
12 vélemény Világgazdaság 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társaságunk érdekeltségébe tartozó 
cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik (Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Mediaworks Regionális Kiadó Kft., Mediaworks Magazines Kiadó Kft., Zöld Újság Zrt., Petőfi Lap- és Könyvkiadói Kft., Népújság Kft., Népszabadság Zrt.), előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást 
kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról s céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.

2015. december 17., csütörtök

Főszerkesztő: Mezősi Tamás n Vezető szerkesztők: Barát Mihály, Szabó Márta, Várkonyi Iván n Hornyák József (Vélemény) n Főmunkatársak: Kocsi Ilona, Csabai Károly, Diószegi József n Kiadványszerkesztők:  
Katona Csaba, Lovas Bence n Zöld Újság Zrt. n Rónai Balázs vezérigazgató n Madarász János napilap üzletág igazgató  n Door Tamás értékesítési és marketing igazgató n Kiadó és szer kesz tő ség: 1082 Budapest, Futó  
utca 35–37. Te le fon: 489-1195; fax: 489-1169; e-mail: vginfo@vg.hu; központi e-mail: vg@vg.hu n Hirdetések felvétele: 460-2529; e-mail: hirdetes@mediaworks.hu n Ügyfélszolgálat: 06-40-510-510; e-mail: ugyfelszolgalat@mediaworks.hu 
n Elő fi ze té si díj: 1 év re 90 000 Ft, fél év re 45 000 Ft, negyed év re 22 500 Ft, egy hó nap ra 7500 Ft n Elő fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Zrt. Hír lap Üz let ága n Árus ter jesz tés: Lapker Zrt. n ISSN-0042-6148 n Nyom dai elő ál lí tás: 
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. e-mail: nyomda@mediaworks.hu n Felelős ve ze tő: Bertalan László nyomdaigazgató n Munkaszám: 443 000 n Nyomás napja: 2015. december 16. n A Világgazdaság bár mely ré szé nek 
má so lá sá val, ter jesz té sé vel, az ada tok elekt ro ni kus tá ro lá sá val és fel dol go zá sá val kap cso la tos min den jog fenn tart va. Ér te sü lé se ket át ven ni csak a Világgazdaságra hi vat koz va le het. A lap ban kö zölt táb lá za tok ada tai tá jé koz ta tó jel le gű ek, 
ame lye kért fe le lős sé get nem vál la lunk. n A Világgazdaság és a Világgazdaság Online tar tal mai (fo tók, írott anya gok vagy azok rész le tei) a ki adó írás be li vagy elekt ro ni kus do ku men tum ba fog lalt en ge dé lyé vel közvetíthetők a nyilvánossághoz.

Csúcstámadásra 
készülve

A migrációs válság kezelése, 
uniós határőrizet felállítása. A 
közös joganyag gazdasági feje-
zetének megnyitása a Török-
országgal holtponton ragadt 
csatlakozási tárgyalásokon. Az 
európai gazdasági és monetáris 
unió jövője, a közös betétbiz-
tosítási rendszer kiépítése. Az 
Oroszországgal szemben fenn-
álló szankciók meghosszabbí-
tása.

Külön-külön mindegyik téma 
elég volna egy uniós csúcsra, 
ezzel szemben a tervek szerint 
mindegyik szóba kerül majd 
az EU-országok állam- és kor-
mányfőinek ma kezdődő év-
záróján. Még az is lehet, hogy 
lesz, amiben egyezségre jutnak, 
ezzel együtt nagy az egyetértés 

a szakértők között abban, hogy ez a csúcstalálkozó első-
sorban az unió megosztottságát tükrözi majd.

Az alaphangot is ez adja meg, hiszen az egyik legfon-
tosabb, az unió jövőjét is meghatározó téma már ma, 
az informális vacsorán terítékre kerül, ez pedig a britek 
esetleges kilépése. David Cameron kormányfő bő hónap-
ja sorolta fel, milyen reformokat vár az Európai Uniótól 
ahhoz, hogy ki tudjon állni a benn maradás mellett – az 
Egyesült Királyságban, Cameron régi kampányígéretének 
megfelelően, 2017 végéig népszavazáson döntenek erről. 
A kormányfői listán ott volt az unió versenyképességének 
erősítése – ki ne értene egyet ezzel? Lelke mélyén való-
színűleg azt is elfogadta már mindenki, hogy az Egyesült 
Királyság – amint Cameron újfent értésre adta – sosem 
fogja bevezetni az eurót, ám nem akar emiatt rosszul jár-
ni. Alapesetben erős morgás fogadná azt az igényt, hogy 
a szigetország kivonhassa magát a „mindig egyre szoro-
sabb unió” elvárása alól, de most volt, ami ennél nagyobb 
vihart kavart. Ez pedig az az óhaj volt, hogy az uniós or-
szágokból érkező munkavállalók négy évig ne vehessék 
igénybe a brit jóléti rendszer áldásait, amivel London 
felrúgná a közösség egyik alapszabályát, vagyis azt, hogy 
az uniós polgárok szabadon és egyenlő feltételek mellett 
vállalhatnak munkát egymás országában. 

Mint minden valamirevaló kormányfői üzenet, ez is 
elsősorban befelé szólt, bár nem világos, milyen közön-
ségnek. A munkahelyeket aligha kell megvédeni az 5 szá-
zalék körüli munkanélküliségi rátát felmutató országban, 
és különben is: a máshonnan érkezők jellemzően hiány-
szakmákban helyezkednek el, vagy olyan munkákat vé-
geznek el, amelyeket más nem vállal. Szólhatott az üzenet 
azoknak is, akik a büdzsé miatt aggódnak, de nem nehéz 
belátni, hogy a bevándorlók nemcsak kivesznek pénzt a 
kasszából, hanem be is fizetnek oda. Azokat is megszólít-
hatta a miniszterelnök, akik a sajátos brit életformát féltik 
– az viszont ma már inkább csak a Downton Abbey-ben 
látható. 

Mára valószínűleg Cameron is rájött, hogy túllőtt a cé-
lon, ha másból nem, hát abból, hogy e kérdésben egyet-
lenegy támogatót se szerzett a többi 27 uniós ország kö-
zül. A konfrontáció elől mindenesetre nem bújik el se ő, 
se az EU vezetése. Az Európai Tanács elnöke, a lengyel 
Donald Tusk a csúcstalálkozó meghívójában „komoly, ta-
buk nélküli vitát” ígért a reformjavaslatokról, figyelmez-
tetve, hogy messze vannak a megállapodástól. A mostani 
csúcstól azt várják, hogy „kikövezze az utat” egy február-
ban elérhető megegyezés felé – fogalmazott Tusk. A tak-
tika ismerős a görög válság idejéből: egyik csúcs követi a 
másikat, végső, még végsőbb és legvégső határidőkkel, 
de most az a csavar is benne van, hogy Cameron maga 
szűkítette be mozgásterét, amikor legkésőbb 2017 végére 
ígérte meg a referendumot. Addigra ugyanis még akkor is 
csak nehezen vehetné sikerrel az uniós jogalkotás összes 
kanyarját a reformcsomag, ha valami csoda folytán az ál-
lam- és kormányfők már most megállapodnának róla. 

A brit kormányfő persze mondhatja azt is, hogy neki 
elég egy elvi állásfoglalás, a részleteket ráérnek kidolgoz-
ni, a lényeg az, hogy be tudja tartani népszavazási ígéretét, 
lehetőleg határidő előtt. Utóbbi egyébként az uniónak is 
az érdeke: legkésőbb 2017 második fél évére jó lenne tud-
ni, benn vannak-e a britek, vagy kinn. Az ugyanis mégis-
csak furcsa lenne, ha azt az időszakot a saját kilépésének 
levezénylésével töltené el az EU soros elnöke – márpedig 
a menetrend szerint ez akkor az Egyesült Királyság lesz 
majd.

Szabó 
Márta, 
a Világgazdaság vezető 
szerkesztője

VérteS 
andráS, 
a GKI Gazdaságkutató 
elnöke

A magyar gazdaságpolitika az elmúlt 10-15 évben 
leszakadást okozott a régió legtöbb országához 
képest. Az EU-csatlakozás idején, 2004-ben Ma-
gyarország az egy főre eső GDP-ben a harmadik 
legfejlettebb ország volt a régióban, most pedig 
már 6-7 ország megelőzte. Eleinte külföldi adós-
ságból próbált a gazdaságpolitika növekedést ki-
csiholni, ez azonban 2006-tól kezdve megbukott. 
Az új kormány 2010 után az uniós támogatásból 
való növekedést preferálta. Ez utóbbi természete-
sen jobb, mint adósságból növekedni (hiszen in-
gyen van, nem kell visszafizetni), de az EU-pénzek 
mikrogazdasági felhasználása rendkívül alacsony 
hatékonyságú. Viszont ez 2020 után aligha foly-
tatható, mert az EU-ban számottevő és tartósan 
ingyenes forrásokhoz nem lehet majd jutni. 

Ugyanakkor az is tény, hogy a beérkező EU-s 
források makrogazdasági szempontból nagy se-
gítséget nyújtottak. Eddig mintegy 30 milliárd 
eurónyi forrást használtunk el, a magyar GDP 30 
százalékát, s 2020-ig még ugyanennyi pénzhez 
jutunk. 2010–2014 között a nettó EU-források be-
áramlása a GNI 4,4 százalékát tette ki, ami a má-
sodik legmagasabb volt a régióban, s ugyanezen 
időszakban a hazai GDP éves átlagban 1,3 száza-
lékkal emelkedett. Több elemzés kimutatta, hogy 
egyfelől ez a hatalmas devizabeáramlás tette le-
hetővé a devizatartalék fenntartását, a lakosság 
devizatartozásának átváltását s lényegében az el-
múlt évek kamatcsökkentési folyamatát is. Abban 
az esetben, ha a nettó EU-forrás-beáramlás csak 
a GNI 2 százalékát tette volna ki (úgy, mint 2007–
2009 között), akkor Magyarországon a GDP lénye-
gében nem emelkedett volna az elmúlt öt évben. 

Nyilván a valódi kérdés a jövő. Részben a kö-
zeljövő, részben a távolabbi jövő. Képes-e a ma-
gyar gazdaság a fentinél jobb teljesítményre? Fel 
tudunk-e készülni egy olyan helyzetre, amelyben 
számottevő európai ajándékok nélkül is gyorsuló 
fejlődést produkálunk? Igazából ez az elkövetke-
ző 4-6 év valódi gazdasági kihívása. 

A globális kockázatok inkább erősödnek, mint 
gyengülnek. A pénzügyi válság lecsengése után a 
„normális világhoz” való visszatérés nehezen ha-
lad. Világszerte sem igazán dinamikus a hitelezés, 
növekszenek a gazdasági-társadalmi egyenlőt-
lenségek, gyengül a szolidaritás, a politikai-kato-
nai konfliktusok száma emelkedik. Az EU 28 or-
szága egyelőre sem együtt, sem külön-külön nem 
tud megbirkózni a legfontosabb kihívásokkal, így 
a migrációval, a brit követelésekkel, a külön ér-
dekek túlhangsúlyozásával, az alapvető értékek 
megkérdőjelezésével, miközben Magyarország 
kormánya jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az 
EU együttműködési nehézségei fokozódnak. 

A jövő lehetőségeit nagymértékben befolyásol-
ja, hogy a magyar állam modernizálása elmaradt. 
A közoktatás és az egészségügy centralizálása 
megtörtént, érdemi fejlődés nélkül. Sőt visszalé-
pés történt: nem önálló döntésekre képes egyé-
nekből álló, tudásalapú, hanem „szaki-” (beosz-

tott) társadalmat építünk. Ennek elavulási ideje 
4-7 év. Emiatt és a lényegesen alacsonyabb bér-
szint miatt erős az elvándorlás. Évente 40-60 ezer 
fővel csökken a ténylegesen Magyarországon 
dolgozók száma. A munkaerőpiac ugyan rugal-
masabb lett, de a valós foglalkoztatás a statiszti-
kainál sokkal kisebb, és a valós munkanélküliség 
a kimutatottnál sokkal nagyobb. A problémák 
hosszan sorolhatók: lényegesen csökkent a fel-
sőoktatás létszáma és támogatása, számottevő 
veszteséget termel a közösségi közlekedés, nincs 
megoldva a nyugdíjrendszer, és alacsony haté-
konyságú a közigazgatás. A közmunkások száma 
meghaladta a 230 ezret, s míg ennek eleinte volt 
előnye a munkanélküliséggel szemben, most már 
ez is olyan, mint az MNB Növekedési Hitelprog-
ramja, vagyis ki kellene vezetni (a közmunkáso-
kat a valódi munkaerőpiacra). Egyik sem megy.

Kétségtelen azonban, hogy az utóbbi évek ma-
gyar gazdaságpolitikája eredményes volt a költ-
ségvetési hiány leszorításában, a külső adósság 
mérséklésében, a lényeges fehéredés elérésében 
és a szigorú fiskális és a laza monetáris politika 
összehangolásában. Látni kell, hogy a sikerek 
elsősorban rövid távúak, a nehézségek viszont 
hosszú távon meghatározzák a fejlődés miként-
jét. A gazdasági növekedésnek most már nem 
elsősorban egyensúlyi és pénzügyi akadályai 
vannak, hanem bizalmiak. Államkapitalizmus 
épül, nem versenyen alapuló piacgazdaság. Az 
intézmények döntései kiszámíthatatlanok, és jó 
kormányzati kapcsolat nélkül nincs üzlet, vagyis 
virágzik a korrupció. 

A jogbizonytalanság és a gazdasági kiszámítha-
tatlanság miatt az üzleti tőke inkább kifelé megy 
Magyarországról, mint ide jönne. Ezt nagyon 
nehéz megváltoztatni, ha egy kormány folyama-
tosan büntető jellegű extra adókat vet ki a multi-
nacionális cégekre, beavatkozik a piacok műkö-
désébe, s maga jelöli ki előre a győzteseket és a 
veszteseket. A tömeges és tisztességtelen piacát-
rendezés elriasztja a tőkét, sőt a tisztességes vál-
lalkozókat is. Olyan ország még nem tudott gyors 
gazdasági fejlődést elérni, amelyből a tőke és a 
képzett munkaerő is kifelé kacsingat.

E tényezők megváltoztatása dönti el, hogy si-
kerül-e Magyarországnak a következő években 
gyorsabb növekedésű és versenyképesebb pá-
lyára áttérnie. Nem pénzügyi csőd fenyegeti Ma-
gyarországot, hanem tartós leszakadás a régió 
legdinamikusabb országaihoz képest. Valameny-
nyiünknek az lenne az érdeke, hogy ezt elkerüljük.

Év végi cikksorozatunkban neves közgazdászok írnak 
arról, hogy milyen teljesítményt várnak az előttünk álló 

években a magyar gazdaságtól. Kovács Árpád (meg-
jelent a Világgazdaság december 14-i számában), Török 

Zoltán (VG, december 15.), Inotai András (VG, decem-
ber 16.) és Vértes András után Suppan Gergely (Taka-
rékBank) következik. E témáról szól a Világgazdaság 

évindító konferenciája is (vg.hu/konferencia). 

Üzlet legyen az üzlet

Nem pénzügyi 
csőd fenyegeti 
Magyarorszá-
got, hanem 
a tartós lesza-
kadás

Sokba került a Várkert Bazár felújítása. Lehet, hogy másra kellett volna költeni? FOTó: Kurucz ÁrpÁd
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