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Czy niekonwencjonalna polityka ekonomiczna
Viktora Orbána okazała się właściwą odpowiedzią
na węgierski kryzys gospodarczy?
Streszczenie
Celem raportu jest ocena, czy niekonwencjonalna polityka gospodarcza prowadzona
na Węgrzech od 2010 roku okazała się, w perspektywie czterech ostatnich lat, właściwą
odpowiedzią na problemy gospodarcze tego kraju.
Raport powstał na podstawie wyników poszukiwań badawczych, które prowadziłem
na Węgrzech w sierpniu i listopadzie 2014 roku. Podczas moich wyjazdów studyjnych
przeprowadziłem serię wywiadów z przedstawicielami węgierskiego rządu oraz naukowcami
Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie. Zgromadzony materiał został
uzupełniony publikacjami i danymi Eurostat-u oraz Banku Światowego.
Dane statystyczne, dostępne na początku maja 2015 roku, pokazują, że w większości
obszarów węgierskiej gospodarki nastąpiła znacząca poprawa od 2010 r. Reformy Viktora
Orbána zdają się być właściwą reakcją na węgierski kryzys gospodarczy. Państwo uniknęło
bankructwa, a wzrost węgierskiego PKB w 2014r. przewyższył wzrost PKB w Czechach i Polsce.
Niemniej jednak, pozostaje do stwierdzenia, czy polityka gospodarcza prowadzona przez rząd
Viktora Orbána zbudowała trwałe fundamenty dla długoterminowego rozwoju kraju.
Węgry Viktora Orbána są pierwszym przykładem kraju Europy Środkowej
(od czasu antykomunistycznej rewolucji zapoczątkowanej przez polski ruch Solidarność),
który eksperymentuje z niezależną polityką gospodarczą. Rezultaty tego eksperymentu,
jeśli ostatecznie zostaną ocenione pozytywnie, stworzą precedens, który może mieć daleko
idące konsekwencje dla innych krajów w Europie Środkowej i poza nią.

Wstęp
Partia Fidesz Viktora Orbána odniosła przeważające zwycięstwo w wyborach
parlamentarnych w 2010 roku, zgarniając ponad dwie trzecie mandatów. Wygrana Fideszu
położyła kres ośmioletniemu panowaniu koalicji MSZP-SZDSZ: Węgierskiej Patii Socjalistycznej1
i Stowarzyszenia Wolnych Demokratów2. Wybory parlamentarne w 2010 r. odbywały się
w wyjątkowo trudnym okresie dla węgierskiej gospodarki.Wystarczy zauważyć, że węgierski
PKB w 2009 r. skurczył się o ponad 6%.
Nowy rząd węgierski, upoważniony poprzez silny wynik wyborczy, przystąpił
do wdrażania ambitnego planu reform gospodarczych i społecznych. Polityka gospodarcza
prowadzona przez rząd Viktora Orbána stanowi precedens nie tylko na Węgrzech, ale w całej
Europie Środkowej, przynajmniej dla okresu od 1989 r.
Celem raportu jest ocena, czy niekonwencjonalna polityka gospodarcza prowadzona
na Węgrzech od 2010 r. okazała się, w perspektywie czterech ostatnich lat, właściwą
odpowiedzią na problemy ekonomiczne tego kraju.
1 Magyar Szocialiste Párt
2 Szabad Demokrták Szövetsége
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Rozdział pierwszy prezentuje pokrótce sytuację ekonomiczną na Węgrzech w czasie,
kiedy Viktor Orbán doszedł do władzy. Analiza koncentruje się na ośmioletnim okresie:
2002-2009. Rok 2002 wyznacza początek koalicji rządowej MSZP-SZDSZ, natomiast 2009
jest ostatnim, pełnym rokiem wspólnych rządów przed wyborami w kwietniu 2010. Biorąc pod
uwagę fakt, że w tym opracowaniu polityka gospodarcza znajduje się w centrum zainteresowania,
analizowane okresy są dobrane z założenia tak, aby odpowiadały kalendarzowi wyborczemu
na Węgrzech.
Drugi rozdział przedstawia, zidentyfikowane przez ekonomistów z kręgów zbliżonych
do Fideszu (dalej ekonomiści Fideszu), powody niedawnych węgierskich niepowodzeń
gospodarczych. Zrozumienie narracji Fideszu jest konieczne dla zweryfikowania wewnętrznej
spójności polityki gospodarczej prowadzonej od 2010 roku.
Trzeci rozdział koncentruje się na konkretnych instrumentach polityki gospodarczej
rządu Viktora Orbána. Zastosowanie tych instrumentów jest analizowane w kontekście
przyczyn sytuacji ekonomicznej Węgier zidentyfikowanych przez ekonomistów Fideszu.
Dla uzyskania pełni obrazu, następny, rozdział prezentuje argumenty podnoszone
przez krytyków polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd Viktora Orbána. Krytycy, zarówno
krajowi jak i zagraniczni, postrzegają reformy zapoczątkowane przez Fidesz w 2010 r., jako
nieodpowiednie dla węgierskiej gospodarki i prognozują ich negatywny wpływ na gospodarkę
Węgier w przyszłości.
Piąty rozdział jest próbą dostarczenia odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule
artykułu: czy niekonwencjonalna polityka ekonomiczna Viktora Orbána była właściwą
odpowiedzią na węgierski kryzys gospodarczy. Analiza bazuje na danych statystycznych
dostępnych na początku maja 2015 r.
Ostatni rozdział zestawia wyniki rozważań prowadzonych w poprzednich rozdziałach
i kreśli konkluzje w kwestii potencjalnego wpływu „węgierskiego eksperymentu“ na politykę
gospodarczą w innych krajach Europy Środkowej w przyszłości.
Materiał, który przedstawiam w opracowaniu opiera się nie tylko na dostępnych
publikacjach, ale jest w sposób znaczący poszerzony i wzbogacony wynikami moich
poszukiwań badawczych, które prowadziłem na Węgrzech w sierpniu i listopadzie 2014 r.
Informacje te widoczne są szczególnie w rozdziałach: drugim i trzecim. Podczas moich wizyt
studyjnych w Budapeszcie przeprowadziłem serię wywiadów z przedstawicielami rządu
Węgier, analitykami z Szazadveg Foundation3 oraz naukowcami z Budapeszteńskiego
Uniwersytetu Technologiczno – Ekonomicznego4.

3 Budapeszteński think-tank bliski Fideszowi
4 Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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1. Sytuacja gospodarcza Węgier w 2010 roku
W okresie od 2002 do 2006 roku, a więc w czasie pierwszych rządów koalicji MSZPSZDSZ, gospodarka węgierska rozwijała się w zdrowym tempie, około 4% w skali roku. Lata,
które nastąpiły po drugich, wygranych przez koalicję MSZP-SZDSZ wyborach w 2006, pokazują
zupełnie odmienny obraz (zob. Wykres 1). W 2007 r. wzrost PKB wyhamowuje do zaledwie
0,5%, by w następnym, 2008 roku, wynieść 0,9%. W 2009 r. węgierski PKB kurczy się o 6,6%.
Wykres 1. Realne tempo wzrostu węgierskiego PKB

Źródło: Eurostat

Na pierwszy rzut oka, kształt krzywej tempa wzrostu PKB przedstawiony na Wykresie 1, nie wydaje się nadzwyczajny. W świecie, po upadku Lehman Brothers, recesję w 2009 roku
przeżywało wiele państw europejskich. Porównanie statystyk dotyczących węgierskiego PKB
z czeskim i polskim ujawnia nowe informacje.
Wykres 2. Skumulowane realne tempo wzrostu PKB (Wartość 100 przypisana PKB w 2006)

Źródło: Eurostat

Krzywe na Wykresie 2 biorą jako punkt początkowy rok 2006 (ostatni rok znaczącego
wzrostu węgierskiej gospodarki), a dalszy ich przebieg odzwierciedla odpowiednio zmiany
węgierskiego, czeskiego i polskiego PKB. Widać wyraźnie, że wyniki gospodarki węgierskiej
są dużo gorsze niż dwóch pozostałych.
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W okresie 2007 – 2009, węgierski PKB, w wartościach realnych, zmniejsza się o ok. 5%,
co należy porównać z ok. 3% wzrostem w Czechach i ok. 14% wzrostem w Polsce. Szczególnie
interesująca jest rozbieżność poziomu wzrostu PKB między Węgrami a Czechami i Polską,
która ma miejsce w 2007 roku. Wzrost PKB Czech i Polski utrzymuje się powyżej poziomu
5%, podczas kiedy gospodarka węgierska praktycznie stoi w miejscu. Powody drastycznego
spadku tempa wzrostu węgierskiego PKB muszą więc być raczej wewnętrzne niż zewnętrzne.
Statystyki dotyczące poziomów deficytu sektora rządowego i samorządowego (ang.
General Government Deficit, dalej deficyt) tych trzech krajów Europy Środkowej zdają się
rzucać światło na potencjalne powody rozbieżności w tempie wzrostu PKB wymienionych
państw (zob. Wykres 3).
Wykres 3. Deficyt sektora rządowego i samorządowego, jako % PKB

Źródło: Eurostat

W latach 2002 – 2004, deficyt na Węgrzech, chociaż relatywnie wysoki w porównaniu
z czeskim i polskim, generalnie utrzymywał tendencję spadkową. W relacji do PKB, deficyt
zmniejszył się z 8,9% w 2002 roku do 6,4 % w 2004. W 2005 i 2006 redukcja deficytu zarówno
w Czechach jak i Polsce była kontynuowana. Kontrastuje to ze wzrostem deficytu na Węgrzech,
gdzie osiągnął, na przestrzeni tych dwóch lat, odpowiednio: 7,9% i 9,4% PKB. Okazuje się,
że odnotowany w tym czasie wzrost węgierskiego PKB, był w pewnym stopniu, efektem
wzrostu wydatków publicznych.
Koalicja MSZP-SZDSZ, która wygrała wybory po raz drugi w 2006 roku, dokonała
zdecydowanej redukcji deficytu w 2007, sprowadzając go do poziomu 5,1% PKB. Ten ruch
zbiegł się ze spadkiem wzrostu PKB w tym samym roku. Gwałtowne obniżenie poziomu deficytu
wydaje się być prawdopodobną przyczyną rozbieżności w tempie wzrostu PKB pomiędzy
Węgrami, a pozostałymi dwoma krajami Europy Środkowej.
Deficyt na Węgrzech był dalej redukowany w 2008 roku i osiągnął poziom 3,7%,
mniej więcej taki jak w Polsce (3,6%). W 2009 roku, w którym węgierski PKB kurczy się ponad
6%, deficyt publiczny wzrasta do 4,6% PKB, do poziomu znacznie niższego niż w Czechach (5,5%)
i Polsce (7,3%).
Relatywnie wysoki deficyt w okresie 2002–2006 doprowadził stopniowo do wzrostu
długu publicznego (długu instytucji sektora rządowego i samorządowego) brutto (dalej dług
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publiczny), wyrażonego w procentach PKB (zob. Wykres 4).
Wykres 4. Dług publiczny brutto jako % PKB

Źródło: Eurostat

Na koniec 2002 roku, poziom węgierskiego długu publicznego w relacji do PKB
był znacząco wyższy niż w przypadku Czech lub Polski: wskaźnik zadłużenia wynosił 55,1%
dla Węgier, w porównaniu do 43,5% dla Polski i tylko 25,9% dla Czech. Chociaż poziom długu
publicznego w okresie od 2002 do 2009 roku wzrósł we wszystkich trzech krajach Europy
Środkowej, to jego wzrost na Węgrzech był najwyższy (ok. 42% wzrost współczynnika zadłużenia
dla Węgier, w porównaniu z ok. 32% dla Czech i ok. 20% dla Polski) a także zaczął się on dużo
wcześniej niż nastąpiło bankructwo Lehmans Brothers i światowy kryzys.
Pogarszające się wyniki gospodarki Węgier razem z relatywnie wysokim deficytem,
dużym i rosnącym współczynnikiem długu publicznego w stosunku do PKB, znalazły swe
odzwierciedlenie w pogarszającej się ocenie wiarygodności kredytowej (zob. Wykres 5).
Wykres 5. Węgry – Rating S&P (długoterminowe zadłużenie w obcej walucie)
Grudzień-00 Czerwiec-06 Październik-08 Listopad-08 Marzec-09
AAA
AA
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB

Źródło: Bloomberg

Agencja ratingowa Standard&Poors rozpoczęła obniżanie ratingu Węgier począwszy
od czerwca 2006 roku. Dalsze obniżenia, które następowały, kolejno w październiku
i listopadzie 2008 roku oraz marcu 2009 roku, doprowadziły węgierski rating kredytowy
do krawędzi poziomu inwestycyjnego. Znaczące obniżenie oceny wiarygodności kredytowej
Węgier, odbywające się w czasie zawirowań na rynku globalnym, doprowadziło do trudności
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z plasowaniem nowych obligacji państwowych na rynkach międzynarodowych. Sytuacja
ta wymusiła działania ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który razem
z Bankiem Światowym, przygotował w październiku 2008 pakiet pomocy finansowej
dla Węgier o wartości całkowitej 25 mld USD.
Węgierska gospodarka w momencie zwycięstwa Fideszu w wyborach, w kwietniu
2010, była w opłakanym stanie. Węgierski PKB zmniejszył się o ok. 6,6% w poprzednim
roku przy deficycie sięgającym 4,6% PKB. Dług publiczny w relacji do PKB osiągnął historyczny
wręcz poziom około 78%. Fidesz potraktował większość 2/3 miejsc w parlamencie, uzyskaną
w wyborach w 2010 roku, jako silny mandat do przeprowadzenia poważnych reform
w kraju. Zanim zaczniemy rozpatrywać konkretne rozwiązania zastosowane przez rząd Viktora
Orbána powinniśmy poznać przyczyny trudności ekonomicznych, których doświadczyły
Węgry przed 2010 rokiem, widziane oczyma ekonomistów Fideszu.

2. Przyczyny węgierskich niepowodzeń gospodarczych z punktu
widzenia ekonomistów Fideszu
Poszukując źródeł ekonomicznych problemów, przed którymi stanęły Węgry przed
2010 rokiem, ekonomiści Fideszu przeanalizowali ponad 20-letni okres, zaczynający się
w 1989 r., kiedy to proces transformacji został oficjalnie rozpoczęty. Uważają oni, że znalezienie
się węgierskiej gospodarki w 2010 roku w gorszej sytuacji niż to miało miejsce w przypadku
gospodarki czeskiej i polskiej było następstwem pośpiesznej transformacji ustrojowej
naznaczonej licznymi, poważnymi błędami w polityce gospodarczej. Spójną prezentację
tego stanowiska można znaleźć w artykule pt. „Background of structural imbalances in
post-communist transition economy”, autorstwa adiunkta Lászlego Györgyego i profesora
Josepha Veressa z Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technologii i Ekonomii.

Liberalizacja handlu zagranicznego
György i Veress wskazują na szybką liberalizację handlu zagranicznego, jako główny
błąd w polityce gospodarczej Węgier tamtego okresu. Chociaż przyznają, że liberalizacja
handlu zagranicznego nastąpiła w Czechach i Polsce w szybszym tempie, niż stało się to
na Węgrzech, podkreślają znaczenie wysokich taryf celnych chroniących rynek wewnętrzny
w obydwu tych krajach. Ich zdaniem dwa zjawiska, wysokie taryfy celne oraz fakt,
że w obydwu tych krajach liberalizacji nie towarzyszyło wzmocnienie realnego efektywnego kursu walut (ang. Real Effective Exchange Rate, dalej REER), pomogły ocalić rodzimą
produkcję. Powyższa teza, w świetle obecnie dostępnych danych z Banku Światowego,
nie potwierdza się. Wszystkie trzy kraje od 1989 r., doświadczyły aprecjacji realnego
efektywnego kursu walut. W okresie od 1989 do 1999 roku skumulowany wzrost REER
był znacznie wyższy w Polsce niż na Węgrzech, aczkolwiek w 1990 r. REER w Polsce
uległ obniżeniu o prawie 22%, podczas kiedy na Węgrzech wzrósł o blisko 2%.
Szybka liberalizacja handlu zagranicznego spowodowała falę upadłości przedsiębiorstw. Györg i Veress przedstawiają statystyki bankructw firm na Węgrzech, w Czechach
i Polsce, w okresie 1992 – 1996 (zob. Wykres 6).
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Wykres 6. Liczba bankructw firm (w tysiącach)

Źródło: Györg i Veress

Wykres 7. Liczba bankructw firm (na każdy 1 mld USD
PKB w 1996 r.)

Źródło: Györg i Veress oraz Bank Światowy

Bezwzględna liczba upadłości przedsiębiorstw na Węgrzech w tym czasie była
znacznie wyższa niż w przypadku pozostałych dwóch państw. To porównanie staje się jeszcze
bardziej uderzające, biorąc pod uwagę wielkości gospodarek wymienionych tu trzech krajów
(zob. Wykres 7). Węgry doświadczyły 898 bankructw firm, licząc na każdy 1 mld USD PKB.
Współczynnik ten wyniósł w Czechach i Polsce odpowiednio 129 i 139 firm.
Eric Reinert, heterodoksyjny ekonomista i głośny krytyk sposobu w jaki transformacja
została przeprowadzona w postkomunistycznych krajach, wskazuje na tragiczne skutki
szybkiej liberalizacji dla rodzimych przedsiębiorstw. W swojej ostatniej anglojęzycznej książce5
stwierdza: „W byłych komunistycznych krajach wiele przedsiębiorstw zbankrutowało zanim miało
gotowy system rachunkowości, który pomógłby im zrozumieć ich własne koszty. Terapia szokowa
końca historii będzie z perspektywy czasu postrzegana jako czyste szaleństwo”6.
Skala zjawiska upadłości firm na Węgrzech musiała mieć swój udział w 30% redukcji
zatrudnienia, odnotowanej w tym kraju w okresie transformacji ustrojowej. Naturalnie,
biorąc pod uwagę pozorne pełne zatrudnienie podczas panowania reżimu komunistycznego,
w czasie transformacji musiało dojść do redukcji zatrudnienia. Jednakże, redukcja zatrudnienia
na Węgrzech, była o wiele wyższa niż w Czechach czy Polsce, gdzie w tym samym okresie
odpowiednio 10% i 20% zatrudnionych straciło pracę.

Potrzeby finansowania zewnętrznego
Szybka liberalizacja handlu wraz z aprecjacją realnego efektywnego kursu walut
doprowadziła do drastycznego spadku eksportu i znaczącego wzrostu importu, napędzanego
przez strumień dóbr konsumpcyjnych z Zachodu. To zjawisko przełożyło się na załamanie
równowagi handlowej i wzrost zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Deficyt
handlowy był kompensowany poprzez wzrost zadłużenia denominowanego w obcej walucie
napływ kapitału zagranicznego w postaci inwestycji zagranicznych. György i Veress wykazują,
5 Reinert, E.S. (2007), How Rich Countries Got Rich. and Why Poor Countries Stay Poor, London: Constable & Robinson Ltd.
6 Ibid. s. 252, tłumaczenie własne.
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że dług publiczny Węgier wzrósł o 20% PKB pomiędzy rokiem 1990 a 1995. Z czasem,
wysoki, bezwzględny poziom zadłużenia sprawił, że dalsze zaciąganie długu nie było
już tak proste. W tej sytuacji coraz większą rolę, jako źródła finansowania deficytu, zaczęły
odgrywać inwestycje zagraniczne, szczególnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne
(dalej BIZ).

Prywatyzacja i dualizm w gospodarce
Proces powszechnej prywatyzacji w postkomunistycznej transformacji ustrojowej
był zbieżny z dominującymi poglądami w tamtym czasie. Prywatyzacja była wtedy postrzegana
jako jedyna droga modernizacji niewydajnej, postkomunistycznej gospodarki. Jak twierdzi
Ha-Joon Chang7, kolejny heterodoksyjny ekonomista (po przywołanym wcześniej Ericu
Reinertcie): „państwowe przedsiębiorstwa (...) nie działają. Ta ocena (...) uzyskała status
pseudoreligijnego credo podczas transformacji komunistycznych gospodarek w latach
90-tych. Na moment wydało się jakby cały świat postkomunistyczny był zahipnotyzowany mantrą,
‘prywatne dobre, państwowe złe’ ”8.
Tym niemniej ekonomiści Fideszu twierdzą, że siłą napędową kryjącą się za procesem
prywatyzacji na Węgrzech było w istocie zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie.
Zakres prywatyzacji dokonanej w tym kraju był znacznie szerszy niż w którym-kolwiek innym,
znaczącym kraju postkomunistycznym.
Około roku 2010 węgierska gospodarka, pod względem struktury własności, przypominała bardziej model anglosaski niż model mieszany, charakterystyczny dla
Europy kontynentalnej. Ważną cechą procesu prywatyzacji na Węgrzech i generalnie
w Europie Środkowej był fakt, że większość przedsiębiorstw zostało sprywatyzowanych
poprzez ich sprzedaż zagranicznym inwestorom. Banki, narodowy operator telekomunikacyjny
i wiele państwowych przedsiębiorstw przemysłowych zostało sprzedanych zagranicznym
korporacjom. Na Węgrzech, inaczej niż w Czechach i Polsce, została sprzedana
także państwowa spółka paliwowa oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (takie
jak dostawcy gazu, prądu czy wody).
Równocześnie z procesem prywatyzacji, ówczesne rządy wprowadziły wiele
rozwiązań mających na celu przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Najpowszechniejszym środkiem używanym w tym celu przez Węgry, ale i inne kraje Europy
Środkowej, takie jak Czechy i Polska były ulgi podatkowe. György i Veress twierdzą, że pozytywna
dyskryminacja względem BIZ wykreowała dualizm w gospodarce. Aby udokumentować
swoje twierdzenie, przywołują oni badania pokazujące, że całkowite obciążenia podatkowe
firm kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych waha się pomiędzy 10 a 18 procentami.
Ten poziom opodatkowania należy porównać, z przedziałem 53 do 58 procent, całkowitym
obciążeniem podatkowym firm krajowych, oszacowanym przez Györgyego i Veressa. Zdaniem
ekonomistów, preferencyjne traktowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych miało
istotnie negatywny wpływ na rozwój rodzimych przedsiębiorstw.
Deficyt handlowy Węgier pozostawał wysoki do 2009 roku. Zapotrzebowanie
na zewnętrzne finansowanie wywołane deficytem wzrastało dodatkowo, z powodu
7 Chang, H.-J. (2007), Bad Samaritans, London: Random House Business Books.
8 Ibid. s. 104, tłumaczenie własne.
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znacznego transferu zysków firm kontrolowanych przez zagranicznych właścicieli poza Węgry.
Od 1998 r., w którym prywatyzacja była już wykonana w dwóch trzecich, wpływy związane
z BIZ przestały być wystarczające dla zrównoważenia deficytu na bilansie bieżącym. Węgierskie
zadłużenie zagraniczne zaczęło się ponownie podnosić. Według Györgyego i Veressa, dług
publiczny brutto pomiędzy 2002 a 2010 rokiem powiększył się o 25,4 punkty procentowe,
a udział dłużnych papierów wartościowych denominowanych w obcej walucie wzrósł z 25%
do 48%. Rząd węgierski nie był osamotniony w zaciąganiu nowych, znacznych zobowiązań
finansowych. Węgrzy, zachęceni dostępnością pozornie tanich kredytów w obcej walucie,
brali kredyty i pożyczki, aby finansować konsumpcję. György i Veress wykazują, że w okresie
pomiędzy 2002 a 2009 rokiem, zadłużenie publiczne łącznie z zadłużeniem obywateli wzrosło
o 55 punktów procentowych w relacji do PKB.
Poważny spadek koniunktury, którego doświadczyła gospodarka Węgier w 2009
roku, zaprezentowany w poprzednim rozdziale, był rezultatem niezrównoważonego poziomu
zadłużenia i konieczności redukcji deficytu budżetowego. Ekonomiści Fideszu twierdzą,
że słabość węgierskiej gospodarki będąca u podstawy niezrównoważonego poziomu
zadłużenia, jest wynikiem błędów popełnionych podczas pośpiesznej przemiany gospodarki
centralnie planowanej w rynkową.
Szybka liberalizacja handlu, bezprecedensowa skala prywatyzacji, wraz z pozytywną
dyskryminacją, tj. faworyzowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, uzależnienie
od zewnętrznych środków na modernizację gospodarki i nieodpowiedzialne zaciąganie
długów przez rząd, któremu towarzyszyła prywatna konsumpcja napędzana przez pożyczki
zaciągane w obcej walucie, to przejawy błędnej polityki gospodarczej, która legła u podstaw
węgierskiego załamania gospodarczego przed wyborami parlamentarnymi w 2010 roku.

3. Polityka gospodarcza po 2010 - kluczowe rozwiązania
Rząd, utworzony przez partię Fidesz, wkrótce po wygranych wyborach w 2010
roku rozpoczął wdrażanie szerokiego wachlarza reform ekonomicznych. Niektóre z działań
zaprojektowano, przynajmniej początkowo, jako narzędzia zarządzania kryzysowego. Inne
były opracowane, jako reformy mające na celu długoterminową poprawę fundamentów
węgierskiej gospodarki.

Zarządzanie kryzysowe
Jak podkreślałem w pierwszym rozdziale tego opracowania, rząd Orbána odziedziczył
mocno zadłużony kraj, ze współczynnikiem długu do PKB na historycznym wręcz poziomie
(ponad 78%) i z historią znacznych deficytów budżetowych. Posunięcia poprzedniego rządu,
poczynione, aby zredukować deficyt, doprowadziły do wyhamowania gospodarki węgierskiej.
Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu z powodu ogólnoświatowego kryzysu,
co doprowadziło węgierski PKB do zmniejszenia się o ponad 6% w 2009 r. Orbán odmówił
realizacji zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, postulującego dalsze
ograniczenie wydatków publicznych, co oznaczało potrzebę znalezienia nowych źródeł
dochodu, by utrzymać deficyt na poziomie określonym przez MFW, jako warunek udzielenia
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pomocy finansowej z 2008 roku9.

Podatki specjalne
W celu zwiększenia wpływów do kasy państwowej rząd Fideszu wprowadził specjalne
podatki obejmujące przedsiębiorstwa w niektórych sektorach węgierskiej gospodarki.
W momencie ich wprowadzania, rząd wskazywał, że jest to tymczasowe rozwiązanie, które
ma na celu rozłożenie obciążeń wynikających ze spowolnienia gospodarczego w sprawiedliwszy
sposób, niż to miało miejsce do tej pory.
Podatki specjalne nie były oparte o zysk. Wysokość podatku była obliczana, albo na
bazie przychodów generowanych przez przedsiębiorstwo, albo całkowitych aktywów netto w przypadku banków, lub całkowitej kwoty premii netto - w przypadku firm ubezpieczeniowych.
W niektórych przypadkach, zastosowanie podatku specjalnego zależało od wielkości firmy.
Tabela 1. Podatki specjalne wprowadzone na Węgrzech w 2010
Sektor gospodarki

Minimalny poziom
przychodów, od
którego podatek ma
zastosowanie

Stopa podatku

Podstawa
opodatkowania

Telekomunikacja

5 mld HUF

6,50%

Przychody

Handel detaliczny

100 mld HUF

2,50%

Przychody

Energetyka

Brak

1,05%

Przychody

Bankowość

Brak

0,45%

Suma aktywów
netto

Ubezpieczenia

Brak

5,20%

Suma premii netto

Źródło: László György

Zważywszy na skalę prywatyzacji, która miała miejsce na Węgrzech w latach ubiegłych,
i fakt, że w większości została ona dokonana poprzez sprzedaż przedsiębiorstw zagranicznym
inwestorom, firmy kontrolowane przez zagranicznych właścicieli były grupą, którą ten nowy
podatek najbardziej dotyczył. Pomimo fali głosów sprzeciwu w stolicach Europy Zachodniej,
niewątpliwie wywołanej przez lobby spółek matek podmiotów dotkniętych nową daniną,
podatki specjalne osiągnęły swój podstawowy cel. Wygenerowały znaczący, dodatkowy
przychód podatkowy. Dla przykładu, w 2013 roku, wpływy z podatków specjalnych wyniosły
równowartość ok. 2,3% PKB. Dość szybko ogłoszono, że podatki specjalne staną się stałym
element systemu podatkowego Węgier.
Podatki specjalne, już jako stały element systemu podatkowego, mogą być postrzegane
nie tylko jako źródło dodatkowych wpływów do budżetu, ale także jako część szeroko zakrojonej
polityki gospodarczej. W przypadku telekomunikacji i handlu detalicznego, podatek specjalny
dotyczy jedynie dużych korporacji. Wyłączenie z nowego system podatkowego mniejszych
graczy, najczęściej rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może być
traktowane, jako część polityki wyrównywania szans dla wszystkich podmiotów obecnych
na węgierskim rynku. Chociaż można wątpić, czy podatki specjalne doprowadziły
9 3,8% PKB

12

do sprawiedliwszego rozłożenia obciążeń spowodowanych pogorszeniem koniunktury
gospodarczej, według wszelkiego prawdopodobieństwa dodatkowe koszty były przerzucane
ostatecznie na klienta końcowego, to jednak najprawdopodobniej poprawiły one
konkurencyjność węgierskich MŚP.
Podatek specjalny nałożony na spółki energetyczne obejmuje wszystkie spółki,
niezależnie od ich wielkości, ale równocześnie posiada inny ciekawy mechanizm. Kwota
naliczanego podatku może być znacząco zmniejszona w przypadku, gdy spółka zdecyduje
się reinwestować pewną, minimalną część środków wygenerowanych w danym roku.
Ta ulga podatkowa może być inteligentnym sposobem wpływania na decyzje inwestycyjne
prywatnej korporacji.
Wprowadzenie podatków, mających zastosowanie głównie w przypadku firm
kontrolowanych przez zagraniczny kapitał, stanowi niekonwencjonalne rozwiązanie nie
tylko dla Węgier, ale również dla wszystkich znaczących, postkomunistycznych krajów
Europy Środkowej. Podatki specjalne mogą być postrzegane jako odstępstwo od polityki
faworyzowania zagranicznych inwestorów, cechującej się licznymi ulgami podatkowymi,
łącznie z długimi wakacjami podatkowymi.
Od czasu wprowadzenia nowego planu podatkowego, przeważająca większość
ekonomistów cytowanych w prasie międzynarodowej twierdziła, że ten ruch węgierskiego
rządu musi przynieść wręcz tragiczne skutki. Nieoczekiwanie, strumień napływających
bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie wysechł, a w 2012 roku BIZ na Węgrzech przewyższył poziom sprzed kryzysu10.
Warto przypomnieć jeden kluczowy aspekt wprowadzonych na Węgrzech podatków
specjalnych. Podatki te, nie są oparte na zysku wypracowanym przez dane przedsiębiorstwo,
ale są one obliczane na podstawie jego przychodu, niezależnie od wykazywanej rentowności
takiej działalności. Podatek tego rodzaju może być traktowany jako alternatywa podatku
od zysku, w sektorach, gdzie podejrzewa się, że podmioty kontrolowane przez kapitał
zagraniczny wykazują nadzwyczajnie niską rentowność dzięki zastosowaniu, budzącej
wątpliwości, polityki dotyczącej cen transferowych. Manipulowanie cenami transferowymi
jest powszechną praktyką międzynarodowych korporacji, a rządom, szczególnie w krajach
rozwijających się, brakuje efektywnych narzędzi jej kontrolowania11.

Polityka gospodarcza
Poza prezentowanymi powyżej działaniami antykryzysowymi rząd Fideszu
przeprowadził szereg reform gospodarczych z zamiarem długoterminowej poprawy wyników
węgierskiej gospodarki.

Wyrównywanie szans
Koncepcja potrzeby wyrównywania szans i końca dualizmu w gospodarce była
tematem pojawiającym się we wszystkich dyskusjach z ekonomistami z kręgów bliskich rządowi
10 Piasecki, M. (2014), ‚Reformy Orbana a obawy przed załamaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI)’, w Skiba, L.,
Rapkiewicz, M. i Kędzierski, M. Węgry Orbana - wzór czy przestroga?, Warszawa: Instytut Sobieskiego.
11 Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2011) Economic Development, 11th edition, Harlow: Pearson Education limited, s. 691.
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Fideszu. Próby rozwiązania problemów z nimi związanych znalazły swoje odzwierciedlenie
w wielu inicjatywach. Kluczowym symptomem dualizmu w gospodarce, prezentowanego
w drugim rozdziale opracowania, jest nierówne rozłożenie obciążeń podatkowych pomiędzy
duże, w większości kontrolowane przez zagraniczne korporacje, podmioty a małe i średnie
przedsiębiorstwa, w większości kontrolowane przez rodzimy kapitał. Jedną z pierwszych zmian
w węgierskim kodeksie podatkowym w 2010 roku było wprowadzenie dwóch różnych stawek
podatku dochodowego od osób prawnych. Na duże spółki nałożono 18% stawkę podatku
dochodowego od zysku, podczas kiedy stawka podatkowa dla MŚP została ustalona na niższym
poziomie 10%12.
Program finansowania wzrostu13 to następna znacząca inicjatywa nakierowana
na poprawę sytuacji MŚP. Inicjatywa ta została wdrożona nie przez rząd, ale przez Węgierski
Bank Centralny. Niemniej, prezesem banku w momencie wdrożenia tego programu
był dr György Matolcsy, który wcześniej pełnił urząd ministra gospodarki w rządzie Viktora
Orbána, dlatego również i tę inicjatywę można przypisać rządowi Fideszu. W ramach programu
finansowania wzrostu Węgierski Bank Centralny bezpłatnie udostępnił bankom komercyjnym
kwotę do 2.000 mld HUF (ok. 6,6 mld EUR) pod warunkiem, że środki te będą przeznaczone
na kredyty dla węgierskich MŚP. Oprocentowanie tych kredytów z puntu widzenia kredytobiorcy wynosiło 2,5% w skali rocznej.
Moi rozmówcy z kręgów rządowych wskazywali także, na zamiar rządu
zmaksymalizowania procentowego udziału funduszy europejskich w perspektywie 2014–
2020, które będą dostępne dla sektora MŚP. Celem rządu jest przekazanie małym i średnim
przedsiębiorstwom węgierskim 60% funduszy europejskich, które zostaną pozyskane
przez Węgry. Zamiarem rządu jest również wprowadzenie koniecznych poprawek w prawie
o zamówieniach publicznych, tak aby zwiększyć szanse wygrywania publicznych przetargów
krajowym MŚP.

Zwiększanie udziału rodzimego kapitału w strukturze własności
Politycy z partii Fidesz są przekonani o potrzebie przywrócenia równowagi
w strukturze własności na rzecz rodzimego kapitału, tak państwowego, jak i prywatnego.
Krytykują zarówno skalę prywatyzacji, jak i sposób jej przeprowadzenia. Rząd Viktora Orbána
zapoczątkował proces renacjonalizacji niektórych prywatnych spółek. Zadeklarował zamiar
przejęcia kontroli nad firmami działającymi w sektorach uznanych za strategiczne, jak: sektor
paliwowy, energetyka, ale także nad tymi, które cieszą się monopolistyczną pozycją na rynku,
tak jak w przypadku przedsiębiorstw użyteczności publicznej14.
Renacjonalizacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej wydaje się zgodna
z rekomendacjami Ha-Joon Chang15: “Przedsiębiorstwa w sektorach, które są naturalnymi
monopolami, sektorach, które charakteryzują się dużymi nakładami inwestycyjnymi i wysokim
ryzykiem oraz przedsiębiorstwa dostarczające podstawowe usługi, powinny pozostać
przedsiębiorstwami państwowymi, chyba że rząd ma bardzo wysokie zdolności pobierania
A bardziej precyzyjnie, pierwsze HUF500m zysku danej firmy jest opodatkowane na poziomie 10%, wszystko powyżej tej
kwoty obłożone jest 18% podatkiem.
13
Ang. Growth Credit Scheme.
14
Ang. utilities.
15
Chang, H.-J. (2007), Bad Samaritans, London: Random House Business Books.
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podatków i/lub wysokie zdolności regulacyjne”16. Takie warunki są rzadko spełnione w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej.
Proces nacjonalizacji na Węgrzech postępuje. Rząd Viktora Orbána odkupił znaczne
udziały w węgierskiej, narodowej spółce paliwowej MOL oraz znacjonalizował kilka firm
z sektora energetycznego i użyteczności publicznej. Rząd dokonał również akwizycji aktywów,
które nie spełniały powyżej wymienionych kryteriów, mowa tu o spółkach działających
w sektorze bankowym i przemysłowym. Niemniej, ekonomiści z kręgów bliskich Fideszowi
wyrażają przekonanie, że intencją rządu nie jest długoterminowe zachowanie własności nad
tymi aktywami. Podmioty te mają być odsprzedane rodzimemu kapitałowi, gdy tylko ten
będzie gotowy je zaabsorbować. Przykładem tego procesu jest reprywatyzacja Takarekbank,
który został kupiony od niemieckiego DZBank AG w 2012 roku, a następnie sprzedany w 2014
Magyar Takarek, spółce kontrolowanej przez węgierski prywatny kapitał.

Wzrost konkurencyjności
Jedną z trosk rządu Fidesz od 2010 roku jest konkurencyjność węgierskiej gospodarki.
Nie ulega kwestii, że konkurencyjność na dłuższą metę nie może być oparta na taniej sile
roboczej. Praca staje się tym droższa im kraj osiąga wyższy poziom rozwoju. W rezultacie
znaczenie kosztu pracy, jako zasadniczego czynnika przyciągającego zagraniczne inwestycje
do regionu, z czasem osłabnie. Firmy produkcyjne, zarówno krajowe jak zagraniczne, mogą
łatwo relokować swoje zakłady produkcyjne do nowych miejsc, oferujących niższe koszty pracy.
Rząd Fideszu zidentyfikował ceny energii elektrycznej, jako czynnik, który może w przyszłości
wywierać znaczący wpływ na wybór lokalizacji i decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw.
Celem renacjonalizacji podmiotów produkujących energię elektryczną jest zapewnienie
najniższych, jak to tylko możliwe, kosztów energii dla firm działających na Węgrzech.
Uważa się, że kontrowersyjna decyzja zlecenia spółce Rosatom budowy elektrowni atomowej
Paks służy temu celowi. Kluczowym składnikiem kosztów wytworzenia energii produkowanej
przez zakłady jądrowe jest początkowy nakład kapitałowy związany z budową elektrowni.
Dodatkowo, koszty finansowe mogą, ze względu na wieloletni okres budowy, wynieść
równowartość nakładów kapitałowych (odsetki w czasie budowy). Biorąc pod uwagę fakt,
że rozbudowa Paks jest pierwszym krokiem Rosatomu na rynku Unii Europejskiej, sam koszt
budowy będzie zapewne bardzo konkurencyjny. Równocześnie, decyzji zlecenia budowy spółce
Rosatom towarzyszyło podpisanie porozumienia co do długoterminowego finansowania
dłużnego 80% kosztów budowy, które to finansowanie, w wysokości 10 mld EUR, ma być
dostarczone przez państwo rosyjskie.
Bardzo interesująca będzie obserwacja, czy korzyści gospodarcze wynikające z niższej ceny
energii elektrycznej przeważą polityczne koszty partnerstwa z rosyjskim rządem w aktualnej sytuacji
geopolitycznej. W tym samym czasie zbliżenie z Rosją może pozytywnie wpłynąć na ceny gazu
zawarte w porozumieniu przedłużającym długoterminowy kontrakt gazowy, którego uzgodnienie
zostało publicznie ogłoszone podczas wizyty Władimira Putina w Budapeszcie w lutym 2015 roku.
Równolegle, rząd Fideszu podpisał liczne strategiczne umowy partnerskie z zachodnimi
korporacjami, zarówno tymi już obecnymi na Węgrzech, jak i tymi dopiero rozważającymi
inwestowanie w tym kraju. Sygnatariusze tych porozumień tacy jak: Audi, Daimler, Suzuki,
16

Ibid. s. 119, tłumaczenie własne.
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General Electric, Coca-Cola, GlaxoSmithKline są w większości przypadków firmami sektora
produkcyjnego, a ich inwestycje na Węgrzech będą najprawdopodobniej zorientowane
na eksport. Strategiczne umowy partnerskie mogą być postrzegane jako próba przyciągnięcia
tego typu BIZ, które są najbardziej korzystne dla rozwoju gospodarczego kraju, w przeciwieństwie
do stwarzania atrakcyjnych warunków dla jakiejkolwiek inwestycji zagranicznej. To jest zgodne
z aktualną w krajach rozwijających tendencją „selektywnego wspierania BIZ tak, aby uzupełnić
szerszą strategię industrializacji”17.
Na Węgrzech można usłyszeć, że to właśnie perspektywa dostępności stabilnego
źródła energii elektrycznej w atrakcyjnej cenie, które ma zapewnić rozbudowana elektrownia
w Paks, umożliwiła rządowi Fideszu podpisanie umów partnerskich z niemieckimi firmami
produkcyjnymi.
Od roku 2010, takie firmy jak: Audi, Mercedes, BMW rozbudowały swoje moce
produkcyjne na Węgrzech albo podjęły decyzje o przeniesieniu części zakładów produkcyjnych
do tego kraju. Pomimo ogólnego niezadowolenia panującego w Unii Europejskiej, a związanego
z węgierską decyzją bezprzetargowego wyboru spółki Rosatom, jako dostawcy technologii
dla rozbudowy Paks, pojawiły się pogłoski, że Siemens, niemiecki kolos przemysłowy, będzie
partycypował w projekcie wraz z Rosatomem.

Zachęty do pracy
Jedną ze słabości węgierskiej gospodarki jest, zdaniem ekonomistów Fideszu, niski
poziom aktywności zawodowej, definiowany, jako stosunek liczby zatrudnionych lub aktywnie
poszukujących pracy do ogólnej liczby ludności. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób
pomiędzy 15 a 64 rokiem życia na Węgrzech i dwóch krajów z nimi porównywalnych zestawia
Tabela 2.
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej w 2009 (wiek: 15 – 64 lat)

Czechy

Węgry

Polska

70,0%

61,5%

64,7%

Źródło: Bank Światowy

Węgierski współczynnik aktywności zawodowej, który w 2009 roku wynosił 61,5%,
był znacznie niższy niż to miało miejsce w Czechach - 70% i Polsce - 65%.
Rząd Fideszu oficjalnie uznał tę słabość i wprowadził liczne reformy mające na celu
zwiększenie aktywności zawodowej i stworzenie tego, co nazywają „gospodarką opartą
na pracy”18.
W pierwszej kolejności rząd podjął próbę stworzenia zachęt w celu podniesienia
atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z zachęt była zmiana w systemie podatkowym. Wprowadzono
liniowy podatek od dochodów osobistych na poziomie 16%, relatywnie niskim w porównaniu
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Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2011) Economic Development, 11th edition, Harlow: Pearson Education limited, s. 694
Ang. workfare economy.

z podatkami progresywnymi w Czechach (15%-22%) i Polsce (18%-32% ). Wprowadzenie
podatku liniowego spowodowało zmniejszenie wpływów podatkowych. Ubytek ten został
w części zrekompensowany przez wzrost stawki podatku VAT do 27%, resztę pokryły przychody
z podatków specjalnych. Przesunięcie środka ciężkości z podatków opartych na dochodach
w kierunku podatków bazujących na konsumpcji,
spowodowało wzrost domowych
oszczędności i w konsekwencji pomogło w redukcji udziału instrumentów dłużnych,
które pozostają w rękach zagranicznych inwestorów, w całkowitym długu publicznym.
Powyższa zmiana w podatkach jest tzw. “marchewką”, gdzie “kijek” pojawił
się pod postacią redukcji świadczeń socjalnych. Intencją rządu było sprawienie, aby praca była
atrakcyjniejsza niż utrzymywanie się z zasiłków.
Zachętom do uczestniczenia w rynku pracy towarzyszyły inicjatywy dotyczace
tworzenia nowych miejsc zatrudnienia. Jedną z nich było zwiększenie elastyczności prawa
pracy. Rząd Viktora Orbána twierdzi, że od roku 2010 Węgry zmieniły się z kraju o sztywnych
przepisach prawa pracy w kraj o najbardziej elastycznym prawie pracy w Unii Europejskiej.
Rząd zdecydował włączyć się także bezpośrednio w proces tworzenia miejsc pracy
poprzez ustanowienie systemu robót publicznych. Jego celem jest stworzenie możliwości
powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnym. Krytycy systemu akcentują jego krótkotrwałe
działanie; zwolennicy widzą go jako pierwszy krok dla osób długotrwale pozbawionych pracy,
lub tych powracających na rynek pracy, na drodze do pozyskania stałego zatrudnienia.

Reformy Viktora Orbána, jako spójna propozycja
Bardzo często polityka gospodarcza rządu Viktora Orbána jest redukowana
tylko do podatków specjalnych i renacjonalizacji prywatnych podmiotów. Rzeczywisty obraz
jest bardziej złożony. Wiele reform wprowadzonych od 2010 roku wydaje się być spójnymi
z oceną źródeł kryzysu węgierskiej gospodarki, dokonaną przez ekonomistów Fideszu.
Pod wieloma względami inicjatywy te są zbieżne z rekomendacjami proponowanymi
przez heterodoksyjnych ekonomistów, takich jak Erik Reinert i Ha-Joon Chang. Niemniej
jednak, doradcy Fideszu nie opierają się bezpośrednio na pracach tych dwóch ekonomistów.

4. Krytyka reform gospodarczych Viktora Orbána
Reformy przeprowadzane przez rząd Viktora Orbána od roku 2010 spotkały
się z falą krytyki zarówno ze strony krajowej opozycji politycznej, jak też różnych instytucji
międzynarodowych, wielu znanych i szanowanych postaci życia gospodarczego i przedstawicieli
zagranicznych rządów. Krytyczne opinie były następnie nagłaśniane przez zagraniczną prasę,
która zaczęła umieszczać je w swoich nagłówkach. Reformy, które wzbudziły najwięcej
kontrowersji nie były bezpośrednio związane z polityką gospodarczą (na przykład zmiany
w konstytucji). Niemniej, również wiele z rozwiązań opisanych w poprzednim rozdziale
było poddanych ostrej krytyce. W tym rozdziale znajduje się opis podstawowych argumentów
przywoływanych przez krytyków niekonwencjonalnej polityki gospodarczej Viktora Orbána,
Komisję Europejską, MFW oraz Jánosa Kornaia, jednego z najbardziej znanych węgierskich
ekonomistów.

17

Komisja Europejska
Brak Potencjału Wzrostu
Wspólnym tematem cyklicznych publikacji Komisji Europejskiej pt. „Macroeconomic
Imbalances - Hungary”, jest brak potencjału wzrostu węgierskiej gospodarki. Według
autorów tych publikacji, brak potencjału wzrostu jest przede wszystkim rezultatem niskiej
stopy inwestycji, której towarzyszy brak wzrostu wydajności. Stopa inwestycji (udział
inwestycji w PKB) rzeczywiście uległa istotnemu obniżeniu, malejąc z poziomu ok. 23-24% PKB
w latach 2002–2009 do ok. 20% od roku 201019.
Niska stopa inwestycji może z kolei wynikać z dwóch przyczyn, delewarowania
węgierskiego sektora bankowego i pogorszenia się otoczenia biznesu. Według Komisji
Europejskiej, niektóre strategie rządu Viktora Orbána przyczyniły się do powstania tych
negatywnych zjawisk.
Delewarowanie
Oczywiście, delewarowanie jest efektem kryzysu gospodarczego i niemożliwego
do utrzymania poziomu długu publicznego i prywatnego. Jednak Komisja Europejska wymienia
też podatek specjalny, nałożony na sektor bankowy, jako kolejny czynnik, który ma znacząco
negatywny wpływ na dostępność kredytów dla firm działających na rynku węgierskim.
Otoczenie Biznesowe
Większość krytyki polityki gospodarczej Viktora Orbána dotyczy jej wpływu
na środowisko biznesowe na Węgrzech. W raporcie Komisji Europejskiej z 2012 roku
można przeczytać: “Niski poziom zaufania gospodarczego spowodowany jest także
przez niektóre znaczące (i często kontrowersyjne) zmiany w polityce gospodarczej
oraz w systemie prawnym i instytucjonalnym”20.
Kontrowersyjne zmiany, o których mowa w raporcie to m.in. wprowadzenie podatków
specjalnych, kontrola cen energii elektrycznej i pewne restrykcje w działalności sektora handlu
detalicznego21. Podatki specjalne są krytykowane ze względu na wprowa-dzanie zakłóceń
w efektywnej alokacji kapitału i negatywny wpływ na poziom zarówno inwestycji,
jak i dostępność kredytów. Zniesienie podatków specjalnych jest również tematem
jednego ze specjalnych zaleceń wydanych w 2012 roku dla Węgier, przez Komisję
Europejską22. Komisja Europejska wskazuje na pogorszenie otoczenia biznesowego jako
główny powód stosunkowo niskiego poziomu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(w 2010 roku na poziomie 1,7% PKB, znacznie poniżej średniej z lat 2002-2009, wynoszącej ok.
4%). Niższe BIZ, z kolei, przekładają się na niższą stopę inwestycji w węgierskiej gospodarce.
Konkurencyjność
Brak potencjału wzrostu węgierskiej gospodarki, według Komisji Europejskiej,
19 Sprawozdania Komisji Europejskiej wskazują, 17% jako stopa inwestycji na Węgrzech w 2012 roku, jednak nie jest to
potwierdzone przez dane, które można znaleźć w bazie danych Eurostat-u.
20 European Commission - MI (2012), Macroeconomic imbalances - Hungary, Brussels: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs Publications, s. 3, tłumaczenie własne.
21 Argument o ograniczeniach biznesu przedstawione w raporcie Komisji Europejskiej jest oparty na anegdotycznych
przykładach ograniczeń dotyczących budowy dużych obiektów handlowych i ograniczeń liczby aptek, które mogą być w
posiadaniu jednego właściciela. Te dwa przykłady nie zapewniają wystarczającego uzasadnienia dla restrykcji biznesowych w
całej gospodarce wprowadzonych przez rząd Viktora Orbana.
22 „SOB 5: (…) zapewnić stabilność prawa i przyjazne otoczenie dla przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych, w tym
bezpośrednich inwestorów zagranicznych. (…) stworzenia stabilnego, zgodnego z prawem i niepowodującego zakłóceń systemu
opodatkowania przedsiębiorstw. Usunąć nieuzasadnione ograniczenia dotyczące tworzenia wielkopowierzchniowych lokali
handlowych. (…)”, tłumaczenie własne.
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wynika także z pogorszenia konkurencyjności cenowej. Choć spadek realnego efektywnego
kursu walutowego, który miał miejsce w czasie kryzysu (spadek o ok. 6% w latach 2008-2012),
początkowo wpłynął na poprawę konkurencyjności cenowej, późniejsze podwyższenie płacy
minimalnej, która miała miejsce w 2012 roku (o 19% rok do roku nominalnie), najprawdopodobniej spowodowało zniwelowanie wspomnianej poprawy konkurencyjności (zob. Wykres 8).
Wykres 8. Realny efektywny kurs walutowy, a płaca minimalna

Źródło: Eurostat i Bank Światowy

Perspektywy
Zdaniem Komisji Europejskiej, wyrażonym w raporcie z kwietnia 2013 roku, gospodarka
Węgier, ze względu na niewielki potencjał wzrostu, miała w 2013 roku przechodzić kolejny rok
recesji, a następnie, w 2014 r., odnotować umiarkowany wzrost (1,3%). W następnym rozdziale
zobaczymy jak dalekie od rzeczywistości okazały się te przewidywania.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Koniec programu
W przypadku MFW, spory dotyczące polityki gospodarczej rządu Viktora Orbána
doprowadziły do wygaszenia programu MFW przed zakończeniem zaplanowanego
przeglądu. Spory między przedstawicielami MFW i węgierskim rządem obracały się wokół
„zakresu i zdolności utrzymania proponowanych rozwiązań fiskalnych, w szczególności w zakresie
wydatków i obniżek podatku dochodowego dla firm, jak również wielkości opłat nałożonych
na sektor finansowy, uważanych przez pracowników MFW za zagrożenie dla wzrostu i stabilności
finansowej”23. Pomimo zakończenia programu, pracownicy MFW nadal przygotowują i publikują
sprawozdania na temat Węgier. Umiarkowana krytyka, wobec polityki gospodarczej Viktora
Orbána, umieszczona w sprawozdaniu z roku 2011, staje się bardziej stanowcza w raportach
opublikowanych w styczniu 2012 i marcu 2013.
Błędne posunięcia w polityce wewnętrznej
W marcu 2013 roku pracownicy MFW uznali błędy polityki wewnętrznej oraz
czynniki strukturalne za przyczyny słabych wyników węgierskiej gospodarki. Podstawowe
23 IMF (2011), Hungary: First Post-Program Monitoring Discussions, Washington D.C.: IMF, s. 23, tłumaczenie własne.
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argumenty personelu MFW są podobne do argumentacji Komisji Europejskiej: „zwiększona
ingerencja państwa w gospodarkę, także poprzez częste i nieprzewidywalne zmiany polityki
gospodarczej (...) zaszkodziły klimatowi inwestycyjnemu, zmniejszając szanse na poprawę
sytuacji”24. Zdaniem MFW „Niekonwencjonalne polityki, wysokie, nierówne stawki podatkowe
i duże obciążenia wynikające z regulacji spowodowały spadek zaufania inwestorów i przyczyniły
się do gwałtownego spadku inwestycji, powodując spadek wzrostu i pogorszenie bieżących korekt
zadłużenia w gospodarce”25.
Spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Jednym z najpoważniejszych problemów wskazywanych przez MFW jest pogorszenie
się wskaźnika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunku do PKB
(w porównaniu do jego poziomu sprzed kryzysu). Przyczyna zmniejszenia napływu BIZ, według
MFW, to pogorszenie poza-cenowej konkurencyjności węgierskiej gospodarki. Raporty wskazują
na politykę rządu jako główny powód zmniejszenia atrakcyjności węgierskiej gospodarki
dla BIZ. W opinii MFW, spadek BIZ osłabia perspektywy wzrostu na Węgrzech.
Perspektywy
MFW, w raporcie z końca pierwszego kwartału 2013 roku, podziela stosunkowo
pesymistyczny pogląd Komisji Europejskiej co do potencjału wzrostu gospodarki węgierskiej.
Instytucja ta spodziewa się, że realny PKB w 2013r.nie wzrośnie, po czym, w 2014r., zaledwie
odrobinę się podniesie. MFW wskazuje na zły klimat dla inwestycji i nieodpowiednią politykę
gospodarczą, jako główne przyczyny słabych średniookresowych perspektyw wzrostu PKB.

János Kornai
János Kornai to znany ekonomista węgierski, emerytowany profesor ekonomii
na Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie. Kornai jest wpływową
postacią w świecie międzynarodowej ekonomii, a jego poglądy znajdują wielu zwolenników.
Kornai okazał się zaciętym krytykiem reform przeprowadzanych przez rząd Viktora Orbána.
Centralizacja i nadmierna ekspansja państwa
Zdaniem Kornaia, reformy przeprowadzone przez rząd Fideszu są zaprzeczeniem
transformacji Węgier w kierunku gospodarki kapitalistycznej. Krytyka Kornaia skierowana
jest na postępującą centralizację i zwiększenie roli państwa w gospodarce węgierskiej.
Będąc ekonomistą bliskim szkole austriackiej, Kornai uważa, że „błędem jest sądzić,
że różne elementy działalności państwa i różne elementy aktywności rynkowej mogą być łączone
w dowolnej proporcji”26, tzn. udział państwa w gospodarce powinien być minimalny. Kornai
nie widzi żadnego uzasadnienia, by państwo odgrywało rolę akcjonariusza, a powody nabycia
21% udziałów w MOL przez państwo węgierskie uważa za bezsensowne ekonomicznie.
Dyskryminujące praktyki państwa, niezgodne z systemem kapitalistycznym
Kornai twierdzi, że dyskryminacja poszczególnych podmiotów rynkowych, oparta
na przesłankach politycznych (jak np. wyłączenie mniejszych, głównie krajowych podmiotów
detalicznych spod podatku specjalnego), jest niezgodna z systemem kapitalistycznym. Ponadto
twierdzi, że „Nie można uznać brutalnie wysokich „podatków kryzysowych” za godne pochwały
24 IMF (2013), IMF Country Report No. 13/85, Washington D.C.: IMF, s. 4, tłumaczenie własne.
25 Ibid. s. 16, tłumaczenie własne.
26 Kornai, J. (2012), ‘Centralisation and the capitalist market economy’, Economics of Transition, , s. 584, tłumaczenie własne.
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„niekonwencjonalne” metody na uwolnienie obywateli od wyższych podatków bezpośrednich (…)”27.
Podobnie jak Komisja Europejska, Kornai uważa, że podatki specjalne będą miały istotny
negatywny wpływ na poziom inwestycji, ze względu na zmniejszenie zysków przedsiębiorstw.
Perspektywy
Według Kornaia, perspektywy dla gospodarki węgierskiej pod rządami Fideszu
są ponure: „(…) autokratyczne rządy, nieokiełznana centralizacja i nadmierna ekspansja
działalności państwa nie da się pogodzić ze zdrowym funkcjonowaniem nowoczesnej kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Podążając dalej tą drogą nie da się wyciągnąć węgierskiej gospodarki
z pułapki stagnacji, na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. I wszyscy będziemy przez to cierpieć,
obecne i przyszłe pokolenia”28.
Niestety, mocno zideologizowany artykuł Kornaia ogranicza krytykę reform wdrażanych przez Fidesz do kwestii pryncypialnych, tj. ich zgodności z systemem
kapitalistycznym. W przeciwieństwie do raportów Komisji Europejskiej, wypowiedź
Kornaia nie zawiera analizy konkretnych działań, podejmowanych przez rząd Viktora
Orbána, biorącej pod uwagę sytuację gospodarczą Węgier w roku 2010 i później.
Cechy wspólne argumentacji przywoływanej przez krytyków
Pomimo różnego rozłożenia akcentów w krytyce przedstawianej przez Komisję
Europejską, MFW i Kornaia, wszyscy używają tego samego kluczowego argumentu.
Niekonwencjonalna polityka realizowana przez rząd Viktora Orbána ma znacząco negatywny
wpływ na środowisko biznesowe na Węgrzech. Pogorszenie zaufania gospodarczego torpeduje
potencjał przyszłego wzrostu Węgier, głównie poprzez obniżenie napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych oraz niski poziom inwestycji. Perspektywy dla węgierskiej gospodarki
w latach 2012 i 2013, jeśli polityka Fideszu miałaby być kontynuowana, były umiarkowanie pesymistyczne. Wyniki węgierskiej gospodarki po 2010 roku, o czym traktuje następny
rozdział, były dla większości zaskoczeniem.

27 Ibid. s. 587, tłumaczenie własne.
28 Ibid. s. 590, tłumaczenie własne.
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5. Rezultaty polityki gospodarczej Viktora Orbána
Mając ponury obraz roku 2009 na uwadze, przyjrzyjmy się jak gospodarka węgierska
radziła sobie od tego czasu29.

Wzrost PKB powyżej oczekiwań
Wykres 9 przedstawia dynamikę wzrostu gospodarczego w latach 2002 do 2014.
Wykres 9. Węgierski realny wzrost PKB

Źródło: Eurostat

Linia przerywana przedstawia tempo wzrostu PKB w czasie sprawowania rządów przez
Viktora Orbána. Wyborczy rok 2010 zakończył się wzrostem 0,8%. W roku 2011 gospodarka
uległa dalszej poprawie, odnotowując wzrost o 1,8%, przed późniejszym ponownym
popadnięciem w recesję w roku 2012. Zbiegło się to z intensyfikacją krytyki niekonwencjonalnej polityki gospodarczej Fideszu. Od tego czasu jednak, ponownie zaczął wzrastać
PKB odnotowując 1,5% wzrost w roku 2013 i imponujące 3,6% w 2014 r. Wykres 9 wydaje
się ukazywać raczej pozytywny obraz powrotu do wzrostu. Porównajmy jednak węgierskie
osiągnięcia w latach 2010 do 2014 do wyników gospodarek Czech i Polski (zob. Wykres 10).
Wykres 10. Realne tempo wzrostu PKB

Źródło: Eurostat
29 Zgodnie z informacją we wstępie analizowane okresy są dobrane z założenia tak, aby odpowiadały kalendarzowi
wyborczemu na Węgrzech. Naturalnie, możemy oczekiwać pewnego opóźnienia pomiędzy momentem wdrożenia pewnych
rozwiązań, na przykład zmian w systemie podatkowym, a ich potencjalnym wpływem na wyniki gospodarcze. Analizując
rezultaty polityki gospodarczej Viktora Orbana powinniśmy koncentrować się na okresie 2011 – 2014. Rok 2010 został ujęty
na wykresach dla zachowania pełnego obrazu ponieważ wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie 2010 roku.
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Przebieg zmian w tempie wzrostu węgierskiego PKB do roku 2012 nie różnił się
znacząco od sytuacji w Czechach. Jednak w roku 2013 węgierskie wyniki gospodarcze były
znacznie lepsze niż czeskie i zbliżone do tych odnotowanych w Polsce. W roku 2014 Węgry
wypadły najlepiej z grupy tych trzech krajów Europy Środkowej.
Należałoby oczekiwać, że w przypadku gospodarki zależnej od handlu zagranicznego
(takiej jak gospodarka Węgier czy Czech) jej wyniki będą pochodną sytuacji gospodarczej jej
głównych partnerów gospodarczych. Dla obu państw tym partnerem są Niemcy, dlatego też
na Wykresie 11 zastępujemy Polskę, Niemcami.
Wykres 11. Realne tempo wzrostu PKB (z uwzględnieniem Niemiec)

Źródło: Eurostat

Na pierwszy rzut oka widzimy silną zależność pomiędzy czeskim i niemieckim PKB,
potwierdzoną współczynnikiem korelacji na poziomie 77%. W przypadku węgierskiego i
niemieckiego PKB nie odnajdujemy podobnej zależności. Współczynnik korelacji wynosi
jedynie 4%. To zdaje się sugerować, że istnieją inne czynniki, które razem mają większy
wpływ na tempo wzrostu węgierskiego PKB (przynajmniej w okresie 2010–2014) niż wyniki
gospodarcze głównego partnera handlowego Węgier. Bez wątpienia osiągnięcie wzrostu PKB
na poziomie z lat 2013–2014 w przypadku gorszej ogólnej koniunktury w Unii Europejskiej
byłoby dużo trudniejsze. Niemniej, tempo wzrostu węgierskiego PKB w tych latach nie może
być w prosty sposób przypisane czynnikom zewnętrznym, szczególnie gdy skontrastujemy
wyniki gospodarcze Węgier z tempem wzrostu PKB kraju, który w podobny sposób jest zależny
od handlu zagranicznego (tzn. Czech).
Warto zauważyć jednak, że pomimo ożywienia gospodarczego, PKB Węgier w roku
2014 (103.2 miliardów EUR w wartościach z 2010 roku) pozostaje o 0,6% mniejszy niż w 2008,
czyli przed kryzysem (103.9 miliardów EUR). Może zatem, uzasadnione byłoby stwierdzenie,
że rząd Viktora Orbána osiągnął zaledwie stabilizację węgierskiej gospodarki, ale jeszcze nie
wzrost gospodarczy? To stwierdzenie nie wydaje się jednak prawidłowe, ponieważ poziom
PKB z lat 2006 - 2008 był napędzany przez istotny wzrost zadłużenia, i jako taki nie był możliwy
do utrzymania.

Stabilny poziom deficytu i zadłużenia
Z porównania wzrostu PKB i statystyk deficytu, przedstawionych na Wykresie 12
wynika, że od 2010 roku wzrost PKB nie wydaje się być stymulowany przez wzrost deficytu.
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Deficyt ten jest stopniowo obniżany z poniżej 5% PKB w 2009 do 2,6% w roku 2014,
z jednorazowym skokiem do 5,5% w roku 2011. Ponownie, jak to miało miejsce w roku 2007,
znaczny spadek tempa wzrostu w 2012 r. towarzyszy istotnemu zmniejszeniu deficytu –
z 5,5% w 2011r. do 2,3% w roku 2012. Wzrost PKB w latach 2013 i 2014 następuje pomimo
utrzymywania deficytu na poziomie zbliżonym do tego z roku 2012.
Wykres 12. Deficyt sektora rządowego i samorządowego, jako % PKB

Źródło: Eurostat

Umiarkowany deficyt budżetowy na Węgrzech, utrzymany na niższym poziomie
niż w Polsce, przełożył się na stabilną relację wielkości długu do PKB – na poziomie około
80%, aczkolwiek pozostaje on znacząco wyższy niż w przypadku pozostałych porównywalnych
krajów Europy Środkowej (zob. Wykres 13).
Wykres 13. Poziomu długu publicznego, jako% PKB

Źródło: Eursotat

Wydaje się, że stosunek długu do PKB na Węgrzech osiągnął wartość szczytową
w 2011 roku, na poziomie 81%, i podlega umiarkowanej tendencji spadkowej osiągając
ok. 77% w 2014 roku. W tym samym okresie, zarówno Czechy jak i Polska doświadczyły wzrostu
długu w relacji do PKB, aczkolwiek ze znacznie niższych poziomów.30
30 Ogólne statystyki długu przedstawione w niniejszym opracowaniu są zgodne z metodologią Eurostat ESA 2010 i jako takie
nie ulegają zmianom pod wpływem jednorazowych reform systemów emerytalnych, zarówno w Polsce i na Węgrzech.
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Podnoszenie poziomu inwestycji
Udział inwestycji w PKB
Zarówno MFW, jak i Komisja Europejska wskazały niski poziom inwestycji jako
główną przyczynę słabego potencjału wzrostu węgierskiej gospodarki. Udział inwestycji
w PKB pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu, tj. ok. 24%. Wydaje się jednak,
że wskaźnik ten osiągnął swój najniższy poziom, ok. 19%, w 2012 roku, i powoli podnosi się,
osiągając 21,3% w roku 2014.
Wykres 14. Stosunek inwestycji do PKB

Źródło: Eurostat

Czechy od wielu lat wyróżniają się wysokim udziałem inwestycji w PKB. Porównując
natomiast poziom inwestycji na Węgrzech i w Polsce, zauważymy, że w okresie 2010–2012
były one porównywalne. Węgry wypadają lepiej, jeśli porównać zmiany w udziale inwestycji
w PKB w okresie 2012–2014, w przypadku Węgier udział ten znacząco wzrósł, w przypadku
Polski pozostał na niezmienionym poziomie, a w przypadku Czech zmalał. W wartościach
bezwzględnych, w 2014 roku wskaźnik ten był o 2 punkty procentowe wyższy na Węgrzech
niż w Polsce.
Wykres 15. Stosunek inwestycji do PKB – porównanie

Źródło: Eurostat
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Statystyki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych są niejednoznaczne.
Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych płynących do węgierskiej gospodarki wzrósł
w porównaniu z okresem kryzysu, osiągając poziom 4,2% w 2011 roku oraz historyczny szczyt
11,1% w roku 2012 (zob. Wykres 16). Skok BIZ w roku 2012 jest, do pewnego stopnia, wynikiem
dokapitalizowania lokalnych oddziałów banków przez zagraniczne firmy macierzyste. Pomijając
ten jednorazowy przypływ, poziom napływu BIZ w 2012 roku jest podobny do poziomu w roku
2013 (ok. 2,4%). Ów umiarkowany poziom napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
nie musi być tylko efektem spadku względnej atrakcyjności gospodarki węgierskiej, jak sugeruje
MFW, ale także wynikiem polityki wybiórczego przyciągania nowych inwestycji zagranicznych.
W swoim najnowszym raporcie MFW docenił starania i sukcesy w przyciąganiu inwestycji
zagranicznych w sektorze produkcyjnym.
Wykres 16. Stosunek BIZ do PKB

Źródło: Eurostat

Tak jak w przypadku relacji inwestycji do PKB, statystyki napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na Węgrzech wyglądają lepiej, kiedy porównamy je do wyników
w pozostałych, porównywalnych krajach Europy Środkowej. (zob. Wykres 17)
Wykres 17. Stosunek BIZ do PKB - porównanie

Źródło: Eurostat
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Stosunek bezpośrednich inwestycji zagranicznych do PKB na Węgrzech w roku 2013
jest taki sam jak w Czechach (2,5%) i znacznie wyższy niż w Polsce, gdzie odnotowano wartość
ujemną (-1.2%). Niestety, statystyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rok 2014
nie są jeszcze dostępne w bazie danych Eurostat-u.

Nadwyżka na rachunku bieżącym
Zarówno MFW, jak i Komisja Europejska bagatelizowały znaczenie nadwyżki na
rachunku bieżącym Węgier. Nadwyżkę tłumaczono spadkiem popytu wewnętrznego
wynikającego z kryzysu i przewidywano, że saldo obrotów bieżących znowu stanie się ujemne,
kiedy aktywność gospodarcza wzrośnie. Mimo wyraźnej poprawy popytu krajowego w
latach 2013 i 2014, nadwyżka obrotów bieżących jeszcze bardziej wzrosła, dzięki wzrostowi
eksportu, osiągając ok. 4% zarówno w 2013, jak i 2014 roku. (zob. Wykres 18) Nadwyżka
na rachunku bieżącym nie wydaje się być wynikiem spadku cen ropy naftowej i gazu, jak można
by podejrzewać. Deficyt w handlu paliwami31 pogłębiał się latach 2009-2014.
Wykres 18. Rachunek bieżący do PKB

Źródło: Eurostat

W okresie od 2010 do 2014 bilans obrotów bieżących w relacji do PKB był na Węgrzech
średnio o 4,6 punktów procentowych wyższy niż w przypadku Czech i Polski. Węgierską
nadwyżkę 4,1% w roku 2014 należy porównać z 0,6% nadwyżki w Czechach i 1,4% deficytu
w Polsce.

Pozytywne zmiany na rynku pracy
Węgierski rynek pracy również wykazywał oznaki poprawy począwszy od 2010 roku,
zwłaszcza w zestawieniu z porównywalnymi krajami Europy Środkowej. Stopa bezrobocia
w ciągu ostatnich dwóch lat silnie spadała, sięgając 7,7% w 2014 roku, poniżej poziomu
w Polsce (9%), aczkolwiek powyżej Republiki Czeskiej (6.1%) (zob. Wykres 19).

31 Dokładniej paliwami kopalnymi, smarami i materiałami pokrewnymi.
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Wykres 19. Bezrobocie

Źródło: Eurostat

W opinii Komisji Europejskiej czasowa, ich zdaniem, poprawa stopy bezrobocia
jest wynikiem programu robót publicznych. Statystyki przedstawione w najnowszym raporcie
MFW wskazują, że była to prawda w 2013 roku, jednak w roku 2014 udział sektora komercyjnego
w tworzeniu nowych miejsc pracy był większy niż udział instytucji budżetowych, z systemem
prac publicznych włącznie.
Pozytywnie nastraja także fakt, że poprawie stopy bezrobocia towarzyszył też
wzrost współczynnika aktywności zawodowej, który w roku 201332 osiągnął 64.3%, najwyższy
poziom w latach 2002-2013. Niemniej jednak, Węgry wypadają w tym kontekście gorzej
od innych krajów Europy Środkowej, w których współczynniki aktywności zawodowej poprawiły
się zarówno w Czechach (ok. 73%), jak i w Polsce (ok. 67%).33

Orbánomika?
Mimo, że obecnie dostępne dane obejmują tylko 5 lat, przedział czasu tej długości
daje nam pewne podstawy do wyciągania wniosków odnośnie wyników niekonwencjonalnej
polityki gospodarczej Viktora Orbána, wdrażanej od 2010 roku. Węgrom na pewno udało
się uniknąć realizacji katastroficznych przewidywań z pesymistycznych scenariuszy kreślonych
przez krytyków, w tym przez MFW i Komisję Europejską. Udało się zażegnać ryzyko upadłości,
spłacić MFW i powrócić na międzynarodowe rynki obligacji państwowych.
Po dokonaniu szczegółowego przeglądu różnych wskaźników opisujących wyniki
gospodarcze, czego dokonaliśmy w tym rozdziale, trudno nie przyznać, że na Węgrzech
miała miejsce znaczna poprawa w większości, jeśli nie we wszystkich obszarach gospodarki,
zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i w relacji do innych porównywalnych krajów
Europy Środkowej. Znaczna poprawa w gospodarce węgierskiej została też odnotowana
w najnowszym raporcie MFW. Jednocześnie pracownicy MFW zwracają uwagę, że pomimo
poprawy trzech kluczowych wskaźników makroekonomicznych (salda obrotów bieżących,
rezerw walutowych i równowagi budżetowej), nadal istnieją znaczące zagrożenia dla Węgier,
związane z dużymi zobowiązaniami zagranicznymi netto.
32 Dane z roku 2014 nie są jeszcze dostępne.
33 Niemniej, nawet poziom aktywności zawodowej w Czechach jest znacznie poniżej poziomu takich państw jak Wielka Brytania
czy Niemcy, gdzie wynosił on odpowiednio ok. 77,4% i 76,2% w roku 2014.
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W przeciwieństwie do MFW, Komisja Europejska jest bardziej sceptyczna
w swojej ocenie ostatnich wyników gospodarczych Węgier. Poglądy KE głównie sprowadzają
się do uznania lepszej absorpcji środków unijnych jako źródła większości korzystnych
zmian w gospodarce węgierskiej. Komisja Europejska wyraża niezachwiane przekonanie,
że polityka gospodarcza rządu Fideszu istotnie osłabia perspektywy wzrostu gospodarczego.
Oczywiście, dopiero w przyszłości okaże się, czy fundamenty wzrostu gospodarki węgierskiej
są trwałe. Tymczasem dane statystyczne dostępne na początku maja 2015 roku wydają
się obiecujące.
Do niedawna niekonwencjonalna polityka gospodarcza realizowana na Węgrzech
przez Viktora Orbána rzadko była określana Orbánomiką przez międzynarodową prasę.
Określenie to, podobne do pochodzącej z Japonii Abenomiki (od nazwiska japońskiego
premiera Shinzo Abe), niesie ze sobą pozytywne konotacje (jeśli nie uznanie, to przynajmniej
szacunek). Biorąc pod uwagę wyniki węgierskiej gospodarki od roku 2010, a zwłaszcza
w ciągu ostatnich dwóch lat, istnieją podstawy aby sądzić, że to wyrażenie może pojawiać
się w przyszłości coraz częściej.

6. Podsumowanie
Węgierska gospodarka przeżywała poważny kryzys w okresie wyborów
parlamentarnych w 2010 roku. Jego bezpośrednim powodem był niezrównoważony poziom
długu publicznego, na co nałożył się globalny kryzys gospodarczy. Ekonomiści Fideszu uważają,
że problemy gospodarcze Węgier wynikają z błędów popełnionych w czasie transformacji,
procesu przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Główne reformy
gospodarcze wdrożone przez rząd Viktora Orbána, mimo ich populistycznego zabarwienia,
są spójne z sugerowanymi, przez ekonomistów Fideszu, przyczynami węgierskich
niepowodzeń gospodarczych. Opierając się na danych statystycznych dostępnych
dla okresu 2010–2014, można zaryzykować stwierdzenie, że polityka gospodarcza
Fideszu była właściwą odpowiedzią na sytuację ekonomiczną panującą na Węgrzech w 2010
roku. Kraj uniknął bankructwa, został przywrócony wzrost PKB. Rok 2014 jest kolejnym
rokiem wzrostu realnego PKB i pierwszym, od czasu kryzysu, kiedy tempo węgierskiego
wzrostu gospodarczego przewyższyło tempo wzrostu w Czechach i w Polsce. Niemniej
jednak, pytanie, czy polityka gospodarcza prowadzona przez rząd Viktora Orbána zbudowała
trwałe fundamenty dla długoterminowego rozwoju kraju pozostaje jeszcze bez rozstrzygającej
odpowiedzi.
Niedociągnięcia okresu przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej
do rynkowej, wymieniane przez ekonomistów Fideszu: przedwczesna liberalizacja, daleko
idąca prywatyzacja prowadzona głównie poprzez sprzedaż majątku zagranicznym inwestorom,
pozytywna dyskryminacja w stosunku do bezpośrednich inwestycji zagranicznych mająca
negatywny wpływ na poziom rodzimych inwestycji, były wspólnym doświadczeniem dla
większości eks-komunistycznych krajów Europy Środkowej. W wielu tych krajach zarówno
politycy i jak i ekonomiści postrzegają Węgry z okresu 2010–2014 jako eksperyment.
Eksperyment z rozwiązaniami z zakresu polityki gospodarczej idącymi w poprzek rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, rozwiązaniami
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Podziękowanie
Ten raport nie mógłby powstać bez słów zachęty i nieocenionych wskazówek ze
strony profesora Marka Garbicza ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Bez Igora Janke, który ułatwił moje pierwsze kontakty na Węgrzech, opracowanie
to pozbawione byłoby kluczowego składnika – informacji, które udało mi się pozyskać w
Budapeszcie. Dziękuję za otwarcie mi tych drzwi.
Jestem również winien podziękowanie Lászlowi Györgyemu z Budapeszteńskiego
Uniwersytetu Techonologiczno-Ekonomicznego za podjęcie się roli mojego przewodnika,
podzielenie się wynikami swoich badań, a także za długie, wieczorne rozmowy, dzięki
którym poznałem niezbędny kontekst reform gospodarczych na Węgrzech.
Na koniec, z taką samą wdzięcznością, składam podziękowanie wszystkim tym
osobom, które znalazły czas na spotkanie ze mną, aby podzielić się swoją wiedzą i opiniami
na temat węgierskiej polityki gospodarczej.
Niniejszy raport jest tłumaczeniem opracowania „Was Viktor Orbán’s unorthodox
economic policy the right answer to Hungary’s economic misfortunes?”, który ukazał
się w 46 numerze „International Journal of Management and Economics” (IJME)
wydawanym przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.
W raporcie zostały usunięte szczegółowe referencje charakterystyczne dla opracowania
naukowego. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem
źródłowym, dostępnym na stronach internetowych IJME34.

34 International Journal of Management and Economics, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/Zeszyty-naukoweKGS.aspx.
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