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Csaba László a görögök felelősségéről | Nekünk olimpia kell? | A fűnyírók Ferrarija

üzlet
„Rosszabb, mint a bazári alku”
Túlzott elvárásainak foglya lett Brüsszel, ennyiben felelős tehát a görög válság elmélyü-

léséért – állítja Csaba László. A közgazdász ugyanakkor élesen bírálja a görögöket áldo-

zatként beállító elemzőket, és helyesli a németek szigorát.
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– „A soha véget nem érő megszorítá-

sok, melyeket Európa lenyom a görö-

gök torkán, egyszerűen nem működ-

nek. A német pénzügyminisztérium 

és Brüsszel által előírt gyógymód 

ahelyett, hogy meggyógyította vol-

na, kivéreztette a beteget” – fogal-

maztak nyílt levelükben a nemzet-

közi közgazdászelit tagjai, és Angela 

Merkelt a görög adósság elengedé-

sére szólították fel. Mit szól Piketty, 

Stiglitz, Krugman és a többi Nobel-

díjas kollégája soraihoz?

– Ez tisztán ideológiai platform, ami-

nek semmi köze a tényekhez. Thomas 

Piketty 1600 oldalas könyvében egy sor 

nincs Görögországról, Krugman az el-

múlt 25 évben még egyszer sem talált 

el semmit az Egyesült Államok gazda-

ságáról, a világgazdaság irányairól – 

még az előjeleket sem. Nem a New York 

Timesban megjelenő cikkeiért kapta a 

Nobel-díját. Amikor az ember egész 

életében a szólásszabadságért küzd, 

furcsa volna azt mondani, most tilta-

kozom ellene, de az idézett mondatok 

egyszerűen nem felelnek meg a való-

ságnak. Görögországban sokáig nem 

volt semmiféle megszorítás, az egy-

mást követő kormányok orruknál fog-

va vezették a nemzetközi közösséget.

– Számos magyar közgazdász is 

azon a véleményen van, hogy az unió 

félrekezelte a válságot, és az eurózóna 

szerkezeti gondjai vezettek a súlyos-

bodásához. Nem ért egyet ezzel?

– Ez az egész ideologikus álláspont, 

aminek nincs tárgyi alapja. Miután a 

görög kormányok folyamatosan meg-

hamisították a gazdasági mutatóikat, 

azt mondani, hogy Európa nem tud-

ta megoldani a görög problémát, és 

az eurózóna rosszul működő rendsze-

re felelne a válság eszkalálódásáért, 

arcátlanság. Azt, hogy Görögország 

gondban van, régóta tudjuk. Amikor 

a 2006-ban megjelenő könyvemhez 

anyagot gyűjtöttem, megdöbbentő volt 

végignézni az alapstatisztikákat: nem 

volt év, amikor a görögök bármilyen 

mutatót teljesítettek volna. És utána 

még kiderült, hogy mi mindent köny-

veltek mellé.

– Akkor hogy kerültek be az euró-

öve zetbe? 

– Görögországot már az Európai 

Unióba is politikai okokból, a Bizott-

ság ellenvéleményével vették fel, és az 

euróövezetbe is fenntartásokkal en-

gedték be. Mindkét esetben stratégiai 

döntés született: az ország a kevés uni-

ós sikertörténet egyike volt, amihez ra-

gaszkodott Brüsszel. A 90-es évek a 

nagy fellendülés időszaka: olyan orszá-

gok, amelyekről nem is gondoltuk volna, 

hihetetlen fejlődést mutattak, például 

az olaszok vagy a spanyolok. Spanyol-

országgal kapcsolatban ma mindenki 

csak a munkanélküliségről beszél, de 

az, hogy az ember Barcelonából másfél 

óra alatt légkondicionált vonattal eljut a 

300 kilométerre fekvő Zaragozába, jel-

zi az elmúlt ötven év fellendülését. Gö-

rögországban is hasonló fejlődés indult 

el. Amikor először jártam ott 1978-ban, 

Albániához vagy Bulgáriához hasonló 

szegény balkáni ország volt, majd egy 

nemzedék alatt közepesen fejlett eu-

rózóna-tagállam lett. Repülőterek, ki-

kötők, egyetemek épültek, fejlődött a 

közlekedés, az állam és a piac szerve-

zettsége párhuzamosan haladt. Öt szá-

zalék alá esett az infláció, amiről mi 

akkor csak álmodtunk. Úgy tűnt, az 

ország megy előre, olimpiát rendeztek, 

felépült a negyedik metró. Ebben a han-

gulatban, a bizalom meg  elő lege   zésének 

jeleként kapták meg az esélyt az euróra.

– Mikor derült fény a bajra?

– 2009-ban a nemzetközi pénzügyi 

válság közepén a görögök – belpolitikai 

okokból – maguk borították ki a bilit. 

Kiderült, hogy a hatszázalékos hiány 

12 százalékos volt, hogy a költségve-

tésből kihagyták az olimpia számait, 

és a hadikiadások sem szerepeltek ben-

ne. A görögök úgy gondolták, elég volt 

bejutni az euróövezetbe, és nem tartot-

ták be a feltételeket. Folyamatos volt a 

mellékönyvelés, a pénzügyi rendezet-

lenség. Nem hajtották végre a szerke-

zeti reformokat, nem erősítették meg 

az államot, nem szorították vissza a 

GDP 40 százalékára tehető feketegaz-

daságot.

– Felelősség tehát mindkét oldalon 

van. Brüsszelnek felróható az elné-

ző magatartása, ami mögött a hitele-

zők önös érdekei is állnak, hiszen ha 

az EU hagyja bedőlni Görögországot, 

bedőlnek a német bankok is. Többek 

– köztük Róna Péter és Pogátsa Zol-

tán közgazdász – szerint ugyanak-

kor az alapokkal van a baj: az euró je-

lenlegi formájában szétveri Európát, 

konvergencia helyett az erőseket erő-

síti a gyengébbek kárára.

– Amit Pogátsa Zoltán az Európai 

Unióról gondol, a szakma egésze el-

utasítja. Nehezen védhető az a felvetés, 

hogy az euró rendszerével volnának a 

gondok, hiszen akkor senki nem tud-

na megfelelni a feltételeknek, legke-

vésbé az olyan kevésbé fejlett országok, 

mint Lett- vagy Észtország. Ha Lettor-

szágnak, melynek fejlettsége a görög-

országinak a fele sincs, nem okoz gon-

dot a gazdaság szerkezeti átalakítása, 

akkor pont a görögök, akik feltalálták 

a demokráciát, a filozófiát és a mate-

matikát, ne tudnának megbirkózni ez-

zel? Azok az országok vannak gondban, 

amelyek kezdettől mellékönyvelnek, és 

nem hajlandók semmiféle változtatást 

véghezvinni. Az ilyen fokú eladóso-

dottság, ami Görögországban létrejött, 

nem alakul ki magától. Különösen az 

alacsony világpiaci kamatszint idején 

jelentős erőfeszítéseket kellett tenni, 

hogy ebbe a helyzetbe manőverezzék 

magukat. Európa nem tudta megolda-

ni a helyzetet? Ők maguk nem voltak 

képesek rá. Írország, Lettország, Szlo-

vákia – csak hogy párat említsek – meg 

tudta oldani, csak pont a görögök nem. 

– Nem gondolja ezzel együtt, hogy 

az adósság elengedése mégiscsak el-

kerülhetetlen?

– Új tárgyalásokat nem lehet 

adósságelengedéssel kezdeni. Jó ba-

rátom a többszörös lengyel pénzügy-

miniszter, Grzegorz Witold Kołodko; 

nagyon büszke arra, hogy a lengyel 

adósság 80 százalékát leíratta. Csak-

hogy az más helyzet volt, mert ad-

digra három-négy lengyel kormány 

már bizonyított: teljesítettek a meg-

szorítások, a szerkezeti reformok, a 

Az olimpiapártiak 
kivételesen optimisták a 
magyar gazdaság növeke-
dési kilátásait illetően; én 
nem tartozom közéjük.
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privatizáció területén. Kołodko tör-

ténetesen becsukatta azt a gdański 

hajógyárat, ahonnan a Szolidaritás 

elindult. Mondhatjuk, hogy ez kímé-

letlenség, de az az ország, amelyet a 

nyolcvanas években a reménytelenség 

jellemzett, megmozdult, vállalkozások 

indultak, rendbe tették az állam pénz-

ügyeit, levitték az inflációt. Egy hosszú 

folyamat végén meg lehet állapodni az 

adósságelengedésről, de nem fordítva. 

A németeknek igazuk van.

– A csődtömegért ugyanakkor nem 

a jelenlegi görög kormányt terheli a 

felelősség. 

– Nem ők hozták létre a problémát, 

de nem is csináltak érdemben semmit 

azóta sem. Ráadásul mit kezdjen az 

ember olyan visszásságokkal, amikor 

Ciprasz úr Brüsszelbe megy a görög 

nép sorsáról tárgyalni, ugyanabban a 

luxuslakosztályban lakik, mint Obama 

elnök, és 300 fős delegáció kíséri? Ha 

valaki elmegy a feltétel nélküli meg-

adásról tárgyalni, talán nem kell hoz-

zá 300 fős segéderő. Emellett Ciprasz  

volt kedves azt mondani, hogy otthon 

felejtették a programot, majd három 

nap múlva, amikor elkezdtek tárgyal-

ni, kiderült, nincs semmiféle program, 

de legalábbis számok nincsenek. Már 

ez is mutatja, hogy egyelőre nincs ki-

vel tárgyalni Görögországban. Ez rosz-

szabb, mint a bazári alku.

– Most mennyi esélyt lát arra, hogy 

végigvigyék az új megállapodásban 

foglaltakat?

– Ciprasz végrehajtási képességét 

korlátozottnak gondolom, nincs mö-

götte az a nagykoalíció, amely átnyom-

ta a csomagot. Egészen addig, amíg 

olyan kormány nem alakul Görögor-

szágban, amely képes menedzselni a 

változtatásokat, nincs remény a meg-

oldásra. Talán egy ügyvezető kormány 

volna a legjobb, amelynek nincs poli-

tikai felelőssége. De a társadalmi elé-

gedetlenségek várhatóan állandósulni 

fognak az országban.

– Varga Mihály gazdasági minisz-

ter szerint hazánk már fényévekre 

van Görögországtól. A görög válság 

tükrében hogyan értékeli a magyar 

gazdaság állapotát? 

– Azt a mély szerkezeti válságot, 

amelyben a görögök vannak, sikerült 

elkerülnünk. A gazdaságpolitikánk-

ban 2009 óta kalandorság, és az elmúlt 

években számos olyan intézkedés szü-

letett, amely a költségvetés fenntartha-

tóságát és a foglalkoztatás növelését is 

szolgálta. A rendszeres fizetési többlet 

arra utal, hogy az ország végleg kisza-

kadt a 80-as és a 90-es évek adósság-

csapdájából, és jelentősen erősödött az 

adófegyelem is. 

– Mi a helyzet az euró bevezetésé-

nek időpontjával? Egyáltalán, támo-

gatná az áttérést a közös pénzre? 

– Az ország közeledett az euróövezet 

követelményeihez, ugyanakkor a gaz-

daságpolitika láthatóan nagyon sokra 

tartja az öntörvényűséget, ezért – bár 

tehetné – nem törekszik a közös valuta 

bevezetésére. Ennek vannak rövid tá-

vú előnyei, de a kockázatai középtávon 

már nagyobbak, különösen a világpoli-

tika és a világgazdaság kedvezőtlen for-

dulatai esetén.

– Általános vélemény, hogy a görög-

országi olimpia megrendezése feles-

leges és méregdrága volt. Mi a véle-

ménye a hazai olimpiarendezésről?

– Olimpiát olyan országnak érdemes 

rendeznie, amely mögött legalább ne-

gyedszázados gazdasági fellendülés 

áll. Az olimpiapártiak kivételesen op-

timisták a magyar gazdaság növekedé-

si kilátásait illetően; én nem tartozom 

közéjük. Egy olimpia olyan hihetetlen 

szervezési, logisztikai, pénzügyi kihí-

vás, amire nem vagyunk még felkészül-

ve. Nem hiszek abban, amiben sokan 

igen, hogy ha van egy nagy cél, akkor 

majd összerántjuk magunkat. A lehe-

tőségek túlbecsülésének, a valóságtól 

való elrugaszkodásnak érzem; én a fon-

tolva haladás híve vagyok.

– Ciprasz brüsszeli luxusútjának 

hallatán nehéz nem gondolni a ha-

sonló hazai anomáliákra. Mi a véle-

ménye a sokakat foglalkoztató urizá-

lás kérdéséről?

– Magyarország a tíz évvel ezelőtti 

GDP szintjén áll, a társadalmi egyen-

lőtlenségek viszont látványosan nőttek 

az utóbbi években. Ilyenkor különö-

sen fontos az erkölcs, az ízlés, a törté-

nelmi ismeret. A tulajdonnak együtt 

kell járnia a felelőséggel, különösen ha 

már annyit emlegetjük a kereszténysé-

get. Nézzük meg Bajorországot: köz-

ismert, hogy a kereszténydemokrácia 

hagyománya miként ápolja a társada-

lom kötőszövetét. A mértéktelenség, 

az oda nem figyelés hihetetlenül rossz 

üzenetet hordoz. A vezetésnek vissza-

fogottságot kell mutatnia. „A mindenki 

annyit ér, amennyit keres” típusú kije-

lentések érzéketlensége borzasztó in-

dulatokat vált ki, és ez mindig a szélső-

ségesek malmára hajtja a vizet. Az sem 

véletlen, hogy a növekvő társadalmi 

egyenlőtlenségekre egyre többen hívják 

fel a figyelmet világszerte. Hogy csak 

két különböző példát említsek: Piketty 

legújabb könyvében kifejezetten hang-

súlyosan foglalkozik a vagyonkülönb-

ségekkel, de nem telik el egy hét anélkül 

sem, hogy a pápa ne ostorozná a mér-

téktelen gazdagságot. 

Fo
tó

k 
| 

Sz
ab

ó 
Ba

lá
zs

29-31 Csaba László interjú.indd   3129-31 Csaba László interjú.indd   31 2015.07.27.   16:572015.07.27.   16:57



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


