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Nagy a baj a gazdaságban, a csőd felé menetelünk, az új csatlakozók körében is a hátsó 
fertályba kerültünk, nő a munkanélküliség és a szegénység, elhatalmasodott a bizonytalanság, 
adósságlavina  fenyeget,  az  árak  gyorsabban  emelkednek,  mint  az  infláció,  a  kormány 
harmincnégyszer emelt adót és hatszáztizenkilenc ígéretét nem tartotta be … stb. – ilyen és 
ehhez  hasonló  helyzetértékelést  hallhatott  egyfelől  az  elmúlt  időkben  a  választópolgár. 
Másfelől mindezt kontrázva: nincs nagy baj a gazdaságban, nincs összeomlás-közeli helyzet, 
növekedési ütemkülönbségünk még emelkedik is a régi EU-tagokéhoz képest, soha ennyi tőke 
nem érkezett hozzánk, csökken az infláció, növekednek a reálbérek… stb.

Mindkét értékelés politikai szempontú és indíttatású, ezért korlátos. Alkalmas viszont arra, 
hogy a  táborhívőket  megerősítse  –  ami  teljesen  felesleges  -,  és  alkalmas arra  is,  hogy a 
„balgákat” összezavarja, elbizonytalanítsa. A külföldi befektetőket pedig újfent meggyőzze 
arról, hogy a magyar gazdaságban egymásnak feszülő, éles politikai csatározás folyik - amely 
csak néhány populista ponton, ha osztogatásról van szó kerül viszonylagos nyugvópontra -, 
olyan körülmények között,  amikor a  növekedési pálya fenntarthatósága érdekében számos 
kérdésben megegyezésre kellene jutni.

A gazdaság kérdései – sajnálatos módon – a választási kampány eminens témái lettek, nem 
úgy mint  négy évvel ezelőtt,  amikor a kétéves költségvetéssel  kiiktatódott  a választási  év 
költségvetési vitája. Ma annál többet hallani a költségvetésről – s okkal, joggal elmarasztaló 
bírálatok tükrében. Egyfelől. Ám van másfelől is. Ez a cikk az „egyfelől”-t és a „másfelől”-t 
mutatja be, valamint az azok egymásra vonatkoztatásából kirajzolódó közeljövőt. 

2005 kedvező tendenciái
2005  egyik  elvitathatatlanul  pozitív  eredménye,  hogy  jó  ütemben,  négy  százalékot 

meghaladóan  növekedett  a  gazdaság.  A dinamika  ugyan  némileg  lassult  az  előző  évihez 
képest,  de  a  világgazdaság  és  benne  az  Európai  Unió  országainak  növekedési  üteme  is 
mérséklődött, mégpedig nagyobb mértékben, mint nálunk. Az általános konjunktúra-lassulás 
mértéke nem érte el a 2001-ben bekövetkezettet és várhatóan átmenetinek bizonyul. Az 2005 
második félévében EU-ban – s így nálunk is – már újra a megélénkülés jegyei mutatkoznak. 

Az  erősen  külgazdaság-  és  ezen  belül  német  gazdaságfüggő  magyar  gazdaság 
növekedésének  lassulása  természetes,  ha  a  külső  kereslet  mérséklődik.  Ám  ezúttal  igen 
figyelemre méltó, hogy miközben Németország lendülete kb. az előző évi felére esett vissza, 
Magyarországé kb. csak tíz százalékkal. E kedvező jelenség mögött az erős német exporthoz 
kapcsolódó,  versenyképesnek bizonyuló magyar  szállítások emelkedése húzódik meg,  ami 
exportkapacitásaink  stabil  teljesítőképességére  utal  –  különösen  annak  fényében,  hogy  az 
export ellenében hatott 2005-ben az előző évinél erősebb árfolyam is.

Kedvezőnek mondható az is, hogy nem romlott, sőt, némileg javult a növekedés szerkezete. 
2005-ben a lassulás ellenére is tartani tudtuk az előző évi pályakorrekcióval elért beruházás- 
és export húzta pályát. Igaz, a beruházások fő lendítője az autópálya-építés volt,  de az év 
folyamán  erősödtek  a  technikai  modernizációt  jelentő  gépberuházások  is.  A  helyi 
önkormányzatoknál a választások előtt általában meglódulnak a fejlesztések, nem történt ez 
másként 2005-ben sem. A választások előtti presztízsberuházások dömpingje azonban ezúttal 
elmaradt,  az  államháztartás  forrásai  a  termelő  infrastruktúra  fejlesztését  és  a  háztartások 
civilizáltabb környezeti feltételeinek megteremtését szolgálták. 
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Bár a külkereskedelmi áruforgalom növekedési üteme – a külső kereslet mérséklődésével 
összefüggésben – csökkent, az export dinamikája lényegesen meghaladta az importét. Ennek 
nemcsak növekedést serkentő, de egyensúlyt javító hatása is volt. A külkereskedelmi mérleg 
hiánya 2005-ben nem éri  el  az  előző évit,  amire utoljára  2001-ben volt  példa.  Ám akkor 
rendkívüli körülmények álltak fenn a kedvezőtlen kilátások miatt visszaeső importdinamika 
okán, 2005-ben viszont távlatosan konjunktúra-élénkülésre lehetett számítani. 

A  külkereskedelmi  mérleg  javuló  egyenlege  segítette  mérsékelni  a  külső  fizetési 
mérleghiányt,  a  beáramló  EU-pénzeknek  köszönhetően  viszont  csökkent  a  deficit  külső 
forrásokkal szembeni igénye. Ezt az igényt azonban az előző évinél és a kilencvenes évekre 
jellemzőnél  kevésbé  tudjuk  tőke-beáramlási  többletekből  finanszírozni,  mert  ugyan  kb. 
azonos  nagyságrendű  működőtőke  érkezett  hozzánk,  de  megugrott  a  hazai  tőkekivitel 
(finanszírozásra  a  be-  és  a  kiáramlás  egyenlege  használható).  A  magyar  tőkeexport 
növekedése a hazai tőke jó versenyképességének bizonyítéka a nemzetközi környezetben, ami 
szintén kedvező jelenségként értékelhető.

Az adósságjellegű forrásbevonás nagyobb része a vállalati fejlesztések finanszírozásából 
adódik, ami jó irányú struktúraváltás ahhoz képest, amikor a külföldi források növekményét 
az  államháztartás  hiányának  finanszírozása  kötötte  le.  Ennek  folyománya,  hogy  a  nettó 
devizaadósságon belül  az  MNB és az államháztartás  adósságának aránya az előző évihez 
képest csökkent. 

A növekedés  kedvezőbb  finanszírozási  szerkezetét  minősíti  az  is,  hogy  emelkedett  a 
háztartások nettó megtakarítási képessége, azaz nagyobb lett a rendelkezésre álló belső forrás. 
A háztartások pénzügyi vagyonának növekménye ugyanis dinamikusan bővült, miközben a 
tartozásoké  csökkent.  Emiatt  sem  állja  meg  a  helyét  az  a  tétel,  hogy  2005-ben  külső 
eladósodásból finanszírozott növekedés valósul meg, épp úgy, mint a Kádár-rendszer alatt. Az 
összevetés azért is hibás, mert a külföldi hitelek nagyobb részben olyan exportképes cégek 
fejlődését  finanszírozzák,  amilyenekről  néhány  évtizeddel  ezelőtt  itthon  csak  álmodni 
tudtunk. 

2005 kedvező folyamatai közt tarthatjuk számon az infláció mérséklődését. A fogyasztói 
árdrágulás mértéke majdnem az előző évi felére esett, és még ennél is kisebb lehetett volna, 
ha  az  olajárak  és  néhány  idényáras  piaci  termék  ára  nem  emelkedett  volna  nagyobb 
mértékben.  Ha  e  két  „időszakosan  ható”  tételtől  eltekintünk,  az  alapinfláció  két  százalék 
közeli értéket mutat, amit árstabilitásként értelmezhetünk. Erre több évtizede nem volt példa a 
magyar gazdaságban, s akkor is csak a mesterségesen fenntartott árrendszer következtében. 

Az  inflációt  annak  ellenére  sikerült  leszorítani,  hogy  a  keresleti  oldalt  fűtötte  a  laza 
jövedelemi és költségvetési politika is. Erős volt ugyanis az árverseny, csökkentek az inflációs 
várakozások,  éves  átlagban  erősebb  forintárfolyam  érvényesült  és  nőtt  a  háztartások 
megtakarítása is, azaz a kiáramló jövedelemnél gyengébb volt a kereslet fűtése. 

2005 kedvezőtlen tendenciái
A foglalkoztatás  növekedéséből  adódó vásárlóerő-többlet  nem fűtötte  az inflációt,  ilyen 

ugyanis  nem volt.  Bár  a  teljes  foglalkoztatotti  kör  az  év  folyamán bővült,  éves  átlagban 
azonban csak a statisztikai hibahatáron belül haladta meg az előző évit. A teljes munkaidőben 
alkalmazottak létszáma is stagnált, szemben a korábbi évek emelkedésével. Folytatódott az 
államháztartásból finanszírozottak számának csökkenése. A versenyszféra növekvő részének 
foglalkoztatás-bővülése  nem  tudta  maradéktalanul  ellensúlyozni  a  feldolgozóiparban, 
élelmiszeriparban, energiaiparban, mezőgazdaságban, szállításban jelentkező létszámfogyást. 
A 2005. évi gazdasági növekedés forrása teljes egészében a termelékenység emelkedése volt, 
miközben a munkaerőpiac jellemzői romlottak. 
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A munkanélküliség rátája hét százalék fölé emelkedett, amire több mint fél évtizede nem 
volt példa. A gazdasági aktivitás javulása ugyanis – a keresett munkahely hiányában – az 
állásnélküliség  emelkedésében  csapódott  le.  Különösen  kedvezőtlen  volt,  hogy  nőtt  a 
pályakezdő fiatalok, a nők és magasabb képzettségűek aránya a munkanélküliek között.  A 
munkaerő-felesleg mellett ugyanakkor jelentkező munkaerőhiány a munkaerőpiac ridegségére 
utal, ami korlátozza a növekedést meg a strukturális munkanélküliség csökkenését is.

A magyar gazdaság fő problémája az évtized közepén abból a 2001 óta folytatott, szinte 
töretlen fiskális politikából következik, amelyet a közgazdasági racionalitáson túllépő politika 
mozgatott.  A  politika  rátalált  a  Bokros-csomag  után  meginduló,  viszonylag  gyors 
felzárkózásnak  köszönhető  konszolidálódó  költségvetésre,  amelynek  deficittel  történő 
tágíthatóságát  illetően  az  effektív  korlátokat  kikapcsolhatónak  vélte.  1995  után  a  magyar 
állam  teljes  adósságállománya  a  GDP  arányában  folyamatosan  csökkent,  2001-ben  52 
százalék  körüli  értéket  mutatott,  vagyis  már  akkor  kisebbet  a  maastrichti  60  százalékos 
kritériumnál.  Az  államháztartás  ugyanakkor  minden  évben  deficittel  zárt,  de  a  gazdaság 
teljesítménye a hiánynál gyorsabban nőtt. Az 1998-as választási évben bekövetkezett relatív 
(GDP  arányában  számított)  hiánynövekedés  után  2001-re  3,5  százalékot  mutatott  az 
államháztartás túlköltekezése, azaz már megközelítette a 3 százalékos maastrichti kritériumot. 
Ehhez képest 2005-ben várhatóan majdnem a duplája a négy évvel korábbinak. 

Az államháztartás hiánya – s vele párhuzamosan az államadósság – 2001 óta növekszik. 
(Kivételt  csak  a  2004-es  esztendő  tudott  mutatni  a  rendkívül  szigorú  jövedelem-  és 
költségvétési  politikának  köszönhetően.)  A  folyamat  hátterében  a  kormányzati  hatalom 
megszerzésére, megtartására és visszaszerzésére irányuló pártpolitikai érdekek húzódtak meg, 
amelyek  a  választópolgárok  kegyeinek  megnyerését  vélték  megfelelő  eszköznek  céljuk 
eléréséhez. 2001 és 2006 között kampány kampányt, választás választást követett, amikor a 
rövid  távú  politikai  cél  mindannyiszor  prioritást  kapott  a  gazdasági  pálya  hosszú  távú 
fenntarthatóságának igényével szemben. Az éppen ellenzékben lévők nemhogy korlátozták 
volna az éppen kormányzók adócsökkentési és osztogatási étvágyát, hanem licitálásukkal, az 
eredmények lebecsülésével, a teljesíthetetlen ígéretek teljesítetlenül maradásának folyamatos 
felhánytorgatásával olyan politikai hangulatot szítottak és tartottak fenn, amelyben általános 
társadalmi elvárássá lett mindenféle igény az állammal szemben. 

A politikai játszmába a jegybank is beszállt. Az MNB az Orbán-kormány 2001 második 
felétől  meginduló  túlköltekezését  támogatandónak  tartotta,  és  a  költségvetési  kiadások 
elszaladását csak 2002 májusától kívánta kamatemeléseivel ellensúlyozni, aminek gazdasági 
értelmetlensége  és  növekedéskorlátozó  mivolta  nyilvánvaló  volt.  A  2003.  évi  6 
százalékpontos  kamatemeléssel,  majd  a  nemzetközi  viszonylatban  is  kiugró  mértékű 
prémiumot  tartalmazó  magas  kamatszint  lehetségesnél  lassúbb  csökkentésével  jelentős 
mértékben terhelte meg az államháztartást.

A 2005 végén kirajzolódó fiskális politika problémái a következők.

A költségvetési politika hitelességvesztése
2001  után  egyetlen  évben  sem  sikerült  a  tervezett  államháztartási  hiányt  még  csak 

megközelítő  mértékben  sem  teljesíteni.  Rendkívül  nagy  elcsúszás  mutatkozott  2002-ben, 
amikor  az  előirányzat  több  mint  háromszorosa  teljesült.  Ebben  a  választási  év  hatásán 
túlmenően olyan egyszeri kiadási tételek is szerepet kaptak, amelyek korábban halmozódtak 
fel,  csak  az  uniós  statisztikára  való  áttéréssel  ebben  az  évben  könyvelődtek  le  az 
államháztartásban. A hiány, az utóbbiaktól eltekintve is több mint kétszerese volt az eredetileg 
előirányzottnak.  A következő  években  –  beleértve  2005-öt  is  –  az  előirányzatoknál  2-3 
százalékponttal magasabb lett a GDP-hez viszonyított deficit, azaz az éves „tervtúlteljesítés” 
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megközelítően akkora, mint amekkora hiány az euróövezetben maximálisan engedélyezett. A 
csúszás  –  a  fogadkozások,  ígéretek,  pénzügyminiszter-cserék  ellenére  is  –  rendre 
bekövetkezett.  A  2005-re  előirányzott  3,6  százalékos  deficit  sem  csak  az  autópálya-
finanszírozás  államháztartásba  történő  reintegrálásával  nőtt  meg,  a  túlköltekezés  ennél  is 
nagyobb. 

A költségvetési politika hitelességvesztése különösen 2004-től került éles megvilágításba, 
amikortól konvergenciaprogrammal alátámasztva nyilvánítottuk ki szándékunkat az Európai 
Monetáris  Unióhoz  való  csatlakozásra,  mégpedig  2010.  évi  belépési  dátummal.  A májusi 
előterjesztésnek azonban 2005 decemberében már a második felülvizsgálati programját kellett 
Brüsszelnek prezentálnunk. Vagyis nem egész két éven belül már a harmadik ígéretcsomagnál 
tartunk.  A  hitelességvesztő  fiskális  politika  rombolja  a  befektetők  bizalmát,  akiknek 
kockázatviselő készségét nem lehet előre kiszámítani.

Az újraelosztási ráta növekedése
2005-ben a GDP-hez mért állami újraelosztási ráta – a korábbi csökkenő tendencia után – 

ismét emelkedett és meghaladta az 51 százalékot, ami piacgazdaságban egyébként is magas. 
Az  állam  túlzott  és  növekvő  szerepe  a  jövedelemelosztásban  korlátozza  a  termelő-
beruházásokat,  a  vállalkozói  szférát,  hitelfelvételével  kiszorító  hatást  gyakorol  a  pénz-  és 
tőkepiacokon,  s  közvetetten  hozzájárul  a  munkaerőpiac  strukturális  problémáinak 
megerősödéséhez. 

Emelkedő hiány
2005-ben igazán a probléma abból adódik, hogy a deficit ismét emelkedik. Ha a 2002. évi 

egyszeri hiánytöbbletet visszaosztjuk 2001-re, az rajzolódik ki, hogy az államháztartás hiánya 
a  GDP százalékában 6-6,5  százalék  körül  alakul,  amitől  csak  a  2004.  évi  5,4  százalékos 
mérték tér  el  kissé  lefelé  a  megszorításoknak köszönhetően.  Úgy néz ki,  hogy a  politika 
beállította a magyar gazdaságot erre, a maastrichti hiánykritériumot kétszeresen meghaladó 
pályára, amiből a választások évében sem remélhetünk csökkenést. 

Ilyen  mértékű,  éveken  át  „meggyökeresedett”  túlköltekezésből  visszavenni  rendkívül 
nehéz,  csupán  mennyiségi  faragással  szinte  lehetetlen  –  különös  tekintettel  az  időközben 
elburjánzott  kötelezettségvállalásokra  a  bevételi  és  kiadási  oldalon  -  a  magas 
kamatszolgálaton túlmenően. 

Elbizonytalanodó 2010-es csatlakozási dátum
Az  eredeti  konvergenciapályához  képest  felgyűlt,  ledolgozandó  adósság  az  idő 

előrehaladtával egyre inkább szétmorzsolja a 2010. évi csatlakozás realitását. Márpedig, ha a 
többi visegrádi országhoz képest utoljára vesszük át az eurót, az olyan versenyhátrány, amit 
semmiféle  jólétnövekedés,  vagy  autópálya-bővülés  nem  ellensúlyoz.  A  céldátum 
elbizonytalanítása  szeptember  végén  a  miniszterelnök  által  azonnal  rontotta  a  forint 
árfolyamát, visszavetette az állampapírok keresletét, és zuhanásba vitte a BUX-ot, azaz enyhe 
tőkekimenekítést  váltott  ki.  Némileg  stabilizálódott  a  helyzet,  amikor  Gyurcsány  Ferenc 
visszalépett ötletétől és közölte, olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amely lehetővé teszi 
a 2010. évi csatlakozást. A beterjesztett 2006. évi költségvetés ugyan nem támasztotta alá elég 
határozottan ezt  az  állítást,  de a  befektetők úgy tesznek,  mintha minden rendben lenne a 
magyar gazdaságban. 

Amint azonban láttuk: egy nagyon kényes pont, az államháztartás egyáltalán nincs rendben. 
Az összeomlás  vízióját  előrevetítők  (ez  a  jóslat  már  2004 őszén  megfogalmazódott  2005 
tavaszára datálva) erre hivatkoznak. És hivatkozhatnak, mert van alapja: az államháztartás 
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szűnni  nem akaró  éhsége  a  külső  források iránt,  miközben a  fiskális  politika  hitelessége 
csökkent.  Túl  nagy  a  magyar  gazdaság  kitettsége  a  nemzetközi  pénztőkének  (a  hazai 
megtakarítások  ugyanis  elégtelenek),  amelynek  a  döntései  prognosztizálhatatlanok.  Bármi 
megtörténhet. Még az is, hogy nem történik semmi, azaz megelégednek a forinton realizálható 
profittal  –  mint  történt  ez  eddig  –  és  minden  további  nélkül  megvásárolják  a 
deficitfinanszírozó állampapírokat. De az is lehetséges, hogy az árat felfelé akarják srófolni, 
és átmenetileg kivonulnak. Ez esetben természetesen nem omlik össze a gazdaság, de a forint-
árfolyam,  az  állampapírok  ára  és  a  tőzsdeindex  esik,  a  jegybank  pedig  a  folyamat 
eszkalálódásának feltartóztatására  ismét  megemeli  az alapkamatot.  Láttunk ilyet már 2003 
novemberében, amikor az akkor szintén felfelé ívelő reálgazdasági háttér ellenére az MNB 3 
százalékponttal látta szükségesnek megnövelni a kamatszintet. 

A kamatemelés azon túlmenően, hogy hűti a konjunktúrát, rontja a gazdaság növekedési 
lehetőségeit,  a  bevételek  és  a  kiadások  oldaláról  növeli  az  államháztartás  hiányát  és  az 
államadósságot,  ami  további  terheket  rak  az  euróövezethez  való  csatlakozás  felzárkózási 
pályájára. A 2005. évi államháztartási deficit-emelkedéssel terhelt növekedési pálya kockázata 
ebben rejlik. Kérdése: fenntartható-e, ami annak látszik? 

Mit hoz 2006?
Az új évben kedvező külső konjunktúra ígérkezik, ami mindenképpen jó üzenet az exportra 

termelőknek. De a laza költségvetési és jövedelmi politika következtében a belső piacok is 
élénkülhetnek,  s  lehetséges,  hogy  a  növekedés  dinamikája  erősödik,  amihez  ezúttal  a 
háztartások fogyasztásának emelkedő üteme is  hozzájárul  a  továbbra is  magas beruházási 
kereslet mellett. A belső keresletélénkítő politika hatására azonban romlik az export-import 
növekedési aránya, emelkedik a külgazdasági mérlegek deficitje. Ugyancsak nő a gazdaság 
külső finanszírozási igénye, amire talán a 2005. évinél nagyobb arányban nyújt fedezetet az 
adósságot  nem generáló  tőkebeáramlás  –  számolva  azzal,  hogy  a  2005.  évinél  nem lesz 
nagyobb a hazai tőkekivitel. 

Az  infláció  üteme  tovább  csökken  a  felső  áfakulcs  leszállítása  következtében.  A 
mérséklődő fogyasztói áremelkedés lehetővé teszi a kamatszint csökkentését, bár a gazdaság 
finanszírozási szükséglete ezt megkérdőjelezi. A reálkeresetek növekedése elérheti a bruttó 
hazai termékét, ami – a fogyasztási hitelek további kiterjesztésével együtt - a 2005. évinél 
élénkebb kiskereskedelmi forgalmat és nagyobb fogyasztási dinamikát adhat. A foglalkoztatás 
–  a  „száz  lépés”  munkaerő-piaci  intézkedései  nyomán  –  enyhén  bővülhet,  de  a 
munkanélküliség rátája érdemben nem csökken. 

Az ipar – a külső és belső keresletnövekedés nyomán – magasabb dinamikára válthat, az 
építőipar  lendülete  a  magas  bázis  ellenére  is  imponáló  lehet  elsősorban  az  állami  és 
önkormányzati  megrendeléseknek  köszönhetően.  A mezőgazdaság  a  konszolidáció  jegyeit 
mutathatja: a szántóföldi növénytermelés jövedelembiztonsága megerősödik, nő az intenzív 
kertészeti kultúrák jövedelmezősége, a sertéstartás túljut a mélypontján, és az állatállomány 
minden ágazatban gyarapodik.

Az államháztartás deficitcélja túlteljesül, már csak a költségvetésben figyelembe nem vett 
Gripen szállítások és más veszteségtételek elszámolása okán is. A túlteljesülés azonban kisebb 
lesz a korábbi években felmutatottnál.

A  jelzett  prognózis  azzal  a  feltételezéssel  készült,  hogy  2006-ban  nem  inog  meg 
tőkekimenekítésre vezető mértékben a külső befektetők bizalma, és az egyensúlyhiány nem 
túl nagy kamatfelárral finanszírozható lesz. E szcenárió teljesülése nagymértékben annak a 
függvénye,  hogy az új  kormány milyen gazdaságpolitikát  fog folytatni,  mert  a  befektetők 
bizalmának alakulását ez jelentősen befolyásolja.
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E  cikk  írásakor  (2005  december  eleje)  a  választási  programok  ismerete  híján  csak  a 
vezérszónokok  megnyilvánulásaira  hagyatkozhatunk,  ezekből  nagyon  különböző 
megközelítések vehetők ki. 

A  ma  kormányon  lévők  kötelezettséget  vállaltak  a  hosszú  távú  adócsökkentésre,  és 
kommunikációjukban az államháztartás hiányának mérséklése, továbbá a 2010-es csatlakozás 
mellett  állnak  ki.  Bíznak  a  jelentős  tőkebeáramlás  növekedést  serkentő  hatásában,  amely 
megkönnyíti a deficitcél elérését is. Kormányoldalról nem is mondhatnak mást, hiszen akkor 
hiteltelenítenék  politikájukat.  Hallgatnak  azonban  arról  –  nyilván  társadalompolitikai 
megfontolásból -,  hogy miként akarják az államháztartás hiányát több mint kétszer akkora 
mértékben csökkenteni az eredeti programbelinél, milyen tartalékok bevetésére készülnek a 
2006-os hiány elszaladásának megakadályozására. Kiszivárgott információk szerint minderre 
van programjuk, amit Gyurcsány Ferenc újraválasztott kormányfőként kíván a választásokat 
követően elővenni. E program a szakma által sokszor hiányolt államháztartási reform lépéseit 
tartalmazza az egészségügyre, a közigazgatásra és az oktatásra kiterjedően. 

A másik térfélről eddig nagyon zavaros és ellentmondásos információk láttak napvilágot 
arra nézve, hogy kormányra kerülésük esetén mit tennének. A szándékokból és követelésekből 
a  privatizáció  felülvizsgálata,  a  piacszabályozás  korlátozása,  az  eddiginél  nagyobb állami 
szerepvállalás rajzolódik ki,  vagyis egész pályás visszalépés.  Ezúttal  a Fidesz nem akar a 
„rendszerváltásnál  kevesebbet”,  hanem  –  Matolcsy  György  előadása  szerint  –  második 
rendszerváltásra van szükség, mert az első nem sikerült. Azt nem előzte meg széles társadalmi 
vita,  amiben  kiérlelődött  volna  a  helyes  irányú  rendszerváltás.  Most  viszont  majd  egy 
asztalhoz ülnek a politikai pártok és a legkülönbözőbb, a társadalom legszélesebb rétegeit 
felölelő civil szervezetek (új kerekasztal), amelyek együtt vitatják meg a 15 év után szükséges 
rendszerváltó fordulatot. A Fidesznek azért nincs gazdaságpolitikai elképzelése a választások 
előtt,  mert  azt  majd ez a grémium fogja kihordani ama helyes cselekvési iránnyal együtt, 
aminek köszönhetően már 2009-ben tagjai lehetünk az euróövezetnek. (Nem mellesleg: ehhez 
2006-ban több mint 1000 milliárd forintos kiadásfaragás tartozna.)

Orbán  Viktor  viszont  –  ezzel  ellentétben  –  arról  nyilatkozik,  hogy  a  gazdaságpolitikát 
ezentúl  nem a  kormány fogja  kialakítani,  hanem a  vállalkozók,  akik magát  a  gazdaságot 
csinálják. Az államháztartás hiányát pedig nem a kiadási oldal csökkentésével, hanem nagyon 
radikális  adóreformmal  konszolidálná,  ami  nagyobb  növekedést  adna,  fehérítené  a 
gazdaságot, mely gondolat a „merjünk nagyot álmodni” alapján fogant. A volt miniszterelnök 
parlamenti és más, inkonzisztens megnyilvánulásaiból az derül ki, hogy még nem döntötte el: 
kinek az oldalára álljon a szavazatmaximalizálás érdekében. 

2006-ban és tovább a politika menete azon múlik, kiknek szavaznak nagyobb bizalmat a 
választópolgárok. A gazdaságé pedig azon, meddig és kinek szól a befektetők bizalma. 

Ezért is, azért is izgalmas év lesz.
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