
Út a Jó Állam Jelentéshez 

A Jó Állam Kutatás Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség 

munkacsoportjának műhelybeszélgetése 

A 2016. április 6-án megrendezésre került szakmai beszélgetés célja volt a „Pénzügyi 

stabilitás és gazdasági versenyképesség” hatásterület legújabb kutatási eredményeinek 

szakmai vitára bocsátása a 2015. évben vizsgált indikátorok újabb értékeivel 

meghosszabbított idősorok elemzése, és azok nemzetközi összefüggéseinek bemutatása 

segítségével. 

A műhelybeszélgetést Prof. Dr. Csath Magdolna, a Jó Állam Kutatás Pénzügyi stabilitás és 

gazdasági versenyképesség hatásterületének vezetője nyitotta meg. Beszédét azzal kezdte, 

hogy a gazdasági versenyképesség nem csak a gazdaság, hanem az egész társadalom 

területén belül is értelmezhető, továbbá a pénzügyi stabilitással való összefüggés rendkívül 

szoros: a stabilitás lehet a versenyképesség előfeltétele, a versenyképesség pedig a stabilitás 

következménye. A választott mutatók kapcsán kiemelte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 

által szolgáltatott adatbázisok képezték a vizsgálat adatainak alapját, a mutatók maximálását 

azonban a kutatás időhorizontja és erőforrásai indokolták. 

Az elvégzett kutatómunka végül öt mutatócsalád mentén épült fel, amelyek egy-egy 

lényeges területet fognak közre, a mutatók elosztását tekintve minden területhez 

meghatároztak a munkacsoport tagjai – Prof. Dr. Csath Magdolna hatásterületi vezetőn kívül 

Dr. Taksás Balázs a pénzügyi stabilitási terület felelőse, Nagy Balázs az innovációs terület 

felelőse, Vilogradov Szergej módszertani kérdésekért felelős munkatárs, illetve Győrpál 

Tünde a beruházások területének felelőse – egy fő mutatót, illetve ehhez kapcsolódóan négy 

részmutatót. Ez például a pénzügyi stabilitási terület esetében a GDP-arányos fizetési 

képesség, mint fő mutató, illetve a bruttó külső adósság, devizatartalékok aránya az 1 éven 

belül lejáró külföldi adósságokhoz képest, államháztartás GDP-arányos nettó fizetési 

képessége és a GDP-arányos bruttó államadósság, mint részmutató alkalmazását jelentette. 

Az eredményeket tekintve a munkacsoport idősorokat készített minden mutatóra 

vonatkozóan már a tavalyi év, vagyis a 2015. évi Jelentés során, amelyek továbbvitelét az idei 



évben, a 2016. évi Jelentés kapcsán végezték el; továbbá – a statisztikák lehetőségei szerint – 

nemzetközi elemzéseket elhelyezését is tervezik. 

Prof. Dr. Csath Magdolna részletes beszámolóját követően Dr. Taksás Balázs, a pénzügyi 

stabilitási terület felelőse fejtette ki, hogy kezdetben a munkacsoportok lehatárolását 

megelőzően munkájuk a nemzetgazdaság pénzügyi biztonságának vizsgálatára irányult, majd 

a korábban említett öt dimenziós elosztás eredményeképpen munkájukat e dimenzió 

keretében a pénzügyi stabilitás témájában végzik, amely alapvetően a gazdasági 

finanszírozhatóság vizsgálatát tűzi ki célul. Ezt követően Nagy Balázs, az innovációs terület 

felelőse egészítette ki az elhangzottakat különböző információkkal, aktualitásokkal – így 

például szó volt a vállalkozások K+F tevékenységének budapesti és nyugat-magyarországi 

eloszlásáról, annak változásáról. 

A beszédeket követő vita során a kérdezők és válaszadók többek közt a K+F mérhetőségéről, 

az urbanisztikával és regionalizmussal kapcsolatos mutatók súlyáról, a klaszterekkel 

kapcsolatos mutatókról, illetve a diverzifikálásról értekeztek. A beszélgetés során a Jó Állam 

Kutatóműhely munkatársa részéről fogalmazódott meg az a fontos, illetve a Pénzügyi 

stabilitás és gazdasági versenyképesség munkacsoport munkáját is meghatározó 

megállapítás, hogy a kutatásnak jelenleg kiemelt ambíciója a nemzetközi dimenzió 

megjelenítése, ugyanakkor a következő évé lehet éppen a regionális, területi aspektusoké, 

amelyekről ebben az esetben a nyilvánosság is részletesebb információkhoz tud majd 

hozzájutni. 


