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szajlai csaba
Magyarországon sosem volt szükség 
sokkterápiára. Amikor ezt alkalmaz-
ni próbálták – előbb Bokros Lajos, 
majd Gyurcsány Ferenc –, e törekvé-
sek elakadtak a társadalmi ellenállá-
son – jelentette ki a lapunknak adott 
interjúban Csaba László akadémikus, 
egyetemi tanár. Hangsúlyozta, hogy 
hazánk nemcsak megőrizte fizetőké-
pességét, hanem számos sorstársától 
– köztük euróövezeti tagoktól – elté-
rően sosem szorult ki a pénzpiaci fi-
nanszírozásból. Ugyanakkor fontos 
szerepet játszott a külföldi műkö-
dő tőke a gazdasági versenyképesség 
javításában.

– Minapi akadémiai székfoglalójá-
ban azt a témát feszegette, mit adott 
a rendszerváltás a közgazdaság- 
tudománynak. De fel lehet-e tenni 
fordítva a kérdést? Volt-e muníciója 
a tudománynak arra, hogy egyedi, 
történeti eseménynek segítsen?

– Erre kettős válasz adható. Egyfe-
lől a közgazdaságtannak nem volt kész 
receptje épp azért, mert egyedi és sok 
tekintetben váratlan esemény volt a 
szovjet birodalom összeomlása. Más-
felől nem állíthatjuk, hogy nem volt 
semmi muníció. Például az, hogy az 
áremelkedéseket meg kell fékezni, az 
államháztartást ki kell egyensúlyozni, 
vagy épp hogy magántulajdoni túlsúly 
nélkül nincs verseny és szabad gaz-
daság, azt a német közgazdászoktól, 
Euckentől és Röpkétől lehetett tudni. 
Sajnos nem nagyon támaszkodtak az 
általuk kifejlesztett és szerte Nyugat-
Európában jól működő, vagyis kipró-
bált tudásra.

– Melyek azok a gazdasági ténye-
zők, amelyek átmeneti helyzetben 
ugyanúgy funkcionálnak, mintha 
minden racionális volna?

– Azt hiszem, bizonyos alapvoná-
sok, így az önérdek követése, a közér-
deket kikényszerítő, pártatlan közha-
talom meghatározó szerepe, a verseny 
mint közérdek, a magántulajdon mint 
gazdálkodási kockázat komolyan vé-
telének biztosítéka bizonyára ilyen. 
De a különbségek meghatározók: az 
infláció és a tömeges tulajdon átalaku-
lása világában semmi sem tűnt igazán 
reálisnak, merthogy tankönyvi érte-
lemben nem is volt az.

csa
Az euró mindaddig veszélyben lesz, 
amíg Európa országai nem haladnak 
előre a szorosabb gazdasági és politi-
kai unió felé – mondta az olasz köz-
ponti bank, a Banca d’Italia elnöke. 
Ignazio Visco, aki az Európai Közpon-
ti Bank (EKB) kormányzótanácsá-
nak tagja, vasárnap az Il Messaggero 
lapnak kiemelte: az európai mone-
táris unió 2011-ben konkrét veszély-
ben volt. Mára ez a veszély nagyjából 

megugrott a forgalom
A Budapesti Értéktőzsde vezető részvé-
nyei – a Mol és az Egis kivételével – erő-
södtek az elmúlt a héten. A tőzsde rész-
vényindexe, a BUX 244,07 ponttal, 1,31 
százalékkal emelkedett, és 18 809,76 
ponton zárta a hetet. A részvénypiac heti 
forgalma 112,31 milliárd forint volt, szem-
ben az előző heti 36,32 milliárd forinttal. 
Hétfőn alacsony forgalmú, unalmas ke-
reskedési napot zárt a magyar tőzsde. Az 
utolsó fél–egy órában volt némi hekti-
kusság, elsősorban az OTP és a Richter pi-
acán. A BUX közel negyven pontot erősö-
dött. Kedden járt le az „MSCI-határidő”, 
a Richter visszakerült, a Magyar Telekom 
pedig kikerült az indexből. A BUX több 
mint 250 pontot esett, viszont a forga-
lom ezen a napon volt a legnagyobb a hé-
ten, 75,5 milliárd forinttal. Szerdán még 
mindig az MSCI-indexszel kapcsolatos 
átsúlyozások mozgatták az árfolyamo-
kat, és a vezető papírok ára az előző na-
pival ellentétesen változott. A BUX mint-
egy 150 ponttal növekedett, a forgalom 
pedig a második legnagyobb, 13,7 milli-
árd forint volt. A héten csütörtökön volt 
a legalacsonyabb a forgalom, mindösz-
sze 5,8 milliárd forint, mivel az amerikai 
piacok – a hálaadás napja miatt – zárva 
tartottak. A BUX gyakorlatilag stagnált. 
Pénteken továbbra is hiányzott az érde-
mi érdeklődés a budapesti börzén. Amíg 
a nyugat-európai tőzsdékre áramlott a 
pénz, addig itt ennek semmi nyoma nem 
volt. Az MTI szerint a BUX több mint 250 
ponttal nőtt, a forgalom 8,4 milliárd fo-
rintot tett ki. (CSA)
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elmúlt, de még vannak kockázatok. 
A banki unió terve csak a tagálla mok 
költségvetéseinek közösségi össze-
hangolásával lehet teljes. Rámuta-
tott, szorosabb unióval minden egy-
szerűbb lenne. Szerinte a bankoknak 
még mindig gondjuk van a nem telje-
sítő hitelezőkkel. Ezen hitelek összege 
75 milliárd eurót tesz ki, és szinte tel-
jesen elviszik a profitot. „Ha ez folyta-
tódna, akkor az alacsony profitabilitás 

tovább nehezítené a tőkemegfelelési 
követelményekből eredő gondokat, és 
befolyásolná a makrogazdasági hatá-
sokkal szembeni ellenálló képességről 
alkotott piaci véleményeket” – emelte 
ki a szakember. Az MTI szerint úgy vé-
li, a helyzet egyértelműen nehéz, de az 
olasz központi bank elkötelezett a sza-
bályok betartatása mellett, ami segít 
abban, hogy az olasz bankok jobban 
felkészítsék magukat a jövő évre. w

– Visszatekintve az elmúlt hu-
szonöt évre, mik voltak a hazai 
rendszerváltás legfőbb jellemzői?

– Magyarországon sosem volt szük-
ség sokkterápiára. Amikor ezt alkal-
mazni próbálták – előbb Bokros Lajos, 
majd Gyurcsány Ferenc –, e törekvé-
sek elakadtak a társadalmi ellenál-
láson. Az ország nemcsak megőrizte 
fizetőképességét, hanem számos sors-
társától, köztük euróövezeti tagoktól 
eltérően sosem szorult ki a pénz piaci 
finanszírozásból. Fontos szerepet ját-
szott a külföldi működő tőke a gaz-
dasági versenyképesség javításában – 
1989–2009 között hússzorosára nőtt a 
kivitel, ez több, mint Dél-Korea vagy 
Tajvan növekedési üteme. Nem utolsó 
szempont az sem, hogy nálunk sosem 
voltak olyan társadalmi konfliktusok, 
mint Romániában, Görögországban, 
Spanyolországban vagy épp Francia-
országban. A társadalmi béke megőr-
zése szerintem önérték volt és marad.

– Előadásában azt hangsúlyoz-
ta, egyedül nem megy, vissza kell 
kapcsolódni a világáramlatba. Tag-
ja vagyunk az Európai Uniónak és a 
NATO-nak, s az összes fontos nem-
zetközi szerződést aláírtuk. Ez nem 
elég?

– Azt hinném, hogy a szervezeti 
tagság az említett esetekben is az a ke-
ret, amelyet tartalommal kell megtöl-
teni, különben elveszíti jelentőségét. 
Ha nem veszünk részt az unió legfon-
tosabb intézményeiben, mint amilyen 

az egységes pénz vagy épp a bankunió, 
akkor az integráció legfőbb előnyeiből 
zárjuk ki magunkat. Hasonlóképpen 
a pénzügyi, a szervezeti és a szellemi 
központok a jövőben is az euroatlanti 
térségben és nem másutt lesznek. Ha 
a világgal lépést kívánunk tartani, on-
nan kell az ötleteket vennünk, nem 
egzotikus vidékekről. Ott alakítják a 
világ működő részének játékszabá-
lyait, nem másutt.

– Szorosan ide tartozik, hogy Ma-
gyarország egyelőre nem sietteti az 
euró bevezetését. Miért alakul úgy, 
hogy igazából egyetlen kormány 
sem elkötelezettje a közös uniós pénz 
meghonosításának?

– Ebben a rövid és a hosszú távú ér-
dekek ütközése érhető tetten. Hosz-
szabb távon senki sem vonta kétségbe 
– komoly közgazdák körében – a kö-
zös valuta kézzelfogható előnyeit. Rö-
vid távon azonban ennek működése 
a költségvetésben és a pénzpolitiká-
ban is fegyelmet, ha tetszik, „ortodo-
xiát” követel meg mindenkitől, aki e 
klub tagja. Nem kötelező nyakkendőt 
viselni, de egy klubba nem mehetünk 
fürdőnadrágban akkor sem, ha az áll 
jobban. A magyar közpolitikát az el-
múlt másfél évtizedben a mának élés 
szempontjai uralták, és nem pusztán 
a választási években. Kár, mert ez se-
hol a világon nem volt még a gazdasá-
gi felemelkedés receptje. És különösen 
nem a felzárkózásé és a versenytársak-
nál gyorsabb fejlődésé sem. w
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felminősítette görögországot a moody’s
A költségvetés kiegyensúlyozása miatt felminősítette Görögországot a Moody’s Investors Service. A világ leg-
nagyobb hitelminősítő csoportja a görög államkötvény-besorolást az eddigi „C”-ről két fokozattal „Caa3”- 
ra javította, és erre stabil kilátást adott. A Moody’s kiemelte, hogy a gyenge növekedési környezet és a politi-
kai bizonytalanságok ellenére a görög kormány jelentős államháztartási konszolidációt ért el a strukturális 
kiigazítási program keretében – közölte az MTI. A hitelminősítő jövőre már csak mérsékelt, félszázalékos 
GDP-visszaesést vár, 2015-ben egyszázalékos növekedésre számít. Óvatosságra intő tényező, hogy a görög 
adósságtömeg még mindig eléri a GDP-érték 175 százalékát. (CSA) fotó: reuters/thomas peter

csa
Folytatódnak ma a tárgyalások a jö-
vő évi minimálbérről és bérajánlás-
ról a Versenyszféra és a Kormány Ál-
landó Konzultációs Fórumán (VKF) a 
munkaadói, munkavállalói szerveze-
tek s a kormány között. Legutóbb úgy 
nyilatkoztak, hogy közeledtek az ál-
láspontok. Sőt Dávid Ferenc, a Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetségének főtitkára optimista volt 
azzal kapcsolatban, hogy a decem-
ber másodikai egyeztetésen meg-
állapodás születik. A minimálbér az 
idén 98 ezer, a szakmunkásoké pedig 
114 ezer forint. Tavaly év végén bér-
ajánlást nem fogadtak el, az arról szó-
ló megállapodást jóval később, idén 
július közepén írta alá Varga Mihály 
gazdasági miniszter a munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseletek ve-
zetőivel. A mostani tárgyalásokon 
ugyanakkor a jövő évi bérajánlásról is 
egyeztetnek a felek.

Jelenleg a munkáltatói oldal – amely 
eleinte az inflációval megegyező, az-
az 2,4 százalékos minimálbér-emelést 
tartott reálisnak – már három-négy 
százalék közöttit is elfogadna. Dávid 
Ferenc azt mondta a távirati irodának, 
a munkaadók abban egyetértenek, 
hogy a minimálbér-emelés mértéké-
nek hármassal kell kezdődnie, de hogy 
milyen szám jön a tizedesvessző után, 
abban nincs egységes munkaadói ál-
láspont. A munkaadói oldalnak négy-
százalékos vagy afeletti emelés nem el-
képzelhető. Gaskó István, a Liga elnöke 
úgy vélekedett, a szakszervezetek 5,4 
százalékos minimálbér-emelést és 4,4 
százalékos általános bérajánlást tarta-
nak elfogadhatónak. w

„A fontos központok a jövőben is az euroatlanti térségben lesznek”  fotó: hegedüs róbert 


