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Negyedik Negyed 
 

Szekeres Imre 

 Gazdaságpolitikai Kabinet  

 

A Fidesz-KDNP kormány 3 éve van hatalmon. Most a NGM váltás kapcsán fontos 

értékelni, hogyan teljesített az Orbán Viktor által vezetett kormány. A teljesítmény még saját 

céljaikhoz mérve is kiábrándító.  

 

Milyen célokat jelölt meg Matolcsy György 2010. május 25 -i 
miniszterjelölti meghallgatásán és ezek hogyan teljesültek?  

 

1. „Államadósság csökkentése” 

A cél elérése nem sikerült, az államháztartás bruttó adóssága 22 373 milliárd 

forint, a GDP 79 százaléka volt 2012 végén, lényegében ugyanannyi, mint a 

kormányváltáskor, akkor 81%. Mindezt úgy „sikerült” teljesíteni, hogy az állam 

„einstandolta” a GDP 10%-át kitevő nyugdíjpénztári vagyont, és annak jelentős részét 

államadósság-csökkentésre fordította. Ráadásul az államadósság finanszírozása 

ugyanakkor százmilliárdos nagyságrendben lett drágább. 

Orbán Viktor szerint a kormányváltáskor a magyar gazdaság pozíciója jó volt. Erről így 
nyilatkozott 2010. július 23-án az ATV Egyenes Beszéd című műsorában:  

„Magyarország - még egyszer mondom -, a magyar gazdaság és különösen a magyar 
pénzügyi mutatók az EU legtöbb államánál sokkal jobb állapotban vannak. Még a legfájóbb dolog, az 
államadósság mértéke, ami olyan 80 százalék körül van, és szerintem az is magas, még az is inkább 
csak egy európai középmezőny-szám. … Az európai gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója 
jelenleg jó.”  

Az Orbán-kormány mai sikertelenségének, a gazdasági mélyrepülésnek, a 
megszorításoknak az oka nem az államadósság mértéke, hanem a saját alkalmatlanságuk. 2010-re 
ugyanis: 

o helyreállt Magyarország piaci finanszírozása; 
o Magyarország megítélés nagyban javult; 
o a CDS felár 200 bázispont alatt volt; 
o állampapír hozamok 5-7%-körül mozogtak; 
o a Forint/Euro árfolyam 263-264 körül volt; 
o hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategória volt, felminősítési kilátásokkal. 

Ehhez képest Orbán Viktor és kormánya bóvli országot csináltak Magyarországból, és ennek 
semmi köze sincs az államadósság mértékéhez.  
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2. „Fenntartható költségvetési hiány elérése” 

Önmagában a költségvetési hiány csökkentése nem siker, hiszen a kormány a 

hiány csökkentésével párhuzamosan letérítette Magyarországot a fenntartható 

növekedési pályáról, gazdasági és szociális válságot idézett elő, valamint minden 

korábbinál nagyobb megszorításokat vezetett be. Ráadásul az Európai Bizottság februári 

ország értékelése alapján a magyar hiány idén és jövőre is emelkedni fog. 

Ha igaz lenne, hogy az Orbán-kormány rendben tartja a pénzügyeket, nőnek a beruházások 
és többen dolgoznak, illetve az új magyar gazdasági modell működőképes, akkor nem lett volna 
szükség: 

o soha nem látott mértékű, 2700 milliárd forintos megszorításra (Matolcsy 

csomagok, eddig nagyságrendben 2 Bokros-csomag); 

o új adók kivetésére, adóemelésekre (több adót kell fizetnünk, mint a 

kormányváltáskor); 

o ágazati különadók kivetésére, amiket végső soron a fogyasztók fizetnek meg; 

o drasztikus forráskivonásra az egészségügyből és az oktatásból; 

o sorozatos költségvetési kiigazításokra; 

o egyszeri, ad hoc intézkedésekre, amelyek a költségvetés egyenlegét hosszú 

távon nem javítják, így a pillanatnyi hiánymérték koránt sem tekinthető stabilnak. 

Mindezek eredményeképpen ma növekedés helyett recesszió van, a versenyképesség 

javulása helyett csőd- és felszámoláshullám, tőkekivonás jellemzi a hazai gazdaságot, 

befagyott a hitelezés, túlzottan magas az infláció, a reálbérek lecsökkentek, egyre több 

munkahely szűnik meg, egyre rosszabb az életszínvonal, a súlyosbodó kilátástalanság már 

minden ötödik magyart külföldre vándorlásra ösztönöz. 

A kormány mindezek ellenére egyedül a deficitcélhoz ragaszkodik, azonban: 

o nem tesz érdemi lépéseket a gazdasági növekedés beindításáért, sőt, szinte 

minden lépése a növekedés ellen hat; 

o nem hoz létre új munkahelyeket, sőt, intézkedései következtében inkább 

megszűnnek munkahelyek, mint létrejönnek; 

o a kormány nem csökkenti az adókat, hanem növeli. 

A 3%-os deficitcél bármi áron való tartása Orbán Viktornak azért ennyire fontos, mert ez a 
leglényegesebb feltétele az uniós túlzottdeficit-eljárás megszüntetésének, így a felelőtlen választás 
előtti osztogatás átmeneti lehetővé tételének. A hiánycél azonban a jelenlegi tendencia mellett csak 
további súlyos megszorításokkal érhető el: ha komolyan vehető az NGM elkötelezettsége a 3%-os 
hiány mellett, akkor hamarosan ismét jön egy 200-300 milliárdos újabb megszorító csomag. 

3. „Euróövezethez való csatlakozás”  

Ez a kérdés gyakorlatilag lekerült a kormány célkitűzéseinek prioritási listájáról, 

a magyar gazdaságpolitika az elmúlt években inkább távolodott ettől a céltól, és a feltételek 

elérésétől. 
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4. „Foglalkoztatás növelése” 

Még a közmunkát beleszámítva sem értük el a válság előtti szintet. A 

munkahelyek száma folyamatosan csökken: csaknem 54 ezerrel kevesebb embernek volt 

állása, mint egy hónappal korábban. Közmunka nélkül csak annyi munkahely lenne, mint 

2010 őszén. 

Az Orbán-kormány a foglalkoztatottak számának növekedésébe beleszámolja az egyre 
növekvő számú kötelezően közfoglalkoztatottat, akiknek elég kevés esélyük van visszatérni a rendes 
munka világába. Ma kevesebb embernek van valódi munkája, mint 2010-ben, a versenyszférában 
mintegy 34 ezerrel dolgoznak kevesebben. 

Emellett a valóságtól az is jócskán eltér, hogy a kormány saját érdemeként számolja el a 
ciklus elején megszülető munkahelyeket is, hiszen azokról a döntés jellemzően még az előző 
szocialisták által vezetett kormány alatt született. A munkaképes korúak alig több mint fele végez 
valódi, bizonyítottan értelmes munkát. Magyarországon is egyre kevesebb állásra keresnek 
munkavállalókat, így a munkanélküliség fokozatosan nő.  

A munkanélküliség átlagos időtartama is újra megnőtt. Jelenleg a munkanélküliség átlagos 
időtartama több mint 16 hónap. 

5. „A gazdasági növekedés újraindítása” 

Több, mint másfél éve csökken a gazdaság teljesítménye, 2012-ben éves szinten 

1,7 százalékkal esett vissza a magyar GDP a KSH előzetes becslése szerint. Az utolsó 

negyedévben kiugróan magas, 2,7 százalékos volt a GDP visszaesése éves, és 0,9 százalékos 

negyedéves összevetésben. Így Magyarország hivatalosan is recesszióban zárta a múlt évet. 

2009 után ez az első esztendő, ami gazdasági visszaesést hozott. 2013-ban is legfeljebb 

stagnálás várható. Részben az alacsony növekedés miatt veszélyben van az idei költségvetés, 

ezért valószínű, hogy az új gazdasági miniszter egy kiigazító csomaggal indíthat. 

Ma növekedés helyett recesszió van, a versenyképesség javulása helyett csőd- és 
felszámoláshullám, tőkekivonás jellemzi a hazai gazdaságot, befagyott a hitelezés, túlzottan magas 
az infláció, a reálbérek csökkentek, egyre több munkahely szűnik meg, egyre rosszabb az 
életszínvonal, a súlyosbodó kilátástalanság már minden ötödik magyart külföldre vándorlásra 
ösztönöz. 

6. „Beruházások bővítése” 

A beruházások az elmúlt években folyamatosan estek, a kívánatos 22-25 

százalékos GDP-arányos szinthez képest mára 16% alá, és a növekedésben 

fontos építőipar még mindig zuhan. Ez a beruházási volumen már az amortizáció pótlására 

sem elegendő. 

A stratégiai megállapodások csak látszatmegoldások, kármentési kísérletek, az elmúlt 
években számos potenciális befektető halasztotta el, vagy telepítette más, környező országba 
beruházásait. 

http://index.hu/x?index_gazdasag_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2013%2F02%2F15%2Ftovabb_zuhan_az_epitoipar%2F
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7. „Bürokrácia csökkentése” 

A vállalkozások adminisztratív terhei érdemben nem csökkentek. Az 

Adótanácsadók Országos Egyesülete szerint a magas munkáltatói közterhek, a 

minimálbér, az elvárt béremelés, valamint a jelentős adminisztráció, együttesen 

akadályozzák a foglalkoztatás bővítését a mikro- és kisvállalkozásoknál. A terhek 10 

százalékos csökkentése egy új munkahely megteremtését eredményezné a tíz főt alkalmazó 

kisvállalatoknál. 

8. „Adószint érzékelhető mérséklése” 

Adószakértők szerint 2010 óta GDP-arányosan 2,5 százalékkal nőtt az adóterhelés. 

Adóból is több van, Matolcsy minden fogadkozásával ellentétben. A korábbi 52 helyett 

most 63 adónemmel büszkélkedhetünk.  

Megnövelt adók:  
o ÁFA (27%),  
o EVA (37%),  
o jövedéki adó,  
o cégautó adó,  
o illetékek,  
o bírságok,  
o környezetvédelmi termékdíj,  
o egészségbiztosítási szolgáltatási járulék, 
o munkavállalói nyugdíjjárulék, 
o szociális hozzájárulási adó a társadalombiztosítási járulék helyett. 

Lakosságra közvetlenül áthárított 8 új adó: 
o „chips-adó”, 
o „sárgacsekk-adó”, 
o telefonadó, 
o biztosítási adó, 
o baleseti adó, 
o közműadó, 
o bankadó, 
o ágazati különadók. 

 

9. „Piacteremtés, különös tekintettel a belső piacokra” 

Mind a teljes belső fogyasztás, mind a háztartások fogyasztás évről évre csökken 

(2011-volt egy kisebb emelkedés alacsonyabb bázis után), mert nincs elkölthető jövedelem. 

Az építőipar és az ipar mélyrepülésben van, az épületek energiahatékonysági 

felújításáról szóló programok gyakorlatilag leálltak, jelentősebb állami beruházások 

nem indultak. 

http://index.hu/x?index_gazdasag_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2013%2F02%2F12%2Fkonf%2F
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10. „Vállalkozások tőkéhez és hitelhez juttatása” 

Az intézkedés „sikerességét” jelzi, hogy 2010 óta évről évre emelkedik a csődbe és 

felszámolásba jutott vállalkozások száma (évente több, mint 23000 felszámolás). 

Ráadásul a vállalkozásoknak alapvetően nem a tőkehiány a legnagyobb problémájuk, hanem a 

piac hiánya.  

A bankadóval, az írásos és szóbeli megállapodások, ígéretek egyoldalú 

felrúgásával, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikával a kormány lényegében saját maga 

állta útját a vállalkozások hitelhez juttatásának. Ehhez járult hozzá az a szabályozási és 

üzleti környezeti bizonytalanság, amely ellehetetlenítette a beruházások tervezését, üzleti 

modellek kidolgozását. 

Mit várhatunk az utolsó negyedben pályára lépő minisztertő l? 

Semmit! 

 Az MSZP elutasítja Varga Mihály jelölését és alkalmatlannak tarja a NGM 

vezetésére. Varga Mihály pénzügyminiszterként 2001-ben és 2002-ben végrehajtotta az 

Orbán Viktor által kezdeményezett lépéseket, amely maradandó kedvezőtlen hatással volt a 

magyar gazdaságra. 2012-ben tevőlegesen is részt vett az IMF-es pávatáncban, amely miatt a 

kamatfelárak százmilliárd forintos nagyságrendben nőttek, és amelyek miatt jelentős 

megszorításokat kellett elviselnie a lakosságnak. Varga Mihály ennek a kormánynak eddig is 

kiemelt szereplője volt, akkor is, amikor a Miniszterelnökséget vezette és akkor is amikor 

miniszterként, mint nem tárgyaló-tárgyaló volt a megbizatása . 

Az MSZP arra szólítja fel Varga Mihályt, hogy ne hozzon olyan intézkedéseket, 

amely túlmutat a 2014-ig hatalmon lévő kormány idején! 

Elvárja, hogy átlátható legyen a 2013-as és 2014-es költségvetési tervezés és 

végrehajtás. Indokoltnak tartja átvezetni a főbb költségvetési kockázatokat az idei 

költségvetésen: 

o e-útdíj bevezetésének, pénztárgépek bekötésének elmaradása miatti bevétel 

kiesést; 

o alacsonyabb növekedés miatti bevétel kiesést;  

o telekomadó-per várható következményeit; 

o E.ON üzlet kezességének beváltása esetén felmerülő költségeket. 

Az MSZP által kezdeményezett, az emberek szempontjából fontos lépések 

támogatására szólítja fel! 
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Az MSZP kezdeményezte az Országgyűlésben: 

o az alapvető élelmiszerek ÁFA kulcsának csökkentését; 

o üzemanyagok jövedéki adójának mérséklését uniós minimum szintre, 

o családi adókedvezmény kiterjesztését annak érdekében, hogy az igazán 

rászorulók, alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők is igénybe tudják venni; 

o többkulcsos SZJA visszaállítását annak érdekében, hogy az alacsony 

jövedelműek adóterhelése csökkenjen; 

o járulékok csökkentését munkahelyek létrehozásának ösztönzése érdekében. 

 

Melléklet  

 

 A gazdaságpolitika céljai, eszközei, kiemelt területei Matolcsy György 2010. május 25-i 

miniszterjelölti meghallgatása alapján 

I.1. Célok: 

 államadósság csökkentése 

„Ezt azért kell mindenekelőtt magunk elé tűznünk, mert Magyarország pénzügyileg a világ 
egyik legsebezhetőbb gazdasága. Egyes felmérések szerint a 11. legsebezhetőbb, más 
felmérések szerint a 2-3. legsebezhetőbb pénzügyi célpont. Egyik sem jó. Az államadósság 
magas szintje, GDP-arányosan 80 százalék körüli magas szintje teszi Magyarországot a 
globális piacgazdaság egyik legsebezhetőbb célpontjává. Első célunk tehát az államadósság 
szintjének csökkentése.” 

 fenntartható államháztartási hiány elérése 

„Mindenki előtt ismert, hogy a magyar gazdaság az elmúlt 4-5-8-20 évben végig küzdött a 
magas költségvetési, államháztartási hiánnyal. 2001-ben még 2,8 százalékos volt a 
költségvetési deficit GDP-arányos szintje. Mindenki előtt ismert, hogy milyen pályát jártunk 
be, valamennyi szakértői elemzés azt mutatja, hogy az ez évre tervezett 3,8 százalékos GDP-
arányos államháztartási deficit nem tartható fenn. A második célunk tehát egy fenntartható 
deficitszint.” 

 euróövezeti csatlakozás 

„Ez egy következmény, ami egy csökkenő államadósság, egy fenntartható államháztartási 
deficit, egy újból beinduló növekedés, egy emelkedő foglalkoztatás eredménye lehet.” 

I.2. Eszközök: 

 foglalkoztatás növelése 

„Valóban, 10 év alatt legalább 1 millió új munkahelynek kell létrejönni a magyar 
gazdaságban ahhoz, hogy a pénzügy-politikai céljaink teljesülhessenek. Nincs olyan 
gazdaságpolitika, azon belül nincs olyan pénzügypolitika, amely a foglalkoztatási szint 
legalább 10 százalékos, ez esetünkben 1 millió pluszmunkahelyet jelent, emelkedése nélkül 
eléri a fenntartható deficitszintet és az államadósság csökkentését. A közgazdaság nem ismer 
olyan esetet, amikor 53-54 százalékos foglalkoztatási szinten, ez ma jelenleg Magyarország 
foglalkoztatási rátája, az Unióban már Máltát is magunk elé engedtük, tehát az utolsók 
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vagyunk, szóval nincs olyan közgazdasági elmélet és gyakorlat, nemzeti minta, ami azt 
mutatja, hogy ilyen alacsony foglalkoztatási szinten valaki nemhogy felzárkózni, hanem 
fenntartható pénzügyi egyensúlyt lenne képes elérni. Tehát az első eszközünk a pénzügy-
politikai célok eléréséhez a foglalkoztatási szint emelése. Ez a célunk az Unió mai 
foglalkoztatási szintjének elérése 10 év alatt. Az Unió ennél dinamikusabb célt tűzött ki maga 
elé, nekünk az 1 millió új munkahely megteremtése éppen elég kihívást jelent.” 

 gazdasági növekedés újraindítása 

„Először újra kell indítani a magyar gazdaság növekedését, erre az évre az Európai Unió 27 
tagállama közül egyedül Magyarországon jeleznek előre visszaesést. Tehát a növekedés 
újraindítása központi gazdaságpolitikai feladatunk. Növekedés nélkül nincs 
foglalkoztatásiszint-emelkedés, anélkül pedig nincs államadósság-csökkenés és fenntartható 
deficit.” 

 beruházások bővítése 

„Mindenki előtt ismert, hogy egy abszurd helyzet van ma Magyarországon 2010-ben. Az 
Uniós csatlakozás utáni években az európai uniós források megnyitásának, megnyílásának 
pillanataiban Magyarországon 17 éves beruházási mélypont van. Ez példátlan. Ezen belül 5 
éves építőipari mélypont van. Beruházás nélkül nincs növekedés, növekedés nélkül nincs 
foglalkoztatás, és nem érhetjük el pénzügy-politikai céljainkat.” 

I.3. Beavatkozási területek 

 bürokrácia csökkentése 

„Mindenki előtt ismert, hogy Magyarországon nagyjából 2800 milliárd forintnyi teher, 
bürokratikus adminisztrációs kötelezettség terheli a vállalkozókat. Ez a GDP-nek több mint 15 
százaléka, messze a legmagasabb az Európai Unióban. A bürokrácia terhét, ahogy ez a 
kormányprogramban is szerepel, érzékelhetően csökkentenünk kell, legalább 30 százalékkal, 
egyharmadával. Enélkül nincs beruházás, nincs növekedés, nincs foglalkoztatás és nincs 
pénzügypolitika.” 

 adószint érzékelhető mérséklése 

„Magyarország a világ 183 országa közül a 151. legmagasabban adóztatott ország. Tehát a 
teljes adóteher a világ 183 országa közül a 151. Magyarországon. Írország a 7., Szlovénia a  
75., ha mi a 151-dikek vagyunk, akkor sokan vannak előttünk. A régióból mindenki. Ilyen 
adóteherrel nem lehet sikeres gazdaságpolitikát folytatni. Mi tehát érzékelhetően, a 
kormányprogramban szereplő mértékben fogjuk csökkenteni az adóterhelést.” 

 piacteremtés, különös tekintettel a belső piacokra 

„Megbukott az a gazdaságpolitika, amely kizárólag az exportpiacokra koncentrálva próbált 
gazdasági felzárkózást elérni. Két lábra kell állni. Az exportpiacok továbbra is fontosak, de a 
belföldi piacot kell felértékelni. Minden, ami belföldi piac, az energiahatékony felújítási 
programok, a lakótelepek energiatakarékos felújítása, a mezőgazdaság, az építőipar, mindaz, 
ami belföldi piac, az új kormányprogram következtében felértékelődik. Piacot kell 
teremtenünk belül a magyar vállalkozásoknak.” 

 vállalkozások tőkéhez juttatása 

„Negyedikként tőkét kell adnunk a magyar vállalkozásoknak, ezért az európai uniós források 
teljes átcsoportosítását hajtjuk végre, ami azt jelenti, hogy a mai mintegy 18 százalékos 
tényleges szintről legalább 50 százalékra emelkedik a hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott uniós támogatási arány. Ez az arány Ausztriában 73 százalék, 
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Finnországban 75 százalék, az 50 százalék a harmadik dobogós hely lesz az Európai Unióban. 
A mai 18 százalék képtelenül alacsony.” 

 hitelhez jutás könnyítése 

„Végül hitelre, olcsó hitelre is szükségük van a vállalkozásoknak ahhoz; hogy a kiemelt 
pénzügy-politikai céljaink megvalósuljanak. Az olcsó hitelhez jegybanki alapkamat- és 
kamatcsökkentésre van szükség, ha kell, kamattámogatásra. Tehát minden olyan eszközzel 
élni kívánunk, aminek következtében a hitel, a tőke, a piac, az adó és a bürokrácia 
Magyarországon a jó irányba, a gazdaságot szolgáló irányba fordul.” 

„Végezetül, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, szeretném rögzíteni, hogy az a néhány 
gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát érintő gondolat, amit most itt elmondtam, egy teljes 
gazdaságpolitikai váltást, fordulatot jelez. Ez a gondolkodás más, mint az elmúlt 8 év 
gondolkodása, más, mint amit az elmúlt 20 évben egy röpke, négyéves, kivételesen sikeres 
pillanattól eltekintve megpróbáltunk. Nekünk egy nemzeti érdekeket szem előtt tartó 
gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát kell követnünk, amely fordítva gondolkodik. Nem 
először a költségvetési egyensúlyt állítja be, és annak következtében reméli automatikusan 
a foglalkoztatás bővülését és a növekedést, hanem először foglalkoztatást bővít, 
beruházásokat bővít, hitelt bővít, tőkét ad, bürokráciát csökkent, adót csökkent, növekedést 
ér el, és ezek következtében éri el az államadósság szintjének csökkentését, a fenntartható 
államháztartási deficitet és végül az eurózónához történő csatlakozást. Köszönöm szépen 
megtisztelő figyelmüket.” 


