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2006  elején  –  e  tanulmány  írásakor  –  miközben  jó  ütemben  növekszik  a  magyar  gazdaság, 
csökken az infláció, érzékelhető mértékben emelkednek a reáljövedelmek és valamelyest  még a 
foglalkoztatás is bővül, az euróövezethez való csatlakozás kritériumainak teljesítése tekintetében a 
leghátrább  sorolódunk  közvetlen  versenytársaink  körében. Szlovéniához,  Szlovákiához, 
Csehországhoz és Lengyelországhoz képest az infláció és a kamatszint, valamint az államháztartási 
hiány és  az  államadósság  GDP-hez  mért  mutatói  nálunk a  legmagasabbak.  Mi  több,  az állami 
pénzügyek jelzőszámai  -  a  szükséges  és  tervezett  javulással  ellentétben  -  romlanak.  A 2006-ra 
elfogadott költségvetés bizonytalan teljesülésére iksz-szer hívták fel a figyelmet a szakértők, január 
eleji  jelentésében  az  Európai  Bizottság  is  kétségének  adott  hangot  a  2008-ra  vállalt  pénzügyi 
konvergencia teljesítését illetően, ezért szeptemberi határidővel új program benyújtását kérte. 

1990 elején a rendszerváltó országok közül Magyarország volt az éllovas, noha az egy főre jutó 
adósság tekintetében akkor is a legrosszabbul álltunk. A piacgazdaságra való átmenet mintaországa 
akkor  azért  lehettünk,  mert  a  politika  a  politikai  rendszerváltást  megelőzően  is  segítette  a 
piacgazdaság intézményeinek és mechanizmusaink a kiépülését. A szocialista ideológiát követő és 
az életszínvonal javítását  szükségesnek tartó kádári politikának a nyolcvanas évekre elfogyott  a 
levegője. Miközben az adóssághegy egyre vészesebben emelkedett  a feje fölé, nem tudott  mást 
tenni, mint szembe menni a rendszer írott és íratlan szabályaival, és a fő politikai keretek megtartása 
mellett szabad utat engedni a piacgazdaság csíráinak. Nálunk a rendszerváltásra kétszintű volt a 
bankrendszer, a társasági törvény utat nyitott a különféle vállalkozások fejlődésének, a hazai és a 
magántőke megjelenésének, nagyfokú liberalizáláson esett át az ár-, a bérrendszer és az import; a 
piacgazdaságra való átmenetet segítő törvények sokasága volt előkészítés alatt.

A  kilencvenes  évek  közepén éltanulók  és  útmutatók  lettünk  a  sikeres  gazdaságstabilizációt 
követen, hiszen – bár jelentős társadalmi áldozatok árán, de - sikerült csökkenő pályára állítani az 
államháztartás hiányát, az államadósságot, az inflációt, s közben felpörgetni a gazdaságot. Mert  a 
politika – konkrétan Horn Gyula miniszterelnök – az összeomlás előtti kényszerhelyzetben felmerte 
vállalni Bokros  Lajos  és  Surányi  György intézkedéscsomagját.  Azt,  aminek a  szükségességével 
kormányra kerülését megelőzően tisztában volt, de amit kormányfőként nyolc hónapon keresztül 
megpróbált elkerülni, mert tudta, közvetlen következményei súlyos terhet jelentenek a lakosságnak. 
Politikus ilyet nem szeret tenni, nem is tesz, csak ha a körülmények kényszerítik, ha már nincs más 
választása.

A  szocializmusbeli  politikusok  sem  jószántukból  tették  lehetővé  a  kapitalizmus  –  akkor 
piacgazdaságnak  nevezték  –  építését,  fogadták  el  a  társadalmi-gazdasági  átrendeződést 
eredményező reformokat, nem beszélve az árarányok kiigazítását, a támogatások leépítését jelentő 
áremelésekről.  A nyolcvanas években a szocializmuson belül a fejlődésnek nem volt  szocialista 
alternatívája. Zsákutcában voltunk, ahonnan csak nagy áldozatokkal tudtunk kijönni. De kijöttünk.

Éppen úgy, mint ’95-ben, amikor a választások okán kiengedett fiskális és jövedelempolitika által 
gerjesztett  kereslettel  szemben  egy  legyöngült  gazdaság  állt;  a  gazdaság  túlfűtöttsége 
importtöbbletekben, a külső és belső eladósodás felpörgésében csapódott le. Népszerűségvesztés 
nélkül ebből a zsákutcából sem lehetett kijönni. De – és ezt fontos megjegyezni – Horn Gyula 
kormánya  nem  a  Bokros-csomag  áldozata  lett,  hanem  a  stabilizációt  követő  növekedésben 
felfuvalkodott, öntelt politizálásának. 

2006 elején hasonló helyzetben van a magyar gazdaság, mint volt az említett tíz- és húsz évvel 
ezelőtti krízisekben. A történelem mindig megismétli magát, de mindig másként. A hasonlóság négy 
pontban ragadható meg: 

i. az idevezető út politikai meghatározottságában, 

ii. a kívülről fenyegető finanszírozási veszélyben, a helyzet kényszerjellegében, 
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iii. a korábban alkalmazott technikák, alternatív megoldások kifulladásában és 

iv. a politika népszerűségvesztéstől való félelmében. 

A helyzet

A  magyar  gazdaságnak  miután  csatlakozott  az  unióhoz  (és  ennek  sem  volt  alternatívája) 
kötelezettséget kellett vállalnia arra is, hogy tagja lesz az Európai Monetáris Uniónak is, azaz belép 
az euróövezetbe. A 2004-ben EU-taggá lett  új  tízeknek nincs lehetőségük – mint a régieknek – 
szabadon dönteni a közös pénz átvételéről vagy nem átvételéről.  A valutaunió kötelező,  csak a 
csatlakozás  időpontját  választhatjuk  meg.  A belépés  előtt  két  évvel  azonban  vizsgáznunk  kell, 
amikor  azt  bizonyítjuk,  hogy  sem  a  költségvetési  politika  révén,  sem  az  infláció  által  nem 
veszélyeztetjük a közös valuta stabilitását. Erre nézve a monetáris unió létrejöttekor paramétereket 
állítottak fel, olyan szabályokat, amelyeket a belépőknek és a bent lévőknek is meg kell tartani. 
Lehet  ezeket  a  szabályokat  bírálni,  sokan  meg  is  teszik.  Jogos  főként  az  a  fölvetés,  hogy  a 
felzárkózó  országokra,  ahol  nagy  infrastrukturális  fejlesztésekre  van  szükség,  az  egységes 
mennyiségi séma alkalmazása – nevezetesen, hogy az államháztartás deficitje legfeljebb a GDP 
három százalékát érheti el – rendszeridegen, káros. Ám bármennyire is helytálló e tétel, több éves 
hangoztatása sem vezetett a kivétel megadására, egyszerűen, mert – mint ahogy mondani szokták – 
nem mi fújjuk a passzát szelet. Sőt, e szabályhoz már akkor alkalmazkodnunk kell, amikor még az 
euróövezet előszobájába, az ERM-II-be sem léptünk be. Brüsszel figyelemmel kíséri a pénzügyi 
konvergencia mutatóit, és figyelmeztet, érvényesíti a túlzott deficit eljárás szabályait, aminek végső 
eszköze a kohéziós alapok csapjának elzárása az illető ország előtt.

 A brüsszeli  adminisztráció  korántsem  erőltette  az  új  tagok  mielőbbi  csatlakozását  a 
monetáris  unióhoz,  mert  tartott  a  pénzügyi  rendszer  működési  kockázatainak  növekedésétől. 
Magyarország először  2003 nyarán jelezte,  hogy 2008-ban tagja  kíván lenni  az  euróövezetnek, 
amikor a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke közös bejelentésével egy, az 
árfolyamsáv  eltolásával  közösen  generált  pénzügyi  válság  hullámai  alól  akart  kimenekülni. 
Minthogy azonban e deklaráció mögött nem állt más, mint a nyilatkozatot megfogalmazók személyi 
garanciája, a pénzpiac még idegesebb lett e kevés hitelességű információtól.

2004  kora  tavaszán  a  pénzügyminisztérium több  tanulmányt  is  készítetett  a  csatlakozás 
reális  konvergencia-pályájáról,  ami  alapján  olyan  döntés  született,  miszerint  2010  a  reálisan 
teljesíthető csatlakozási dátum a magyar gazdaság számára. Az EU Bizottságnak 2004 májusában 
benyújtott program szerint az államháztartás hiánya évente fél százalékponttal csökkent volna, ami 
négy százalék körül növekvő gazdaság esetében nem jelentett volna különösebb erőfeszítést.

Ám  már  az  induló  évre  vállalt  deficitcél  sem  teljesült.  Az  előirányzott  4,6  százalékos 
(eredetileg 3,8 % volt) GDP arányos hiánnyal szemben 6,5 százalék teljesült annak ellenére, hogy 
2004  eredményei  a  vártnál  jobbak  lettek:  nagyobb  lett  a  GDP emelkedése  és  az  infláció  is 
alátervezettnek  bizonyult,  ami  a  költségvetés  szempontjából  kedvező.  2004  decemberében  a 
kormány benyújtotta a konvergencia-program felülvizsgált változatát, amelyben továbbra is 2010-t 
jelölte  meg  a  csatlakozás  dátumaként.  Eléréséhez  azonban  a  2005-ös  költségvetésben  csak  0,6 
százalékpontos deficitfaragást irányzott elő, és mintegy két százalékos kiadást (autópálya-építés) 
„kiszervezett”  az  államháztartásból.  Ez  utóbbi  technikáját  Brüsszellel  egyeztette,  amire  az 
rábólintott. 2005 szeptemberében azonban az MNB egyik alelnökének kéretlen ügybuzgalma után 
az EU statisztikusai  megváltoztatták a  véleményüket.  A deficitcsökkentő pálya ezzel  elcsúszott, 
2005-ben  a  hiány  nem  csökkent,  hanem  –  minden  mutató  szerint  –  nőtt.  A  befektetők 
bizalomcsökkenése azonban az ősz folyamán tőkekivonás formájában is megnyilvánult.

2005  decemberében  a  kormány  benyújtotta  másodszor  is  felülvizsgált  konvergencia-
programját Brüsszelnek, amelyben 2006-2007-re 1,4 százalékpontos deficitfaragást irányzott  elő és 
megerősítette a céldátumot. Csakhogy e program teljesülését már a 2006-ra elfogadott költségvetés 
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is megkérdőjelezi, aminek az unió bizottsága hangot is adott, de 2006. szeptemberig türelmi időt 
kaptunk. 

A  monetáris  unióhoz  csatlakozás  2010-es  dátuma  egyfelől  a  kormányzati  politika 
hitelességének  záloga.  Esetleges  eltolódásának  felvetése  Gyurcsány  Ferenc  részéről  2005 
szeptemberében, a befektetők állampapírok eladásában is megjelenő bizalomvesztését váltotta ki. A 
gondolat  visszaszívása  azonban  stabilizálóan  hatott.  A  dátumcsere  rövid  távú  kockázataival 
szemben fennálló hosszú távú kockázat másfelől abban rejlik, ha közvetlen versenytársaink nálunk 
előbb lennének tagjai az euróövezetnek. Ebben az esetben ugyanis olyan versenyhátrányt kellene 
elszenvednünk  a  továbbra  is  megmaradó  valutáris/árfolyam-bizonytalanság,  a  jó  transzparencia 
hiánya és az átváltási költségek miatt, amit más tényezőkkel aligha tudnánk ellensúlyozni. Ezek a 
körülmények a lehetségesnél kisebb tőkebeáramlást és növekedést eredményeznek, ami versenybeli 
hátrányunkat tovább fokozná. 

2005 végén – mint ezt a cikk elején jeleztük – a versenytársak körében a leghátrább állunk a 
csatlakozási  feltételek  teljesítése  tekintetében.  Ám  e  kedvezőtlen  helyzet  nem végleges  és  nem 
végletes, még változtatható, a távolabbi jövő még alakítható, akár előnyünkre is fordítható. Ha…

Ha  rövid  távon,  2006-ban  urai  leszünk  a  helyzetnek.  A  helyzet  az,  hogy  a  magyar 
háztartások elégtelen megtakarításai miatt – ráadásul a lakosság most kezd rászokni az eladósodásra 
– nincs elégséges belső forrás a növekedés finanszírozásához, ezért külső forrásokra szorulunk. A 
külső források közül  a vissztehermentes EU-források korlátozottan állnak rendelkezésünkre,  bár 
kétségtelenül  csökkentik  a  külső  finanszírozási  igényünket.  Nagy  állami  adósság  és  emelkedő 
államháztartási  hiány  esetén  –  mint  esetünkben  –  nagy  az  ország  kitettsége  a  külföldi 
finanszírozóknak. De ugyanígy a finanszírozók kockázatvállalása is nagy ez esetben, és nem lehet 
kiszámítani kockázatéhségük mértékét. 

Nemzetközileg is ismert, nagy tekintélyű bankár 2004 végén annak a véleményének adott 
hangot,  hogy  2005  áprilisára-májusára  összedől  a  gazdaság,  mert  nem  lesz  a  finanszírozása 
fenntartható. Járai Zsigmond, a jegybank elnöke is folyamatosan erről beszélt, ami egyébként az ő 
pozíciójában  megengedhetetlen.  Ám  a  kritikus  2005-ös  esztendő  –  a  viszonylag  gyors 
kamatcsökkentés  ellenére  sem  vezetett  a  pénzügyi  rendszer  összeomlására,  a  forint  drasztikus 
gyengülésére,  tömeges  tőkekiáramlásra,  az infláció elszaladására.  Ezt  a  befektetők korábbiaknál 
magasabb kockázatéhségével magyarázták, amit a bő nemzetközi likviditás mellett a mérséklődő, 
de  forinton  még  mindig  szépen  realizálható  kamatfelárral  ki  lehetett  elégíteni.  Erősítette  a 
forintkeresletet a bővülő devizában történő hitelfelvétel is.

A veszélyeztetettség azonban fennáll, amit csak úgy tudnánk csökkenteni, ha megerősítenénk  
a  költségvetési  politika  hitelességét. Választások  évében  azonban  ez  egyfelől  nehéz,  másfelől 
könnyű. Nehéz, sőt, lehetetlen a választások előtt, könnyű, sőt, kötelező a választások után.

Hogy jutottunk idáig?

A négyéves parlamenti ciklusok 1990 után sajátos gazdasági ciklusokat alakított ki  a magyar 
gazdaságban.  A  választások  előtt  fellazul  a  költségvetési  és  jövedelempolitika  a 
választópolgároknak való udvarlás céljából, fellendülnek az állami és önkormányzati beruházások, 
vagyis  a  gazdaságpolitika  összességében  a  belső  keresletélénkítésre  fókuszál  a  politika  igénye 
szerint.  Aztán  jön  a  kiigazítás.  A  ’94-es  választások  után  több  hullámban:  augusztusban 
forintleértékelés volt, késő ősszel pótköltségvetés, s mindezek elégtelensége okán kényszerült ki ’95 
márciusában a Bokros-csomag. 1998-ban az előző ciklusbelinél kisebb volt az egyensúlyromlás, 
nem  kellett  drasztikusan  fellépni,  de  a  Fidesz-kormány  így  is  visszavett  a  korábbi 
kötelezettségvállalásokból – amellett, hogy esze ágában nem volt választási ígéreteit – főként nem a 
kisgazda koalíciós partnerét – teljesíteni. 

2002-ben nem ez történt. A hasonlóság a korábbi ciklusokhoz csak a kampánypolitizálásban 
jelent  meg,  amit  Orbán  Viktor  nagyon  ügyesen  előkészített.  Kezdve  a  kétéves  költségvetés 
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ötletével,  ami  megspórolhatóvá  tette  a  költségvetési  elszámolást  és  vitát,  viszont  a  két  éven 
keresztül alátervezett inflációval több száz milliárd forintos költségvetésen kívüli forrást termelt ki, 
amivel szabadon rendelkezhetett. A költségvetési deficit elfutását 2001-ben ez a pénz váltotta ki. 
Kampányfogás  volt  a  minimálbér  drasztikus  emelése,  a  köztisztviselők  kiemelt  bérezése,  a 
lakásépítés, vásárlás extra támogatása, amelynek terhe a későbbiekben volt inkább várható. S nem 
utolsó sorban a Széchenyi-terv és annak Plusz kiadása, aminek azonban nagyobb volt a füstje, mint 
a  lángja.  Orbán  Viktor  tudatosan  vállalta  a  választások  megnyerése  érdekében  a  belső 
keresletélénkítő  politikát,  aminek  éles  kontrasztot  adott  az  előző  években  érvényesített  erős 
megszorítás. A Fidesz azt tervezte, hogy a választások után a kedvezőtlen külső konjunktúrára fogja 
a helyzetet, és megszorításokkal ismét egyenesbe hozza a dolgokat.

Nem így alakult.  A 2002-es választásokat politikailag a jobboldal, gazdaságilag az egész  
ország elvesztette.  Az ország veszteségét máig fizetjük, és még korántsem törlesztettük le, noha 
2003-ban  feláldoztuk  érte  az  állami  infrastrukturális  fejlesztéseket,  2004-ben  a  kikényszerülő 
stabilizációval  növekedési  áldozatot  hoztunk,  fizettünk  érte  százmilliárdokat  a  normálisnál 
magasabb kamatfelárakban, fizettünk a gyárbezárásokkal, a munkanélküliség növekedésével. 

A helyzet  paradoxona,  hogy mindez  egy szakértő,  nemrég pénzügyminiszteri  posztot  is 
betöltő miniszterelnök karigazgatásával történt. Medgyessy Péter fogta össze az MSZP választási 
programjának gazdaságpolitikai szekcióját. A programírás korán kezdődött, 2001 tavaszán, amikor 
még  úgy  tűnt,  hogy  lehetséges  öt-hat  százalékos  éves  növekedéssel  számolni  a  magyar 
gazdaságban. Nem sokkal később kiderült, hogy nem lehet, de akkorra már összegyűltek e magas 
dinamika  feltételezése  mellett  reálértékben  1400  milliárd  forintra  taksált  jövedelemtöbblet 
elosztásának ötletei. Ez még nem lett volna baj. 

A baj ott kezdődött, hogy Medgyessy Péter az MSZP miniszterelnök-jelöltje 2002 elején úgy 
hirdette  meg választási  programját,  úgy  jelentette  be  a  különféle  jövedelemkorrekciós  terveket, 
hogy azok kiadásvonzatát  utólag  számíttatta  ki.  Ám ekkor  ez  már  senkit  nem érdekelt.  A párt 
feltétlenül  megbízott  miniszterelnök-jelöltjében,  annak szakmai felkészültségében,  senki fel  nem 
tételezte, hogy a jelölt a levegőbe beszél. Medgyessy Péter kormányzásának egészét végigkísérte a 
„róka fogta csuka, csuka fogta róka” szindróma. A kormányfő pártháttér híján meg akart felelni az 
őt jelölő pártnak, politikai népszerűséget akart kovácsolni döntéseivel, a párt pedig nem kételkedett 
az első számú személy döntéseinek szakmai helyességében. Kölcsönösen félrevezették egymást. 

A  bajok  azzal  folytatódtak,  hogy  Medgyessy  Péter  nem  készíttetett  leltárt az  átvett 
gazdaságról,  kötelezettségvállalásokról.  Ennek  nem  szakmailag,  hanem  politikailag  lett  volna 
jelentősége. Szakmailag a kormányfőnek tisztában kellett lennie az ország és a költségvetés valós 
helyzetével,  hiszen  a  pénzügyminisztériumban készültek  ilyen  jelentések.  Ezekből  az  derült  ki, 
hogy 2002 tavaszán minden mutató tekintetében drámai fordulat, romlás jelentkezik az egy évvel 
korábbi állapotokhoz képest. Ám erről az országnak nem volt fogalma, mert a kampány akkor nem 
a gazdaságról szólt. A leltár bemutatása ezt a megvilágosodást szolgálta volna egyfelől, másfelől 
hivatkozási alapja lehetett volna a választási ígéretek redukciójának, illetve időbeli átütemezésének. 
Medgyessy  Péter  azonban  úgy  ítélte  meg,  hogy ehhez  nincs  ereje,  különösen  a  D 209-es  ügy 
kipattanásával megfogyatkozott bizalmi tőke bázisán nincs. Úgy érezte, hogy kompenzálnia kell, és 
kompenzált – osztogatással. 

Ha készült volna leltár, kiderült volna, hogy nincs víz a medencében – amint ezt akkortájt 
Szabó Iván megjegyezte – és senki nem várta volna az öngyilkos fejesugrást az üres medencébe. A 
józan ész nem várta volna. De a józan ész 2002 nyarán szabadságra ment, és hiányában a politika 
elképesztő szituációt  teremtett.  A kormányprogram ugyan elkészült,  de annak gazdaságpolitikai 
vonalvezetésével  senki  nem törődött  csak a  választási  ígéretek mielőbbi  teljesítésével  –  mintha 
másnap és másnap újra és újra meg kellett volna nyerni a választásokat. A párt a kormányfőben, 
szakértelmében, a kormányfő a pártban bízva, a felelősséget egymásra hárító békés szimbiózisban 
éltek – összességében zéró felelősség mellett, az ország jövőjét illetően. 
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Ami a Medgyessy-kormány alatt a költségvetéssel történt (sőt, még a 2005-ös költségvetés 
számlája is ezt a kabinetet terheli, hisz Gyurcsány Ferenc 2004 végén lényegében már elkészült 
tervezetet vett át), azért elsősorban az MSZP és Medgyessy Péter felel. Másodhegedűsként – 2003-
ban – bekapcsolódott az SZDSZ is, hogy önálló arculatát megmutassa: adócsökkentésért harcolt. Ha 
a szociknak szabad, akkor nekik is engedtessék meg osztogatni – alapon. A liberális párt olyankor 
rugaszkodott  neki  a  személyi  jövedelemadó-terhelés  csökkentésének,  amikor  annak  az  SZDSZ 
szakértőjének tekintett Békesi László szerint sem volt itt az ideje. Az szja-elvonás csökkent, de ára 
lett a 2004. évi áfa-rendezés és a nyomában megugró infláció.

A költségvetési  túlköltekezésnek szakmai korlátja nem volt, a  pénzügyminiszter  – László 
Csaba  –  nem lehetett  nagyobb  pénzügyminiszter  az  ex-pénzügyminiszter-kormányfőnél,  neki  a 
végrehajtó  szerep  jutott.  A politika  –  a  csak  holnapra  tekintő  –  pedig  mindig  mindent  akar  – 
korlátok nélkül.

A  Fidesz,  a legnagyobb ellenzéki párt is a korlátok nélküli politizálást  folytatta egyetlen 
célfüggvény szerint: a kormány mielőbbi és minél nagyobb bukása érdekében a „minél rosszabb, 
annál jobb” politikáját vállalta. Soraiból soha egyetlen szakszerű vélemény el nem hangzott, de épp 
úgy a jobboldalhoz tartozó szakértők részéről sem az osztogatásokkal szemben.  Soha senki nem 
akarta megzabolázni az osztogató hevületű MSZP-SZDSZ koalíciót az ellenzéki térfélről, sőt, az  
ígéretek  számonkérésével  folyamatosan  hergelték  a  lehetetlen  teljesítése  felé  és  tovább  a  
kormányoldalt. Aztán kárörvendve konstatálták a végeredményt: az államadósság ismét emelkedő 
pályára állt. Bár ez a szerep korántsem volt a nemzet egészért felelősséget vállaló, a főfelelősség a 
kormányé. A Medgyessy-kabinetnek nem kellett volna úgy táncolnia, ahogy a Fidesz muzsikált.  A 
Fidesz  kottáit  (lakástámogatás,  családi  adókedvezmény)  előbb  is  félre  dobhatta  volna,  a 
jegybanktörvényt előbb is módosítani lehetett volna. Senki nem akadályozta.

Sajátos  szerepet  töltött  be  ebben  a  játszmában  a  jegybank.  A  maga  magát  Fidesz-
vonzalmúnak  nevező  elnöke  egyszer  sem  intette  csendre  költségvetési  túlköltekezést  hajszoló 
párttársait.  Az  Orbán-kormány  idején  az  MNB  feladatát  a  kormány  gazdaságpolitikáját 
kiszolgálandónak tartotta, s csak a kormányváltást követően döbbent rá más identitására, a forint 
értékállóságának  védelmére.  2002  májusától  a  jegybank  rendre  kamatot  emelt  (előzőleg 
csökkentett),  és  egyre  erősebb  árfolyamot  deklarált  2003  végére  kitűzött  inflációs  céljának 
teljesítése érdekében. Ezzel egyfelől rongálta a reálbefektetők helyzetét,  akik hamarosan meg is 
kezdték  a  kivonulásukat,  másrészt  megvezette  a  portfolió-befektetőket.  Mindez  a  2003  eleji 
valutaválságban csúcsosodott ki. Alig hogy ennek a hullámai levonultak, a jegybank belement az 
egy  hete  már  leértékelődést  mutató  forint  sávközepi  árfolyamának  leértékelésébe,  engedett  a 
kormány  döntésének  akkor,  amikor  nem  kellett  volna.  Ezt  követően  durva  kamatemelésekkel 
próbálta  menteni  a  menthetőt,  ami  félév  alatt  példátlan  mértékű,  6  százalékpontos  alapkamat-
növelést eredményezett. (A GDP üteme ezen közben lassult.) Majd 2004 folyamán az indokoltnál 
lassúbb kamatcsökkentéssel honorálta a gazdaságstabilizációt, járult hozzá a növekedési dinamika 
lassításához, a költségvetési hiánycsökkentés nehézségének növeléséhez. 

Az a helyzet tehát, ami stabilan 5-6 százalékra feszítette ki az államháztartás hiányát a GDP 
százalékában, az  a költségvetési osztogatásba, adócsökkentésbe beleszerető, illetve azt hajszoló 
politika következménye. A rövid távú gondolkodás, a népszerűség-kereső populizmus győzelme a 
hosszú  távú  gazdasági  racionalitás  szempontja  felett.  Nyilvánvaló  zsákutca,  ami  azért  vált 
napjainkra  különösen  kínossá,  mert  az  euróövezeti  csatlakozás  szándékának  időzítésével  olyan 
külső alkalmazkodási  kényszert  is magunkra vettünk, amit a  szokásos befektetői  körön kívül is 
számon kérnek.  

A zsákutcában való behajtásért és előremenetelért minden politikai erőnek megvan a maga 
felelőssége. Nem kérdés, hogy a kormányoldalé a nagyobb, hisz a döntés lehetősége náluk volt 
adott.  Az más kérdés, hogy a döntési  helyzet kialakításában az ellenzék oroszlánszerepet vállalt 
magára,  amivel  szemben  a  kormányoldal  –  érthetetlen  módon  –  gyengének  érezte  magát.  Az 
igazsághoz hozzátartozik,  hogy a mostani  parlamenti  ciklus alatt  kivételesen sok választás volt, 
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választás választást követett, kampány kampány után jött, ami a napi politikai érdekeket állította 
előtérbe. A kampánylogikát permanensen követő gazdaságpolitizálásból ez jött  ki.  Akárcsak egy 
évtizeddel ezelőtt. 

Finanszírozási veszélyeztetettségünk 2006 elején korántsem olyan mélységű és nagyságú,  
mint  tíz  vagy húsz évvel  ezelőtt. Ma nem kell  tartani  az adósság átütemezési  kérelméből  eredő 
gazdasági  összeomlástól,  mint  egykoron.  A nálunk  megtelepült  nagy  és  erős  tőkecsoportoknak 
elmei érdeke fűződik ahhoz, hogy a magyarországi lehetőségek és  Magyarország, mint piac, ne 
essen ki a nemzetközi forgalomból. A befektetők ma egyébként is régióban gondolkodnak, nem 
pedig egyes országokban, ami a javunkra is válhat.

Ma a magyar gazdaság exportra termelő alapjai sokszorosan erősebbek, mint tíz vagy húsz 
évvel ezelőtt voltak, és általában is merőben más a pénzügyi folyamatokat végső soron meghatározó 
reálgazdaság általános állapota, mint volt a transzformációs válság idején, nem beszélve az előző 
rendszer termelési alapjairól. 

A  finanszírozhatóság,  ha  kérdésessé  válna  -  mert  a  befektetők  például  tömegesen 
kivonulnának a magyar állampapírokból, és emiatt zuhanna a forint árfolyama, a tőzsde, a hozamok 
meg emelkednének – még mindig lennének eszközök a tőkemozgás irányának megváltoztatására. 
Így például a jegybank verbális intervenciója, a jegybanki devizatartalék piacra vitele, a jegybanki 
alapkamat emelése. Van az a kamatfelár, amiért hajlandók a portfolió-befektetők megtámogatni egy 
ország valutáját,  különösen egy olyan országét, ahol az államon kívüli  magánszektor működése 
rendben van, nincsenek polgárháborús állapotok, a politikai rendszer stabil, és az illető ország még 
tagja a NATO-nak és az EU-nak is. 

A megoldás

Magyarországon az állam pénzügyi helyzete rossz, de ez nem teszi hosszú évekre reménytelenné 
az  ország  egészének  állapotát.  Az  viszont  igaz,  hogy  az  euróövezeti  csatlakozás  kényszerétől 
kívülről  is  megerősítve  erős  a  kényszer  a  változások  elindítására. Nem  általában,  mint 
kampányában  a  Fidesz  hirdeti,  hanem  konkrétan  olyan  változásokra  van  szükség,  amelyet 
államháztartási  reformnak  szoktunk  leegyszerűsítve  nevezni.  Nincs  más  alternatíva. Az 
államháztartás  deficitfaragásának  eddig  alkalmazott  technikái  kifulladtak. Kiderült,  hogy 
semmiféle mennyiségi megszorítással nem lehet felülről reformot kikényszeríteni. Kiderült, hogy a 
karcsúsítást eredményező kiszervezésekkel az állami feladatellátás még drágább lett. Kiderült, hogy 
a  leszorított  kiadások visszanőnek,  a  befagyasztott  pénzeket,  maradványokat  nem lehet  az idők 
végezetéig  kivonni  a  forgalomból,  hogy  a  további  megszorítások  az  ellátásbiztonságot 
veszélyeztetik.  Kiderült,  hogy kevesebb pénzből nem lehet  ugyanolyan színvonalon,  változatlan 
terjedelmű államot fenntartani, az állami feladatokat teljesíteni. 

Az  államháztartás  átalakítását  már  a  Németh-kormány  tervbe  vette,  programja  szerepelt 
Kupa Mihály terveiben az Antall-kormány idején, de nem lett belőle semmi. Csak a Horn-kabinet 
merte  felvállalni  a  nyugdíjreformot,  amit  Orbánék  nem  hogy  továbbvittek  volna,  de 
visszafejlesztettek. Az Orbán-kormány még egy adóreformtervvel sem merészelt a parlament elé 
lépni, nem hogy előállt volna a kormányprogramjában szereplő nullbázisú költségvetéssel, vagy/és 
az állami feladatok és pénzek újraosztásának javaslatával, amit programjában szintén megígért. 

Az ódzkodás hátterében  a politika népszerűségvesztéstől való félelme húzódott meg, mert 
olyan döntéseket kellene meghozni számos területen, amely a jobb ellátás, a magasabb színvonalú 
szolgáltatások fejében a lakosság pénzének, megtakarításainak bevonását is szükségessé tenné, és 
komoly status quokat borítana fel, rendezne át. Magyarul: be kellene árazni mindazt, ami ma nincs 
beárazva, de aminek azért van ára, és amiért valamilyen rendezetlen formában az állampolgár így 
vagy úgy ma is fizet. Forintban is, meg úgy is, hogy ráfizet a rossz minőségű vagy/és elégtelen 
állami szolgáltatásra. 
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Azzal mindenki tisztában van, és ez akceptálható, hogy ilyen reformokra választások előtt 
sort keríteni nem ajánlatos. Különösen nem, ha  a társadalom egyáltalán nincs felkészítve rá, sőt,  
épp ellenkezőleg kondicionált a szirénhangok által, ezért egyre több állami gondoskodást vár, egy 
kevesebb adófizetés ellenében. 

A 2006-os  választások  után  azonban  nincs  további  időhúzás,  kényszerhelyzet  van.  Az 
alternatívák lemerültek. A Gyurcsány-kabinet átérezve ennek felelősségét erre készül. Gyurcsány 
Ferenc 2005 végén igen elszántan nyilatkozta, hogy ha megnyeri a választásokat, és nem viheti 
végig  az  egészségügy,  az  oktatás  és  a  közigazgatás  reformprogramját,  akkor  nem  vállalja  a 
miniszterelnökséget. Ha viszont ezt megcsinálják, akkor (és csakis akkor!) van esélyünk arra, hogy 
a mai hátrányt a súlyos kényszerhelyzetben előnnyé fordítva megint élre kerülünk.
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