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Csaba László szerint az elmúlt három év áldozatainak értelme kérdőjeleződne meg, ha bárki is 

a könnyebb utat választaná 

Azzal, hogy a túlzottdeficit-eljárás hatálya alól kikerültünk, az unió szervei nem tudnak 

politikai vitákra gazdasági szankciókkal válaszolni. Másfelől a pénzpiacok és a 

reálbefektetők számára üzenet, nem vagyunk Görögország, Portugália, az EU 

„perifériája” – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Csaba László. A 

közgazdászprofesszor a jövő évi költségvetésről szólva kiemelte: a kormány részéről a 

legfontosabb a rezsicsökkentés, amelynek költségei alapvetően nem az államháztartást 

terhelik. Emellett a nyugdíjakat bizonyára „karbantartják” majd. Más, nagy ívű 

lépésekre nincs költségvetési mozgástér, miután a várva várt fellendülés az idén biztos 

nem jön el Európában. A magyar gazdaságpolitika hitelessége, az elmúlt három év 

áldozatainak értelme kérdőjeleződne meg, ha bárki a könnyebb utat választaná. 

Rámutatott, a magyar gazdasági visszaesésnek lassan vége, de lassú és nem 

fordulatszerű a változás. Érezhető javulást 2–2,5 százalékos GDP-bővülés jelentene, ami 

2015-ben vagy később várható.  

 

„Ahol nem muszáj, ne keressük a konfliktust” (Fotó: Hegedüs Róbert) 
 



Azáltal, hogy kikerültünk a túlzottdeficit-eljárás hatálya alól, az Európai Unió szervei 

nem tudnak politikai vitákra gazdasági szankciókkal válaszolni – jelentette ki a 

lapunknak adott interjúban Csaba László közgazdászprofesszor. A Magyar 

Tudományos Akadémia tagja aláhúzta azt is, hogy a magyar gazdasági visszaesésnek 

lassan vége. 

– Mennyiben teremt új helyzetet a kormánynak az a gazdaságpolitikai siker, hogy kikerült 

Magyarország a túlzottdeficit-eljárás hatálya alól? Egyáltalán: milyen lesz az életünk ezután? 

– Ez alapvetően presztízs jellegű győzelem, hiszen mondjuk Hollandia és Franciaország kinn 

maradt a szégyenpadon. Reálhatása nem a kamatszintben, a CDS (kockázati felár) 

csökkenésében, vagy az árfolyam stabilizálódásában jelentkezik. Hanem két másik szinten: 

egyfelől az Európai Unió szervei nem tudnak politikai vitákra gazdasági szankciókkal – 

például kohéziós pénzek megvonásával – válaszolni, másfelől a pénzpiacok, valamint a 

reálbefektetők számára üzenet, hogy nem vagyunk Görögország, Portugália, ahogy mondják, 

az Európai Unió „perifériája”. 

– Az első negyedévben az előzőhöz képest nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, de 

folytatódhat-e éves alapon a bővülés? Egyébként pedig mi az a „szint”, amelyet már az 

átlagos halandó is érez? 

– A visszaaesésnek lassan vége – erről szólnak a beruházás, az export és a kiskereskedelem 

adatai. De ez egyelőre még lassú és nem fordulatszerű javulás. Nem arról van szó, hogy „a 

haza fényre derül”, hanem arról: a lecsúszás megáll. Érezhető javulást a 2–2,5 százalékos 

bruttó hazaitermék (GDP)- bővülés jelentene, amit én 2015-re vagy utána várnék. 

– Árfolyamgyengülésen és hozamemelkedésen keresztül már mi is érezhettük, hogy „valami” 

negatív eseménysorozat készülődik a világgazdaságban. Hogyan lehet felkészülni a kisebb-

nagyobb sokkokra? 

– Nagyon fontos a kiszámítható gazdaságpolitika, az adósságráta – nem pedig az állomány – 

folyamatos csökkentése, az államháztartási hiánycélok betartása, a gazdasági növekedést 

megalapozó intézkedések szaporítása, a tisztán veszteségpótló vagy jólétnövelő intézkedések 

mellőzése. És minél inkább képesek vagyunk a jelentősen megnőtt hazai megtakarításokból 

fedezni a hiányt, annál kevésbé vagyunk a külpiacra utalva. 



– Az említett, pozitív Ecofin-döntést követően, mikor számíthatunk a hitelminősítők –

 remélhetőleg ugyancsak pozitív – lépésére? Mennyire befolyásoló tényező bóvli 

besorolásunk? 

– Igen, a Fitch Ratings már elkezdte, mások meg kiszivárogtattak efféle híreket. Ez persze 

viszonylagos előny, azt mutatja, hogy a többiek mennyire csehül állnak – szó szerint. Például 

Olaszország mutatói is javultak, miközben a lengyeleké romlottak. Ebből még nem 

következik a lendületes kamatcsökkentés lehetősége… 

– Jövőre országgyűlési választások lesznek, számít-e lazításra a kormány részéről, tekintve, 

hogy kikerülve a túlzottdeficit-eljárás hatálya alól, elméletileg nagyobb lesz a mozgástér? 

– A kormány részéről a legfontosabb a rezsicsökkentés, aminek költségei alapvetően nem az 

államháztartást terhelik. Emellett a nyugdíjakat bizonyára „karbantartják” majd. De más, nagy 

ívű lépésekre semmiképp sincs költségvetési mozgástér, miután a várva-várt föllendülés – 

amely húzhatná magával a magyar gazdaságot – az idén biztos nem jön el Európában. 

Hasonlóképp: a magyarországi gazdaságpolitika egészének hitelessége, az elmúlt három év 

áldozatainak értelme kérdőjeleződne meg, amennyiben bárki is a könnyebb utat választaná. 

– Miközben monetáris és reálgazdasági mutatóink tekintetében javulás figyelhető meg, az 

EU-val politikai téren továbbra sem konszolidálódott a viszonyunk. Ennek van hatása a 

magyarországi gazdasági folyamatokra? 

– Sajnos igen. A helyes, kívánatos válasz az lenne: más a politika, más az üzlet. De az 

Európai Unióban – és még inkább a választás előtt álló tagállamokban – összekötődnek a 

kérdések. Nem egyszer ugyanazok a személyek vesznek részt egy-egy ország belpolitikai 

életében és az uniós fórumokon. Fontos ezért, hogy lehetőség szerint törekedjünk két dologra. 

Egyfelől, ahol nem muszáj, ne keressük a konfliktust, mert egy sor gazdasági és értékrendi 

kérdésben ez úgysem kerülhető el, másrészt ha már kialakult a vita, azt lehetőleg ne a sajtón 

keresztüli üzengetésekkel próbáljuk megoldani. Nem tilos a legmagasabb szinten sem a „no 

comment” válasz – az Egyesült Államoktól, Németországig gyakorta élnek vele. Pedig rájuk 

nem is érvényes, hogy a vitában rendszerint ők lennének a gyengébb fél. 

 


