
Tan és a tan átmenete 

Csaba László: Másolás helyett saját tananyagot 

A nemzetközi közgazdaság-tudomány térjen vissza a valóság elemzéséhez, 

Magyarország pedig a rendszerváltás, azaz az átmenet tanának a világot gazdagító 

szemléletével kapcsolódhat vissza a globális véráramba, de annak központját ne 

Ázsiában keresse, hanem Európában és Amerikában. Ezzel érvelt minapi székfoglaló 

előadásában Csaba László, a Közép-európai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem 

tanára, akit tavasszal választott rendes tagjai közé a Magyar Tudományos Akadémia. 

- „Az emberek ma különösen türelmetlenül várnak a szokásosnál alaposabb diagnózisra... Az 

eszmék nem azonnal, de bizonyos idő múltával utat törnek; valószínű, hogy azok az eszmék, 

amelyeket közhivatalnokok és politikusok a folyó eseményekre alkalmaznak, nem éppen a 

legújabbak”. E sorokat John Maynard Keynes vetette papírra 1936-ban a közgazdasági 

gondolkodást évtizedekre meghatározó alapművében, A foglalkoztatás, a kamat és a pénz 

általános elméletében. S mintha ma is ugyanezt tapasztalnánk. Székfoglaló előadásában ön 

azt mondta, hogy a rendszerváltás után lefordított amerikai közgazdasági tankönyvek már az 

Egyesült Államok működését sem tükrözték, s még kevésbé járultak hozzá a magyar helyzet 

megértéséhez, kezeléséhez. 

- Igen, Keynes-nek igaza volt abban, hogy az új eszmék negyedszázados késleltetéssel törnek 

utat maguknak, a következő nemzedékben bontakoznak ki. A közgazdaságtudomány egyik fő 

gondja ma szerintem az, hogy visszamaradt egy olyan időszakban, amikor a technokratikus 

megoldások megvalósíthatónak látszottak. Minden jel arra utalt, hogy az Egyesült 

Államokban Samuelson által kialakított, valamint Friedman, Becker, Lucas és mások által 

tökélyre fejlesztett technikai közgazdaságtan eredményre vezet. Hogy emiatt gyors 

Amerikában a műszaki haladás, vagy sikeres a csillagháborús program, ezért válnak 

megoldhatóvá a nemzetközi pénzügyi rendszer problémái, ezért omlik össze a követelmények 

és kívánságok politikai gazdaságtani homokjára, nem pedig a valóságos elemzésre épült 

szovjet birodalom. Kettészakadt a szakma. Amikor nálunk minden megváltozott, sokan azt 

gondolták, ha  nekünk is lesznek jó tankönyveink,  s a Samuelson, Mankiw, Varian 

triumvirátus, és esetleg a Krugman-Obstfeld-féle  könyvekből tanítunk, akkor nálunk is 

ugyanazt fogják tudni a gyerekek, mint Amerikában. Belőlük lesznek majd a vállalatvezetők 
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és a politikai  döntéshozók, és nyilván jobb döntéseket hoznak, és akkor nálunk is minden úgy 

lesz, mint Amerikában.  Azt gondolom, hogy e mögött hihetetlen naivitás húzódott meg, de 

így történt. Olyan amerikai tankönyvekből tanítunk, amelyek a nyolcvanas évek Amerikáját 

jellemezték. Ismereteim szerint azonban Amerika időközben alapvetően átalakult, 

technológiailag, pénzügyileg, intézményileg, sőt politikáját tekintve is. Vagyis lemaradtunk, 

ott tartunk, hogy technikai leírásokkal igyekszünk megérteni a folyamatokat. 

- E véleményével szakmai körökben nagy vitákat váltott ki idehaza, ám nemrégiben a 

Financial Times-ban arról írt Wendy Carlin, a tekintélyes londoni Universiyt College 

professzora, hogy a vezető nyugati egyetemeken sem azt tanítják, amit kéne, s amit a szakértők 

tudnak is, a tanagyag elszakadt a való élettől, a diákok elégedetlenek, de azok is, akik a kiváló 

matekos végzettnek munkát adnak, mert azt tapasztalják, hogy remekül modelleznek, de az 

eurózóna válságáról nem tudnak többet mondani mint athéni vagy berlini taxisofőr. 

- Óriási az ellentmondás abban, ami a tanokban szerepel, ami a gazdasági végzettségű 

emberek gondolkodását befolyásolja, és ami a valóságban 

létezik. Soha nem volt a politikának ekkora szerepe, abban 

az értelemben, hogy a társadalom mit fogad el, mit tekint 

jogosnak, miben hajlandó együttműködni. A tonnák 

bűvöletében élünk, miközben a mai gazdaságban sok minden 

a virtuális világban jön létre. Kedvező fejlemény 

ugyanakkor, hogy 2008 óta folyamatossá vált az önvizsgálat, 

jeles szerzők írnak önkritikus elemzéseket, a „tojáson” belül 

is hajlandóak szembenézni az ellentmondásokkal. S például 

Nobel-díjat kaptak az intézményi közgazdaságtan képviselői 

is, akik korábban szóba sem kerültek. A főáramban korábban 

sikeres szerzők, a Nobel-díjas, Joseph Stiglitz és Paul 

Krugman nagy erővel fordultak szembe magával a főárammal. Ők is, mások is, kezdik 

megkérdőjelezni az alaptételeket, a paradigmákat, a gondolati sémákat, amelyek alapján ezt a 

szellemi építményt kialakították, és próbálják közelíteni őket a tapasztalatokhoz. 

- Például? 

- Két gondolatot emelnék ki. Stiglitz felismerte: ha a piac tökéletlen és az információ is 

tökéletlen, akkor szükség van olyan intézményekre, amelyek ezeket az információs 
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anomáliákat kezelik. Mondjuk, a pénzpiacon a hitelnyújtó sosem tud annyit a cégemről, mint 

amennyit én tudok, tehát kell valaki, aki a hitelnyújtót és a hitelfelvevőt is ellenőrzi, 

pártatlanul. Ilyen intézményekre és szabályozásra szükség van. Ezt sokáig elvitatták. A másik 

nagy felismerés Krugmanhoz köthető, aki azt mondja, hogy a matematikai szépség rossz 

irányba visz. Mások is hangoztatták ezt, de azért említem őt, mert a New York Timesban 

publikál, tankönyveiből tanítanak. Szerinte nem egyszerűen arról van szó, amiről Kornai 

János már négy és fél évtizede írt, hogy a matematikai szépség és a gazdasági használhatóság 

között azért van átváltás, hanem arról is, hogy ez az öncélú matematika károssá válik, mert 

messzire távolítja a közgazdászok gondolkodását azoktól a valóságos  feladványoktól, 

amelyek megoldásával megbízzák őket a kormányok, cégek, a bankok. Ez kimondottan 

megnehezíti a dolgok megértését. Jól észlelhető tehát a szakadás az akadémiai világban, s ha 

hozzávesszük azt is, amit a gyakorló közgazdászok hirdetnek, akkor ez még nyilvánvalóbb. 

Amit például Soros György vagy Alan Greenspan volt amerikai jegybankelnök mond a 

pénzpiacok működéséről, az nagyon távol áll az akadémiai modellek sugallta világtól, az 

opcióárazási és hatékony piaci modellektől, a friss Nobel-díjas Eugene Fama-féle tökéletes 

piacok elméletétől. Vagyis jól lehet bizonyítani, hogy a pénzpiacokat a bizonytalanság, a 

csordaszellem, a pletykák, az ellenőrizetlen, tökéletlen információk uralják. A válság a 

felszínre a korábban bekövetkezett szakadást, és megkezdőzött a szakmában az önvizsgálat, 

mit tudunk, mit nem tudunk, meddig lehet elmenni. Előadásom  ehhez próbált hozzájárulni. 

- Végül is felmerül a kérdés, hogy akkor milyen véráramba kapcsolódunk vissza, s ezt a 

megindult önvizsgálatot miként befolyásolhatnánk a mi átmenettanunk tapasztalataival? 

- Ennek a sajátos posztkommunista témakörnek a kutatása a teljes tudomány számára is ad 

hasznos ismereteket. Igenis foglalkozni kell egyedi történelmi jelenségekkel, nemcsak 

tömegjelenségekkel, illetve minden olyannal, ami tömegeket foglalkoztat, mint a vagyon, a 

hatalom kérdései, s hogy az elemzésbe vissza kell hozni azokat a tényezőket, amelyek nem 

egyszerűen az aggregált hatékonyságot, vagy vagyonértéket fejezik ki, hanem a jövedelem 

elosztását is. Ezek a klasszikus közgazdaságtan kérdései, amelyeket a technokratikus, 

formalista közgazdaságtan kiirtott az elemzésből. Nem azt mondom, hogy ezekkel a témákkal 

senki sem foglalkozik, de aki a ma tanított makro- és mikroökonómiai tankönyvekből tanul, 

nem ezekkel a kérdésekkel találkozik. Sőt a pénzzel sem. Azt szokták mondani, hogy a 

pénzügytan kiűzetett a közgazdaságtanból, de nem fogadtatott be az üzleti tudományok közé. 

Pénz nélkül azonban a gazdaságot nem lehet megérteni. A legfontosabb információ hordózója 
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ugyanis maga a pénz. Az átmenettan tehát teljesen más közelítést, módszertant jelenít meg, 

hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományos, a klasszikus közgazdaságtan visszakerüljön a 

közgazdaságtudományba. Adam Smith és David Ricardo nyomdokain, az elméleteiket 

finomító Alfred Marshall nyomán, és a ma is élő, alkotó Nobel-díjas Edmund Phelps 1985-

ben publikált, a marshalli közgazdaságtani alapvetéseket továbbgondoló Politikai gazdaság 

(Political Economy) című művének szemlélete alapján. A megközelítés abban az értelemben 

politikai, hogy a közösség várakozásait, működését, ezzel kapcsolatos szempontjait a 

gazdasági elemzésbe visszahozza. A világáram, amibe vissza kell kapcsolódnunk, egyrészt 

jelenti a valóságos világáramot, a digitális forradalmat, az Európai Uniót, a világ pénzügyi, 

szervezeti rendszerét, beleértve a számviteli szabályozást, az állampénzügyi szabályozást, és 

sok minden egyebet, másrészről annak belátását, hogy szellemiségében abból kellene 

kiindulnunk, hogy a tannak mégis az a feladata, hogy a tudomány eredményeit átadja. Vagyis 

a tudománynak azért sok mondandója lehetett volna a mi átmenettanunkra, a 

rendszerváltozásra nézve, és a rendszerváltozásban kialakult ismereteknek is nagy szerepük 

lehetne a tudományra nézve. Nevezetesen: azt látjuk például, ha intézménymentes 

környezetben kitalált tételeket próbálnak a gyakorlatban alkalmazni, az visszaüt. A 

legdurvább példa erre az orosz átmenet. A szeptemberben elhunyt Nobel-díjas Ronald Coase 

dolgozta ki azt a tételt, hogy mindegy milyen az eszközök eredeti elosztása, ha van egy 

működő tőkepiac, akkor előbb-utóbb a legügyesebbek kezébe kerül a vagyon. Ez az elmélet a 

coase-i világban működik csak, erős feltételek között, mint például az információ korlátlan 

rendelkezésre állása, a tőke átáramoltatási lehetősége, s olyan tőzsde létezése, amely a cégek 

értékét pontosan megmutatja. Ezek közül egyik sem jött létre Oroszországban, ahol emiatt 

maffiakapitalizmus alakult ki, amit követett a putyini restauráció. Míg Kelet-Ázsiában és 

Latin-Amerikában az üzleti világ foglalja el az államot, addig Oroszországban ez éppen 

fordítva ment végbe. 

- Ha vissza kell kapcsolódnunk a véráramba, akkor onnan egyszer kikerültünk. Mikor? 

- A második világháború után, 1948-49-ben, amikor az akadémiáról a társadalomtudományok 

területéről mindenkit száműztek. Mint például Heller Farkast, aki soha nem foglalkozott 

politikai kérdésekkel, vagy kollaboráció miatt Surányi-Unger Tivadart, aki 1943-ban 

tiltakozásképen ment el az országból, és később az Egyesült Államokban és Németországban 

szép pályát futott be. De gondolok azokra is, akik a két világháború között tanultak idehaza, 

és később nagy karriert csináltak külföldön. Káldor Miklós például Keynes utódja lett 
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Cambridge-ben, Fellner Vilmos pedig a Berkeley és a Yale egyetemen tanított, s a hetvenes 

évek közepe táján az amerikai elnök gazdasági tanácsadó testületében is dolgozott. E 

pályafutások azt bizonyítják, hogy a magyar tudomány akkor részt vett a világ 

közgaztudományának alakításában. S nyilván azért, mert itt is ugyanolyan magas színvonalon 

oktattak, mint külföldön, s nem a 25 évvel korábbi, már az Egyesült Államokban sem releváns 

tankönyveket fordították le. Sokféle iskola létezett Európában és Amerikában, s a magyarok 

megtanulták azt, ami itt volt fontos, ezzel később gazdagították új hazájuk szellemi életét. 

Normális körülmények között a hallgatóink 90-95 százaléka itt szeretne boldogulni, tehát 

saját tananyagunkból meg kéne tanulniuk, ami erre az országra nézve releváns. Mi van akkor, 

ha az állam gyenge és nem erős, ha az adóbehajtás gyenge, s ezért nem biztos, hogy a 

betervezett összeg be is folyik az államkasszába, mi van akkor, ha az a tapasztalat, hogy az 

állam minél inkább erőlködik, annál kevésbé sikerül eredményeket elérnie, mi van akkor, ha a 

fekete gazdaság mértéke olyan, hogy a makroökonómiai mutatókat jelentősen befolyásolja. A 

Tárki felmérése szerint a fekete gazdaság még mindig a GDP 20-22 százalékát teszi ki, 

vagyis, amit száznak mutatunk ki, az valójában százhúsz, vagyis minden mutató téves. 

Olyasmit kéne oktatni, ami a világnak ezt az összetettségét figyelembe veszi. A tananyaggal is 

baj van, de a tannal is, mert elszakadt a valóságtól, a tudományból nem azt emelik ki, ami 

fontos, túl nagy a szerepe van a divatnak és főleg az amerikai irányzatok utánzásának, és túl 

kicsi a mi valóságunk megértésének. A világáramban most azok sikeresek, akik valami mást 

tudnak, mint amit mindenki tud. Gondoljunk csak az indiai közgazdászok írásainak 

fogadtatására. 

- Akadémiai előadását azzal zárta, hogy a vérkeringésbe nem Ázsián keresztül visz vissza az 

út. A keleti nyitásra gondolt? 

- Létezik szerintem egyfajta nosztalgia a mesés Kelet iránt, ami a gyakorlatban megjelenhet 

keleti nyitásként is. Ha valaki el tud adni valamit Kínában, ami nem egyszerű feladat, vagy 

valamely arab országban, nosza rajta. De amit Spengler vagy Ortega y Gasset bevitt az 

európai gondolkodásba a Nyugat hanyatlásáról és a Kelet felemelkedéséről, az mítosz. A 

keleti gazdaságokban jelentős potenciál van, ezt érdemes kihasználni, de ha nagy távlatokról 

beszélünk, akkor látni kell, hogy a tartós fenntartható fejlődés minden tényezője Nyugaton 

van. A digitális forradalom, a nyílt táradalom, a tőkepiac, a szervezet, az a fajta vitakultúra és 

tudás, ami elvezet oda, hogy emberek számára olyan műkezet tudnak gyártani, amivel 

zongorázni tud. Ezen újítások közül egyik sem Keletről jön, hanem az új ismeretek, 

5 
 



szabadalmak zömével együtt Nyugatról. Ezt fontos tudni. A keleti nyitás pótcselekvés, vagy a 

világ félreismerése. Kína gyorsabban növekedik, mert a mi fejlettségi szintünk felén áll, de 

környezeti és emberi katasztrófákat kiváltva. Ezt példaértékűnek tekinteni, félreértés. 

Magyarország számára nem kérdés, hogy jövőnk Európában, a nyugati közösségben van. 

Nincs egyetlen terület sem, amelyet keleti fény világítana be. Irányváltást egyébként sem 

tudnánk végrehajtani, de nem is kéne ezzel próbálkozni. Ellenben még erőteljesebben be 

kellene épülni a nyugati véráramba, az oktatás színvonalának emelésével, a kutatás-fejlesztés 

szorgalmazásával. 

- Arról is beszélt előadásában, hogy a klasszikus közgazdaságtan alaptételei, mint a 

stabilizáció, a liberalizáció, a magánosítás, a hatékony, pártatlan intézményi rendszer és a 

globalizációban való részvétel, ma is érvényes, de manapság nálunk, mintha éppen ezek az 

értékek kérdőjeleződnének meg. 

- Ez igaz. Ez az öt pont tanba beilleszthető, nem is kérdőjelezhető meg. Nyílt társadalomban 

azonban természetes, hogy az inga nem áll meg egy ponton. Vitát vált ki, hogy az árstabilitás 

megteremtése bérmérséklettel, a közkiadások visszafogásával jár, s mindig lesz aki úgy érzi – 

nem ok nélkül –, hogy alulmaradt. A kilencvenes években az inga kilengett a tömeges és 

gyors, a korábbi értékrenddel szembemenő privatizáció irányába. Ez elkerülhetetlen volt, de a 

folyamat nélkülözött alapvető elemeket, mint a tőkeértékelés,  a szereplők értékelése, az 

átláthatóság. A magas infláció miatt vita tárgyává lehet tenni még eredményes ügyleteket is, 

mert nincsenek komolyan vehető adatok, tehát mindenki megfogalmazhatja a maga érdekét. 

Az akció viszont reakciót vált ki. Az ellenhatás erősödését látjuk szerte a térségben. Nem a 

politikai ciklusok hullámzását figyelhetjük meg, hanem az inga mozgását az ellentétes 

irányba. Nincsenek nagy privatizációk Lengyelországban, visszarendeződés indult meg 

Szlovákiában, Oroszországban, Ukrajnában.  Még Csehország is inkább a nagy korrupciós 

botrányokkal hívja felé magára figyelmet.  Átalakult a vagyoni, hatalmi szerkezet a tulajdoni 

átalakulás nyomán, s most erősödik a korrekció igénye, a vesztesek a jobb- és a baloldalon 

egyaránt megjelennek.  A közvélemény-kutatók ezért tapasztalhatják, hogy a szavazók egy 

része a szélső pártok között jár-kel, s nemcsak nálunk. Erre a helyzetre a válság rátett még egy 

lapáttal, hiszen Nyugaton is sok esetben államosítással próbáltak megoldani problémákat. A 

válságkezelés pedig azt a hamis ideológiát terjeszti, hogy ami történt, helyesen történt. Ha 

Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Németországban az állam erőteljesen 

beavatkozhatott, akkor sokan azt gondolják másutt is, hogy az államnak tulajdonosként és 
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termelőként is nagyobb szerepet kell vállalnia. Alátámasztva látják érveiket. Ha másutt ez 

folyik, miért ne csinálhatnánk mi is ezt. Most az a kérdés, hogy a válságkezelésből új modell 

alakul-e ki. 

- Az utóbbi években ez a vita a megszorítás és a növekedésösztönzés, azaz a költségvetési 

szigor és a fiskális élénkítés párharcaként jelent meg, ám a magam részéről úgy látom, az 

említett Krugman és Phelps például amiatt aggódik immár, hogy a válságkezelés nyomán a 

hosszú stagnálás korszaka köszönt be, csökken a potenciális növekedési ütem, a 

termelékenység, akadozik az innováció. 

- Háromféle válasz fogalmazható meg. Először is, a magas tudományban nem szerepelnek 

gyakorlati kérdések, ezt kritizáltam a székfoglalómban is. A legtöbbre értékelt folyóiratokban 

lényegében nem vetnek fel gyakorlati kérdéseket. Ez döbbenetes jelenség. Öncélú dolgokkal, 

a magánélet problémáival, extrém esetekkel foglalkoznak. Másodszor: megindult a vita az 

alkalmazott tudományi lapokban a válság okairól, következményeiről. Harmadszor, mint a 

gazdaságpolitika értelmezésének részvevője, azok közé sorolom magam, akik úgy látják: az 

elszállt állami és magánadósság miatt a pénzpiacoknak nincs bizalmuk, s amíg nincs 

határozott irányvétel előbb az állami, majd a magánadósság csökkentésére, addig a bizalom 

sem tér vissza. A bizalom akkor tér vissza, ha a nagy országok kormányai elköteleződnek a 

stabil, kiszámítható költségvetési politika mellett. A befektetők számára ez lenne a fontos. 

Nem kívánják, hogy az adósságráták a modellekben szereplő fenntarthatósági szintig 

lemenjenek. Ám most Németországban éppen abban egyeztek meg a nagykoalíciós partnerek, 

hogy költekezni fognak, vagyis elmarad mindaz a további erőfeszítés, ami ahhoz kéne, hogy 

2016-ra megálljon az államadósság növekedése. A bankok közben hatalmas pénzeken ülnek, 

és nem hiteleznek, mert nem mernek, mert nincs jó üzleti terv, s azért nincs, 

mert  kiszámíthatatlan a szabályozás, mert a gazdaságpolitikát rövid távú érdekek motiválják. 

A befektetők nem bíznak abban, hogy a piac folyamatosan bővülni fog. Ha a jegybankok még 

több pénzt nyomnak ki, még több pénzt visznek vissza a kereskedelmi bankok a 

jegybankokba betétként. Ezt az ördögi kört kellene megtörni. Nem még több likviditást 

kellene a rendszerbe benyomni,  hanem azokat az ösztönzési, szerkezeti hibákat kéne 

kijavítani, amelyek a bizonytalanságot kiváltják. Az állam ne csináljon több adósságot, 

erősítse a felügyeletet, hagyjon több pénzt a vállalkozásoknál. Ha költ, fontolja meg, mire, 

mert nem mindegy. A nyugdíjak emeléséből nem lesz kutatás-fejlesztés, regionális, 

intézményi, infrastrukturális fejlesztés, működő bíróság, javuló közbiztonság. Ez mind 
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igényel közkiadást, de más a hatása egy szerkezeti átalakítást tartalmazó reformprogramban, 

mintha intézményfenntartási vagy fogyasztási célokra megy el az adófizetők pénze. Az egész 

euróvita hamis, számmisztika. Elég-e, ha ennyit, meg annyit megszorítanak. Irreleváns. A 

piacot nem érdekli a tervteljesítés, az infláció, a deficit mértéke. A lényeg az, vajon az ország 

arra megy-e, hogy érdemes lesz ott befektetni. 

- A közgazdaságtudományi megújulást talán késleltette, hogy a nyolcvanas évek után 

kibontakozó nagy mérséklődés korszakában alapjában véve jól mentek a dolgok. A válság 

nyomán viszont például a Nemzetközi Valutalap (IMF) ontja az akadémiai igényű 

tanulmányokat a hatásokról, a kiigazítások méretéről, sebességéről, a jegybankok új 

szerepéről, a nem hagyományos eszközökről, az infláció eltűnésének okairól, és még 

sorolhatnánk a tabudöntögető gondolatokat. 

- Ez kedvező folyamat, éppen ezt sürgetem, hogy a tudomány térjen vissza a valóság 

elemzéséhez, mert ez az alapvető hivatása. Ezek az említett viták valóságos kérdéseket 

feszegetnek, nem zárultak le, és jó irányba viszik a közgazdasági gondolkodást. A tárgya, tétje 

az, elvezet-e paradigmaváltáshoz. A tanok szintjén ez megindult, de egy évtizedig eltarthat a 

folyamat. A gazdaságpolitikai elmélet szintjén egyelőre ez nagy kérdés. Megismétlődik-e az, 

ahogy a múlt század 30-es éveiben áttört felismerés, hogy a szabad piac nem jó, és valamilyen 

szintű állami irányításra szükség van, vagy ahogy a háború után Keynes tanításai a hatvanas 

évekre elterjedtek. Szkeptikus vagyok, hogy a gyakorlat által kikényszerített, rögtönzött 

intézkedésekből új gazdaságpolitikai paradigma létrejöhet-e.  Azt hiszem nem, mert ha igaz, 

amit a bizalomról, a bizonytalanságról mondtam, akkor egészen addig, amíg vissza nem 

térünk egy konzervatív gazdaságpolitikához, vissza nem állunk egy adósságcsökkentő, 

kiegyensúlyozott közpénzügyi pályára, addig nem lesz elmozdulás, s valóban akár évtizedes 

stagnálás jöhet. Sokan persze úgy vélik, hogy miután a nagy mérséklődés korának összes 

tabuját ledöntötték, kialakulhat olyan új  paradigma, mint a 30-as vagy a 60-as években. Ezzel 

nem értek egyet, mert új paradigmához tényleges megoldások szükségek.  Meggyőződésem, 

hogy a válságkezeléssel csak kitolták, de nem oldották meg azoknak a problémáknak a 

kezelését, amelyek a krízist okozták. Egy sor ország nem azt csinálja, amit mond, vagy amit 

kéne, sok helyen nem működnek az intézmények. Franciaország is súlyos kihívások előtt áll, 

Németországban sokkal szigorúbb költségvetési politikát kellene folytatni, mint ami most 

kirajzolódik, s félő, hogy az adóssághegy maga alá temeti a növekedést.  A múlt század nagy 

válsága után megoldást találtak a tömeges munkanélküliségre, a keynes-i jóléti forradalom 
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lehetővé tette a tömeges középosztályosodást, a nagy mérséklődés kora pedig tudatosította, 

hogy bizonyos szabályokat, például az adósságra, a deficitre vonatkozóan be kell tartani. A 

válságot a mértéktelen költekezés, az ingatlanpiaci buborék és az állami működés gyengesége 

váltotta ki, e tényezők együtt, vagy külön-külön is elegendőnek bizonyultak a krízis 

kirobbantásához, elmélyítéséhez. Görögországban az állam kudarca nem orvosolható, nincs is 

megoldás. Ahol az állam működképes, mint Németországban 2004-13 között, vissza lehetett 

szerezni a bizalmat, növelni a foglakoztatást. Akkor előrementek, lehet, most visszafelé 

indulnak el. Ezek nem nem jó dolgok Magyarországnak. Zsugorodik a cseh gazdaság, a 

növekedési pályáról letérhet Németország, a növekedési pálya végére jut Lengyelország, 

eleve nulla százalékos növekedésre állt be Olaszország. Ez a mi környezetünk. 

- Amellyel összevetve Magyarország a múlt évtized közepe óta nagy veszteséget halmozott fel. 

- A külvilág nem húz ki minket a slamasztikából, vagyis nem azt kell csinálni amit mások, 

vagy annak az ellenkezőjét, hanem túl kell teljesíteni. Biztos vagyok benne, hogy segítene az 

euró, mert adna egy fix fogódzót. Minden kutatás azt mutatja, hogy a bizonytalanság sújtja 

leginkább a gazdaság szereplőit, ami a sürgő-forgó gazdaságpolitika velejárója. Lehet, ezt a 

fajta gazdaságpolitikát kellett folytatni 2009-től 2012 januárjáig. De ha fennmarad, visszafogó 

tényezővé válik.  Változtatni kellene, mert az infláció és a hiány mértéke akkor lesz szerves 

módon alacsony, ha a kiszámíthatóság támogatására támaszkodhat. Ekkor lesz növekedés, 

beruházás, megtakarítás. A kormányzás minőségének javítása nélkül ez nem fog menni, a 

jogállamiság szempontjainak is  erősödniük kell. S tegyük hozzá: a kiszámíthatóság kevesebb, 

mint a bizalom. Ha tudom, hogy a jövő hónapban lecsap az adóhivatal, az is egyfajta 

kiszámíthatóság. De hogy hol innen, hol onnan jön egy ötlet és az alapjaiban átalakítja a 

gazdaságpolitikát, az nem ebbe az irányba visz. A rezsicsökkentésről a középtávú terveket 

kijelölő konvergenciaprogramokban nem olvastam. Ez csak egy példa arra, hogy a rögtönző 

gazdaságpolitika a kiszámíthatóságot csökkenti, s ezzel a növekedési tartalékokat is 

befagyasztja. 

- A Közgazdasági Szemlében idén megjelent tanulmányában arra is utal, hogy a hazai 

közgazdasági oktatás ön által megkérdőjelezett színvonala megmutatkozik a döntések 

előkészítetlenségében is. Az IMF többször is bemutatta, hogy az állami beruházásokat 

visszafogó és az üzleti szektort agyonterhelő magyar kiigazítás nemzetközi összevetésben is az 

egyik legrosszabbul teljesítő, a növekedést leginkább visszafogó volt. 
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- Ha a diákok a szigorlatokon olyan modellekkel dolgoznak, amelyek nem foglalkoznak azzal, 

mi lesz öt-tíz év múlva, az meghatározza a szemléletüket. A hallgató nem ismeretet gyűjt, 

hanem kreditpontokat, a tanár nem ismeretet ad át, hanem le akarja tudni az óráját, így 

formálissá válik maga az oktatási rendszer. Ez elvezet oda, hogy ahol egyáltalán előkészítik a 

döntéseket, technokratikus módon teszik, nem törődvén a szélesebb összefüggésekkel. Nem is 

tartják ezt feladatuknak,  belenyugszanak a rövid távú megközelítésbe, ezt tekintik 

normálisnak. Ám ez nem a kapitalizmus. A kapitalizmus nem arról szól, hogy jól átverlek, és 

akkor lássalak, amikor a hátam közepét. Ez a bolhapiac. A kapitalizmusban azt szeretném, ha 

az unokáim is az én felhalmozott vagyonomból éljenek, csak jobban, mint én. Ez a kétfajta 

szemlélet nem harmonizál. Nagy baj, hogy a nálunk az állam gyengesége és érdekcsoportok 

általi foglyul ejtése okán ez a rövid távú szemlét felerősödött, a válságkezelésre hivatkozva 

pedig állandósult a politikában. Legalább egy évtizede válságot kezelünk, holott a 

világgazdaság azért növekedésnek indul, az infláció és a kamat alacsony. De mi továbbra is 

válságot kezelünk hétről hétre, napról napra. Ez rendkívüli veszélyforrás, mert egyetlen 

nemzet, egyetlen vállalat sem emelkedett még ki stratégia nélkül. Térkép és iránytű nélkül 

nem fog menni. Azt érzékelem, hogy a döntéshozatalban, a közigazgatásban és egyre inkább a 

vállalati körben is a napról napra élés a jellemző. Hivatkozással gazdasági modellekre. De 

ezek hamis hivatkozások, mert vagy nem léteznek, vagy nem úgy vannak megszerkesztve, 

ahogy hivatkoznak rájuk. Csupán tartózkodó kérelem, hogy bár tényleg mondunk sok 

butaságot, de amit nem mondunk, azt ne tulajdonítsák nekünk. 

A nagy mérséklődés 

A nyolcvanas évektől kezdve fokozatosan csillapultak az üzleti ciklusok kilengései: alacsony 

infláció, érdemi gazdasági növekedés, kordában tartott államadósság és költségvetési 

egyenleg jellemezte a nagy mérséklődés (Great Moderation) korszakát, amely a kormányzati 

stabilizációs politikák, a jegybanki függetlenség és a változó monetáris politika, a globalizáció 

(Kína bekapcsolódása a világgazdasági vérkeringésbe), valamint a korszerű vállalati 

gazdálkodás nyomán bontakozott ki, és tartott a 2008-ban kirobbant nagy recesszióig. 
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