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Csaba László akadémikus szerint a kötvényeink iránti étvágyat azok hozama, nem pedig a 

minősítők véleménye határozza meg  

„Az Európai Bizottsággal sok éve rossz a viszonya a kormánynak. Ennek tudom be azt, 

hogy a kézenfekvő eredményeket sem ismerik el” – jelentette ki a lapunknak adott 

interjúban Csaba László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az Európai 

Bizottság legutóbbi pénzügyi jelentése kapcsán, amelyben az EU a kulcsszintnél 

magasabb magyar költségvetési hiányt jósolt. A közgazdász szerint eközben az sem 

vitatható, hogy „2014-re csak nagyon vázlatos módon mutattuk be, miként leszünk 

három százalék alatt”. A szakember szerint a legnagyobb gondot az jelenti, nem tudni, 

hogyan lesz itt gazdasági növekedés, s mi annak a forrása. 

– Gratulálunk az akadémiai tagsághoz, de mit jelent a Magyar Tudományos Akadémia 

keretein belül közgazdászként tevékenykedni? A szakmai, tudományos publikációkon túl 

esetleg napi riportokkal is megörvendezteti akadémikustársait? 

– Nem, a Magyar Tudományos Akadémia csak átvitt értelemben tanácsadója a nemzetnek. 

Vagyis nem fogadatlan prókátor, hanem csak ha kérdezik, akkor szól, lehetőleg nem 

szószátyár módon. Az MTA legfőbb feladata, hogy a politikai, üzleti, személyes és 

intézményi érdekek hálójából kiszabadítsa a tudományt, és törekedjen a teljesítmény – a 

mérhető teljesítmény – elvének megvalósítására. Ez sokszor sikerül, de sajnos nem mindig. 

Én törekszem a hasznos, a köz számára értelmezhető eredményekre, ha ez a szakmában nem 

is divatos manapság. 

– Egyébként hogyan látja a közgazdaságtan globális válság utáni megítélését? Rontotta-e a 

tudományág hitelességét az, hogy érdemben senki sem jelezte előre a financiális turbulenciát, 

az elhúzódó krízist? 

– A közgazdászok szeretik a válságot. Egyfelől kiderül, ránk is szükség lehet, nem csak 

orvosokra és fizikusokra. Másfelől ilyenkor a legizgalmasabb a valóság kutatása, azt kell 

megmondani, miért nem csak az történt, ami a korábbiakból következett volna. Ha 

végiggondoljuk, minden jelentős – nem csak egy-két évre szóló – teljesítményt a válság szült, 



Keynes és Hayek műveit a háború, Friedmant az inflációs politika, Sargentet pedig az állami 

költekezés hatásai. A mai válság is sok izgalmas művet szült, Akerlof és Shiller munkája, 

amely a lelki tényezők gazdasági szerepéről szól, például magyarul is olvasható. 

– Rátérvén a magyar államháztartási és gazdasági „ügyekre”, minek tartja az Európai 

Bizottság legutóbbi pénzügyi-költségvetési prognózisát, előrejelzését? Biztatásnak vagy a 

kettős mérce alkalmazásának? 

– Az Európai Bizottsággal sok éve rossz a viszonya a magyar kormánynak. Ennek – a 

negyedik alkotmánymódosítás körüli vitának – tudom be azt, hogy a kézenfekvő 

eredményeket sem ismerik el. Ugyanakkor nem vitatható, hogy 2014-re csak nagyon vázlatos 

módon mutattuk be, miként lesz az államháztartási hiányunk három százalék alatt, s hogyan 

lesz itt gazdasági növekedés, legfőképpen: miből. Látható az is, hogy a dél-európai 

államokkal és Franciaországgal mintha megértőbb lenne Olli Rehn pénzügyi biztos. 

– A kormány szerint növekedési fordulat előtt állunk. De mire lesz elég, ha össze is jön az idei 

0,7, valamint a jövő évi 1,9 százalékos bővülés ilyen recessziót követően? 

– Tény, hogy ez nem koreai vagy tajvani ütem. De ahhoz képest, hogy az Európai Bizottság 

azt jósolja, az euróövezetre recessziót vár, a mégoly kis növekedésnek is, mint a szóban forgó, 

örülni kell, főképp, ha a pénzügyi egyensúly megőrzésével társul. 

– A Tavares-jelentés szerint veszélyeztetjük az EU alapértékeit. Mennyire befolyásolhatja az 

uniós „atomfegyver”, a hetedik cikkely az ellenünk tartó hiányeljárást, illetve ránk irányulhat-

e a befektetők figyelme a negatív hírek láttán? 

– Az „atomfegyver” bevetésére egyelőre még nincs lehetőség, ez egy tervezet, amelyet az 

Európai Tanácsnak jóvá kellene hagynia, persze akár meg is vétózhatjuk – ha ezt a csehek 

vagy az angolok nem teszik meg. Másfelől én hitelt adok ama pénzügyi elemzőknek, akik 

szerint a magyar kötvények iránti étvágyat azok hozama, nem pedig a különféle minősítők 

véleménye határozza meg. Három éve ez a helyzet… 

– Új poszton vannak a hazai gazdaságpolitika irányítói. Mit remél Matolcsy Györgytől és mit 

Varga Mihálytól? 



– Matolcsy György jegybankelnökként eddig visszafogottságot mutatott, ami a 

kommunikációra is kiterjedt. Ezt mindenképpen helyeslem, és azt is elismerem, hogy minden 

vezetőnek joga van a saját embereivel és a saját ízlése szerint dolgozni. Varga Mihályt pedig 

régóta ismerik a piacok, mindenki megfontolt, tárgyszerű, számokhoz vonzódó embernek 

tartja. A jövő évi költségvetés küzdelmeiben derül majd ki igazán: mit tud tenni az ilyenkor 

szokásos „ma ennek ígérek, holnap amannak” stílusú büdzsé ellen, ám Varga Mihály eddigi 

munkásságát messze nem a puhányság jellemezte. 


