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Csaba László
közgazdász,  
egyetemi tanár

1954-ben született 
Budapesten, diplomáját 
és doktori címét a köz-
gazdasági egyetemen 
szerezte. Első munkahelye 
az MTA Világgazdasági 
Kutatóintézete volt, 
majd a Konjunktúra- és 
Piackutató Intézetében 
foglalkozott többek közt 
Kelet-Európa világgazda-
sági szerepével, a rendszer 
összeomlásának okaival. 
Az 1990-es években 
vendégprofesszor volt 
Milánóban, Helsinkiben, 
Frankfurtban és Berlinben. 
1996-ban az MTA doktora 
lett. 2000 júliusa óta 
a Közép-európai Egyetem 
egyetemi tanára, 1999 
júniusától 2012 január-
jáig a Debreceni Egyetem 
Közgazdaság-tudományi 
Karán is tanított. Művei 22 
országban jelentek meg, 
tudományos közle-
ményeinek száma 327. 
Antall József kormány-
zása idején a gazdasági 
rendszerváltást előkészítő 
Híd-csoport tagja volt, 
Orbán Viktor a jegybank 
monetáris tanácsának 
tagjává tette volna, de ő 
nem vállalta a posztot.

„Véget kéne vetni 
a forradalmi 
törvényhozásnak”

  Ž Miközben a nemzetközi szervezetek a magyar 
gazdaságpolitika irányváltását sürgetik, ön úgy 
nyilatkozott, hogy az adósság és a hiány csökken-
tése sikertörténet. Csak nem arra gondol, hogy ez 
már a megvalósult tündérmese?

  Ž A tündérmese nem az én történetem. Nem tartom 
etikusnak, amikor bizonyos lapok csak azt írják le 
egy interjúból, ami igazolja a véleményüket. Egyéb-
ként pedig valóban komoly teljesítménynek tartom, 
hogy évtizedek után először akadt magyar kormány, 
amelyik harmadik éve tartja ígéretét, és a vállalt 
mérték alá szorította le a hiányt, sőt csökkentette 
az adósságrátát. Különösen, hogy ettől a kabinettől 
osztogatást vártak, amitől végül is elállt.

  Ž Csakhogy ezek az eredmények jórészt a magán-
nyugdíjpénztárak vagyonának államosításából 
és rendkívüli adók alkalmazásá-
val születtek – talán éppen ezek 
miatt is került recesszióba a gaz-
daság. Ön a kormányváltáskor 
nem növekedést jósolt?

  Ž Fellendülést vártam, de a kor-
mány teljesítményének értékét 
emeli, hogy ígéretét stagnáló, visz-
szaeső gazdaság mellett érte el. 
Az ország hitelképességét bizto-
sítani akaró felelős kormánynak 
kevés mutatóra van kizárólagos 
hatása, de a hiány és az államadós-
ság ezek között van, ezért is tartom ezt eredménynek. 
Az viszont kétségtelen, hogy a célt túlnyomórészt 
egyszeri, rögtönzött intézkedésekkel érték el, ezért 
gond van az egész stabilizálási folyamat fenntartha-
tóságával is, amit csak a tartós növekedés szilárdít-
hatna meg. De sajnos nem ebbe az irányba mennek 
a dolgok. A miniszterelnök ugyebár a választás után 
bejelentette, hogy „tetszettünk forradalmat csinálni”, 
és olyan kormányzási stílust állandósított, amelyben 
egyedi döntések sora születik. A kabinet kényszer-
helyzetből kényszerhelyzetbe vergődik, egy problé-
mát megold, kettőt teremt. Van, aki ebben utólag lát 
némi koherenciát – mint Kornai János –, én nem lá-
tok benne semmit. Nem igaz, hogy „őrültség, de van 
benne rendszer”, mert szerintem az utóbbi hiányzik.

  Ž A baj gyökerét sokan az egykulcsos adó beveze-
tésében látják, amivel a hatalomra került Fidesz 
azonnal ütött egy 500 milliárdos lyukat a költség-
vetésben. És az összes unortodox, növekedést aka-
dályozó döntés ezt akarja befoltozni. Elfogadja ezt 
a helyzetelemzést?

  Ž Nem erről van szó. Azzal, hogy Európa több álla-
mának három éve eltűrték a magasabb hiányt, míg 
nekünk nem, meghatározták a kormány mozgáste-
rét. A Fidesz eredetileg Járai Zsigmond tervét akarta 
megvalósítani, egy kínálati oldalú gazdaságpoliti-
kát, ami visszavette volna az állami újraelosztást, 
csökkenteni tervezte az adócentralizációt. Egy ha-
sonló intézkedés először mindenhol rontotta, majd 
javította a költségvetési egyensúlyt. 

  Ž A hiányzó mozgásteret nem csupán látszólag 
pótolta az ágazati és bankadó? 
Hiszen hitelszűkét okozott, me-
nekülni kezdett a tőke, zuhant 
a belső fogyasztás.

  Ž Azt gondolom, ezt nem lehet így 
állítani. Az egykulcsos adó átlát-
hatóvá teszi a rendszert, ahol be-
vezették, ott az állami bevételek 
növekedéséhez vezetett. Azon 
valóban lehet gondolkodni, hogy 
a recesszió-e a legjobb időszak en-
nek alkalmazására.

  Ž Ma már nem a magyar kor-
mány lebegteti a tárgyalást az IMF-fel, hanem a va-
lutaalap nem tárgyal Magyarországgal, amely így 
a jóval drágább piaci hitellel kénytelen finanszí-
rozni magát. Évi 100-150 milliárd forint nem nagy 
ár a szabadságérzetért?

  Ž Ezt szerintem nem célszerű így felvetni, egy nor-
mális ország nem fordul az IMF-hez…

  Ž  …pedig ezt az Orbán-kormány is megtette, 2011 
novemberében.

  Ž Szerintem pánikreakcióként fordult a kormány 
három évvel 2008 után ismét hitelért az IMF-hez. Ez-
zel mindenkit meglepett, hiszen vívmányként tekin-
tettünk arra, hogy a piacról finanszíroztuk magun-
kat. Szorongtam én is, amikor a pénzváltók tarifáját 
láttam, emlékszem, 323 forint 40 fillérbe került egy 

igyekszem 
a döntéshozók 
iránti empátiával 
megfogalmazni 
a kritikámat
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euró. Ahhoz képest, hogy mindenki erősödést várt, 
komolyan megdöbbentünk.

  Ž Járai Zsigmond ma úgy látja, előbb-utóbb úgy-
is rákényszerülünk a valutaalap pénzére. Osztja 
a véleményét? 

  Ž Abszolút nem. Bizalomerősítésre inkább az lenne 
jó, ha a magyar kormány bejelentené, hogy 2017. ja-
nuár 1-jén bevezeti az eurót. Ettől azonnal erősödne 
a forint, csökkennének a kamatok. Az eurócsatla-
kozás nem igényel reálgazdasági felzárkózást, de 
eredményezhet. Bizalmat, hitelt, fellendülést jelent-
hetne. Kétségtelen, hogy valamiféle kényszerzub-
bony is volna a kormány számára, nem tehetne meg 
bizonyos lépéseket ideológiai, társadalompolitikai 
megfontolásból. De úgyis véget kéne már vetni a for-
radalmi törvényhozásnak, jöhetne végre a kiszámít-
ható, unalmas ország időszaka.

  Ž Cáfolták ugyan, de el tudja képzelni, hogy végül 
is az IMF helyett az oroszok fogják finanszírozni 
Magyarországot?

  Ž Ma már minden elképzelhető, bár Oroszország 
nem az altruista külpolitikájáról híres. Érdekli őket 
az energiaszektor, az atomerőmű-építés, de azt ki-
zártnak tartom, hogy az általuk adott hitelből bő-
vítsék Paksot.

  Ž És azt lehetségesnek tartja, hogy az unió az inga-
tag idei és jövő évi költségvetés miatt túlzottdeficit-
eljárás alatt tartaná Magyarországot?

  Ž Egyáltalán nem lepne meg. A számaink jók, de 
rossz a viszony a magyar kormány és a pénzügyi biz-
tos, Olli Rehn csapata között. Továbbá nem igazán 
vettük komolyan a bizottság javaslatait, ami az át-
láthatóságot, kiszámíthatóságot javíthatta volna, és 
egyébként Magyarország érdekeinek is megfelelt 
volna.

  Ž Tartja magát a hír, hogy Matolcsy György lesz 
a Nemzeti Bank elnöke. Megfelelő jelöltnek tartja?

  Ž Matolcsy György a nem szokványos megoldások 
híve a gazdaság irányításában, amit a piacok nem 
szeretnek. Nincs bankári gyakorlata, írásai sem 
a monetáris politikával foglalkoznak, de azért lehet 
jó bankvezető, feltéve, ha nem az a küldetés vezérli, 
hogy a kormányfővel vagy a kormánnyal napi egyez-
tetést folytató jegybanki gyakorlatot alakítson ki.

  Ž A Raiffeisen friss elemzése szerint az idén is re-
cesszió lesz, az MNB félszázalékos, a kormány 0,9 
százalékos növekedést vár. Ön mire számít rövid 
és hosszabb távon?

  Ž Jó lenne, ha a nemzetközi feltételek javulásának 
hatására megindulna a fellendülés. Nem tudni, mi 
lesz a dél-európai országokban a válságkezeléssel, 
hogyan teljesítenek a nagy gazdaságok, de talán jö-
vőre az export hozhat egy százalék felett. Csakhogy 
ezen erősen kéne már dolgozni, üzleti tervekre lenne 
szükség. Nem víziót hiányolok. Abból sok van. Stra-
tégia nincs, kormányzati teendőkkel, számokkal, 
határidőkkel, felelősökkel. 

  Ž Van viszont terv a rezsicsökkentésre; a gáz, a vil-
lany, a távfűtés olcsóbb lesz. A gazdaságban mi-
lyen következménnyel kell számolni?

  Ž A második rezsicsökkentés ismereteim szerint 
nincs benne a költségvetésben. Holott jelentősen 
érinti az önkormányzatok kiadásait, a szolgáltatók 
nyereségét, ezen keresztül az adóbevételeket. De 
az első rezsicsökkentésről sem láttam hatástanulmá-
nyokat. Szakértők szerint a közszolgáltatóknak nul-
la körüli a nyereségük, vagy enyhe veszteségük van. 
Az elmúlt évtizedekben azért jelentős tartalék kelet-
kezhetett, hiszen nálunk drágább a villany, mint Pá-
rizsban. Ugyanakkor a metró kapcsán szembesülünk 
azzal, hogy ötven éve megépítették, de a fenntartá-
sára nem költöttek. Föld alatt közlekedő roncsokat 
látunk. Előfordulhat ez közszolgáltatásoknál is.

  Ž Ezt akár el is mondhatja a kormányfőnek, hi-
szen benne van a szűk tanácsadó testületében. 
Vagy ilyesmikről nem lehet ott beszélni?

  Ž Ez egy ad hoc testület, amit akkor hív össze a kor-
mányfő, ha szükségét látja – tapasztalat szerint 
olyankor, amikor valami baj van. Érdeklődéssel ol-
vastam az újságokban, hogy ismét találkozunk, de 
meghívót még nem kaptam.

  Ž Korábban igen kemény kritikusa volt a kor-
mánynak, de amióta a grémium tagja, mintha sze-
lídült volna a kritikája. Így van?

  Ž Igyekszem a döntéshozók iránti empátiával meg-
fogalmazni a kritikámat. Ami nem könnyű, ha a fel-
sőoktatástól elvett tízmilliárdokra gondolok. Kimu-
tatható ugyanis, hogy a válságellenes politikából 
pont azok az országok jöttek ki jól – Finnországtól 
Lengyelországig –, amelyek költöttek az egyetemek-
re. Kitörési pontról van szó, aminek kiadásait nem 
lehet jó könyvelő módjára farigcsálni. De azt hozzá 
kell tennem, hogy az előző Orbán-kormánnyal kriti-
kusabb voltam, mert úgy látom, ma szűkebb a moz-
gástér. És még tovább szűkül, ha a mai zaklatott 
időkben egy kormánytag azt mondja, hogy „a forint 
a legjobban teljesítő valuta” vagy hogy a befektetők 

„a magyar csodának a hírére ide fognak seregleni”. Ž  
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