Szerinte nem kell választási költségvetéstől tartanunk a következő 

időszakban. Az egyetemi tanár továbbra is elkötelezett az euró magyarországi 

bevezetése mellett. 

– Hónapokkal ezelőtt ötvenszázalékosra taksálta, hogy Magyarországnak lesz IMF-hitele, a 

nemrég megszavazott 2013-as büdzsé pedig még intenzívebbé teheti az erről szóló 

tárgyalásokat. De kell nekünk egyáltalán ez a hitel? 

– Technikai értelemben biztos, hogy nem kell. Ha valamikor, akkor 2011-2012 fordulóján, 

esetleg 2012 márciusáig lett volna értelme és haszna. Most már mindhárom érdekelt fél 

részére kínos folyamatról van szó, az eredeti célokról nincs mit beszélni, újabbakról meg más 

keretben is lehetne eszmét cserélni. A legjobb talán az lenne, ha hagynák elaludni a 

megbeszéléseket, akkor presztízsveszteség nélkül mindenki kiléphetne a zsákutcából. 

– Úgy tűnik, a gazdasági kormányzás fő célja továbbra is a pénzügyi egyensúly teljesítése 

mindenáron. A költségvetési konszolidáció elég a gazdaság beindításához? 

– Egészen biztos, hogy nem. Az államháztartási és adósságmutatók javítása egyfajta 

peremfeltétel csupán, a gazdaságpolitika hitelesítő pecsétje a külső finanszírozók szemében. 

A növekedés azonban sok esetben más természetű lépéseket igényelne. Ilyen a 

kiszámíthatóság és az átláthatóság. Másfelől változtatni kell a megörökölt struktúrákon, és 

nem a szokásos fűnyíró elvet kell alkalmazni. 

– Az Európai Bizottság szerint idén és jövőre is teljesül a három százalék alatti hiánycél, de 

2014-ben már nem. Jogos az uniós aggodalom? 

– Ha egyik évben sem lesz választási költségvetés, a hiány- és az adósságcél is tartható lesz. 

Az igazi gondot az jelenti, hogy ha a kormányzás mindössze az említett célok teljesítésében 



merülne ki, akkor újból elvesztegethetünk egy évtizedet. Beruházás, foglalkoztatás, 

innováció, kutatás-fejlesztés és vállalkozói kedv nélkül nem lesz növekedés. Sőt, magától az 

egyensúly elérésétől sem lesz automatikusan. Vagyis inkább a növekedés hiányán, semmint a 

hiánycélon búsulnék, bár a kettő nyilván összefügg. 

– Ismertté váltak az új adóintézkedések, ám sokan attól tartanak, hogy növekedési áldozattal 

járnak majd az elvonások. Osztja ezt a felvetést? 

– Az adózás gazdasági hatását hajlamosak vagyunk túlbecsülni. Növekedés szerintem sosem 

jött még létre pusztán fiskális intézkedésekből, ahhoz az innovációnak, a szerkezeti 

megújulásnak és nem utolsósorban a nemzetközi környezetnek is javulnia kellene. Mivel a 

közterheknek a GDP-n belüli aránya érdemben nem csökkent, erről az oldalról felhajtó erőt 

várni naivitás volna. 

– 2014-ben országgyűlési választások lesznek, várható-e az irányváltás a kormány gazdaság-

politikájában? 

– Abban bíznék, hogy a 2014-ben fölálló kormánynak már nem kell az európai válságkezelés 

farvizén manővereznie, hanem lesz módja – és kényszere – a gazdasági szerkezetet javító 

intézkedésekre, az állami újraelosztás korlátozására és a szabályozás kiszámítható, átlátható 

megteremtésére. Ehhez jó középtávú üzleti terv is kellene – ilyenről az elmúlt években nem 

beszélhettünk. 

– Eközben a piaci szereplők attól tartanak, hogy a 2013 márciusában átalakuló új jegybanki 

vezetés nem konvencionális eszközöket is bevet majd. Jogos az aggodalom? 

– Örömmel tapasztaltam egy minapi konferencián, hogy a monetáris tanács képviselői és a 

kormány egyetértettek abban, nálunk a monetáris eszközökkel alkalmazott élénkítésnek nincs 

tere, a veszélye viszont – az árfolyamcsatornán keresztül – annál nagyobb. 

– Másfél év múltán áll föl az egységes bankunió. Csatlakozzunk, vagy nem érdemes? 

– A bankunió kérdésében a decemberi EU-csúcson fontos kompromisszumok születtek. 

Egyelőre lekerült a napirendről a nemzeti szuverenitást súlyosan korlátozó megoldások 

bevezetése. Ugyanakkor a ma is lényegében határokon átnyúló bankrendszerben a 

szabályozás elvei és eljárásai között bizonyos fokú egységességre szükség van. Már csak azért 



is, mert különben az egyik bankrendszer veszteségeit egy másik állam adófizetőinek kellene 

állniuk. Ez nemcsak politikai okokból nem megy. 

– Ön régóta elkötelezett híve az euró magyarországi bevezetésének. Uniós céldátum nélkül 

kell egyáltalán rózsaszín álmokat szövögetnünk arról, hogy egyszer mi is a közös uniós 

pénzzel fizethetünk? 

– Az euró bevezetésének előnyei lényegesen meghaladják a hátrányait. A szakmában több 

mint egy tucat szakértő szólalt meg ez ügyben a Közgazdasági Szemle hasábjain, senki sem 

érvelt a bevezetés végtelen időre szóló kitolása mellett. Ugyanakkor a felelős döntéshozóktól 

az hallható, hogy szerintük nem igazán sürgető az euró bevezetése. Ha a kormány mozgástere, 

a döntéshozatal kötetlensége nagyobb érték a stabilitásnál, akkor annak a következményeit is 

viselni kell. Így például azt, hogy megmarad az árfolyamkockázat, és ezért az adósságráta 

tőlünk független, részünkről befolyásolhatatlan okokból megugrik. Nem beszélve a 

kamatfelárakról, amelyek a finanszírozás költségeit dobhatják meg. Olyan sérülékeny 

országnak, mint a miénk, érdemes a biztos kikötőbe hajóznia. 

 


