
Nálunk pattog a labda IMF-ügyben 
Csaba László: A felek álláspontja nem mindig követhető, sem szakmai, sem más szemszögből 

Az új EU–IMF-hitel most nem tűnik közelinek, akkor sem, ha nem örülök ennek – 

jelentette ki a lapunknak adott interjúban Csaba László akadémikus, aki szerint amíg a 

külső piac nem enged nagyobb teret, naivitás lenne gazdasági fellendülésre számítani 

Magyarországon. A közgazdászprofesszor szerint a bővülés „meglesz”, de inkább 2014-

ben, mint előtte. Ha pedig a devizatartalék csökkenne, az felhívás lenne egy keringőre – 

a valutaspekulánsok számára. Éppen ezért a mostani helyzetben a tartalékokhoz nyúlni 

senkinek sincs szándékában – hangsúlyozta a Közép-európai Egyetem tanára. 

– Számos, az idei és a jövő évi költségvetést érintő kiigazításról döntött a kormány a múlt 

hónapban. Ám lehet-e remélni, hogy az Európai Bizottságnak is megfelelnek majd az 

egyenlegjavító intézkedések? 

– Mint a régi viccben: röviden igen, bővebben, nem. Számszakilag a két csomag együtt a 

bruttó hazai termék (GDP) két százalékának megfelelő kiigazítást tartalmaz, ez az Európai 

Bizottság által 3,7 százalékosnak számolt hiányt egyértelműen három százalék alá vinné. 

Bővebben: az Európai Bizottság a növekedési kockázatok és a behajtás bizonytalansága 

mellett az intézkedések egyedi jellegét nehezményezi. És miután be nem következett 

eseményről vitázunk, lehet úgy számolni, hogy a kétszázalékos kiigazítás nem túl sok – ahogy 

a hazai pénzügyi szakértők vélik –, hanem túl kevés. 

– Eközben továbbra sincs pecsét az új EU–IMF-hitelünkön. Mekkora esélyt ad egy új 

nemzetközi kölcsönnek ebben az egyre kiélezett helyzetben? 

– Most már olvashattuk a Nemzetközi Valutaalap illetékesének nyilatkozatát, amely bizonyos 

sértődöttséget mutat, miközben újabb tárgyalási időpontról nem beszélt. Vagyis a labda ismét 

náluk van, Varga Mihály miniszternek más dolga sincs, mint várni őket a reptéren… De mint 

tudjuk, kettőn áll a vásár, és az üzletkötés most nem tűnik közelinek, akkor sem, ha én nem 

örülök ennek. Vagy ha a partnerek álláspontját nem mindig tudom követni, se szakmailag, se 

más szempontból. 



– A magyar gazdaság fájó pontja, hogy leállt a növekedés, sőt az idén recesszióba 

süllyedtünk. A rendelkezésre álló adatok szerint készülhetünk-e egy recessziós érára, vagy 

esetleg már jövőre sem kell visszaesést elkönyvelnünk? 

– Hihetetlenül megnőtt az európai gazdaság bizonytalansága. A világgazdaság növekedését 

minden előrejelző – így például az IMF, az Economist Intelligence Unit, de akár az OECD is 

– jelentősen lejjebb vette, a dinamika Európán kívül jelentkezik. A pénzpiacokat az 

adósságválság, valamint a dél-európai válságkezelés elhúzódása visszafogottá teszi, s ezen 

nem segít az alacsony kamat, se Japánban, se másutt. Ezért benne van a pakliban, hogy az idei 

visszaesést jövőre nulla vagy annál is rosszabb növekedés követi. Mint ahogy tavaly is 

megtettem, erre most is kötelességem fölhívni a figyelmet. És ezért helyes, ha a központi 

költségvetés jelentős tartalékokkal készül, végleges változatában, ha tetszik túlbiztosítva. 

– Miközben más közép- és kelet-európai országok az elmúlt években föllendültek, nekünk ez 

miért nem sikerült? 

– A magyar gazdaságban 2006-ra számos válság rakódott egymásra. E válságok kiváltói 

ugyan 2010-ben „leléptek” a színről, de cselekedeteik eredménye velünk maradt. Így 2010 és 

2012 között a pénzügyi válság – Spanyolországtól Csehországig tartó – következményeinek 

elhárítása mindent maga alá rendelt. A fő célt elértük, a víz felszínén maradtunk. De eközben 

a beruházások és a bizalom szintje csökkent, a foglalkoztatásban pedig lényegében csak a 

közfoglalkoztatás nőtt. Amíg a külső piac nem enged nagyobb teret, naivitás lenne 

fellendülésre számítani. Ez meglesz, de inkább 2014-ben, mint előtte. 

– A kormány azt ígéri, hogy nem lesz választási költségvetés, az ellenzék és néhány 

közgazdász szerint igenis várható a lazítás 2014 elején, és ennek forrása a jegybanki 

devizatartalék. Reálisan lehet számolni ezzel? 

– Nem. A kormánytöbbség által írt alaptörvénybe nem a Nemzetközi Valutaalap követelésére 

írták be az adósságráta csökkentésének kötelezettségét. A növekedési teljesítmény híján 

kizárólag a javuló pénzügyi mutatók biztosíthatják azt, hogy az ország folytonosan 

finanszírozható lesz a piacról a jövőben is. Ha ehhez a kamatcsökkentés mellett még a 

devizatartalék is csökkenne, az felhívás lenne keringőre. Mármint a valutaspekulánsok 

számára. S mivel ezt minden felelős döntéshozó tudja, a kormányban épp úgy, mint a 

monetáris tanácsban, hitelt adok ama nyilatkozatoknak, hogy a mostani helyzetben a 



valutatartalékokhoz nyúlni senkinek sincs szándékában. Ha tévednék, az árát nem én 

fizetném, hanem tízmillióan. 

– Miután a magyar gazdaság exportvezérelt, fontos a világgazdasági környezet alakulása. 

Mire lehet számítani az amerikai elnökválasztás után? 

– Az amerikai gazdaságban erős felhajtó erők működnek. A pénzügyi fegyelem 

minimumának helyreállítása esetén fennmaradhat a növekedés. De Európára ez nem terjed át 

közvetlenül és automatikusan. A mi megítélésünk sajnos rosszabb, mint a helyzetünk, hisz az 

Európai Unió adósságrátája ma is 15 százalékkal alacsonyabb az amerikaiakénál, és mégis 

inkább miattunk aggódnak. Sajnos a pénzpiacon többet számít a látszat, a megítélés, mint a 

reálteljesítmény! 

 


