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Mv.: - Pénz, nemcsak fizetõeszköz, hanem egy ország legérzékenyebb politikai barométere. 
A bizonytalanságnak pontos mércéje a forint árfolyama és a tõzsdei árfolyamok alakulása. A 
piacot egyébként a jelek szerint kevésbé érinti a kormányfõ, mint a pénzügyminiszter 
személye. A bizonytalanság konkrét oka ugyanis az, nem tudni, hogy a miniszterelnök-
jelöltek számítanak-e majd Draskovics Tiborra és azt sem, hogy melyik a szigorúbb és 
melyikük a lazább gazdálkodás híve.

Mûsorvezetõ: Simon András

Mv.: - Pénz, nemcsak fizetõeszköz, hanem egy ország legérzékenyebb politikai barométere. 
A bizonytalanságnak pontos mércéje a forint árfolyama és a tõzsdei árfolyamok alakulása. A 
piacot egyébként a jelek szerint kevésbé érinti a kormányfõ, mint a pénzügyminiszter 
személye. A bizonytalanság konkrét oka ugyanis az, nem tudni, hogy a miniszterelnök-
jelöltek számítanak-e majd Draskovics Tiborra és azt sem, hogy melyik a szigorúbb és 
melyikük a lazább gazdálkodás híve.

R.: - Rendkívüli árfolyam ingadozás nem volt ugyan, de tény, múlt csütörtöktõl látszik 
bizonyosnak a kormányfõváltás és éppen azóta gyengül folyamatosan a forint. A változás 
egyelõre nem drámai. Ma két forinttal drágábban lehetett egy eurohoz jutni, mint az ünnep 
elõtti utolsó munkanapon, csütörtökön, de az elõrejelzések szerint, ha nem oldódik meg 
gyorsan és megnyugtatóan a politikai helyzet, a közeljövõben akár 10 forinttal is többet 
fizethetünk egy-egy euroért. Pánik tehát nincs, bizonytalanság azonban jócskán akad. A 
kulcsszó Draskovics. Elemzõk szerint a befektetõk attól félnek, hogy az új miniszterelnök 
menesztheti a pénzügyminisztert és vele együtt a takarékosságot, a költségvetési hiány 
megfékezését és a külföldi befektetõk bizalmát. A Budapesti Értéktõzsdét viszont, legalábbis 
egyelõre nem rendítette meg a kormányváltás. A BUX ma 129 pontos csökkenéssel kezdett 
ugyan, ami 250 pontig is nõtt délelõttre, délutánra azonban változott a tendencia és minden 
eddiginél magasabb értéken, 11.978,5 ponton zárt a tõzsdeindex. A gazdasági élet szereplõi 
tehát valószínûleg bíznak abban, hogy a politikai válság gyorsan megoldódik és nem okoz 
gazdasági válságot is.

Mv.: - A Hétfõ ESTE vendége Csaba László közgazdász. Jó estét kívánok.

Csaba László, közgazdász: - Jó estét kívánok.

Mv.: - Meddig visel el a pénzpiac egy ilyen átmeneti helyzetet?

Csaba László, közgazdász: - Hát ez attól függ, hogy milyen várakozás van. Tehát ahogy 
elhangzott, ha a piac arra számíthat, hogy a pénzügyminiszter a helyén marad, akkor õket, 
hogy az egészségügyi tárcát, mondjuk az oktatásit ki vezeti, annyira nem hozza lázba.

Mv.: - De hát ezt ebben a pillanatban nem lehet tudni, tehát ugye a két jelölt az annyira 
bizalmasan kezeli a jövõt ...



Csaba László, közgazdász: - Azért elég erõs érvek szólnak amellett, hogy Draskovics Tibor 
bizonyos szempontból, legalábbis 15 hónapon keresztül pótolhatatlan. Ugye Draskovics a 
szigorú, de nem nagyon erõteljesen megszorító, tehát az a fajta puha is, meg nem is, 
kemény is, meg nem is gazdaságpolitikának a képviselõje, ami a következõ másfél évre a 
legvalószínûbb. Õ személyében ezen túlmenõen elõdjénél lényegesen jobban kommunikál a 
piaccal mind itthon, mind külföldön és ezért az elmúlt hónapok alatt egyfajta bizalmi tõkét 
halmozott fel. Ez jelenik meg azokban az adatokban, amiket itt a bejátszásban is hallhattunk.

Mv.: - Tehát a jelöltek személyének ismeretében ön kizártnak tartja azt, hogy a szigort 
felváltja a populizmus?

Csaba László, közgazdász: - Én ezt nem gondolom, de azt gondolom, hogy ha például az 
MSZP Baloldali Tömörülésének a vezetõjeként, valamint a szociális fordulat szószólójaként 
ismert Kiss Péter kerülne a hatalomba, akkor abból szinte elkerülhetetlenül következne, hogy 
inkább ilyen ... irányvonal híveként ismert Draskovics maradna a helyén, hiszen mindig így 
volt. Hát Horn Gyulának volt a Békesi, vagy hát Medgyessy Péter is annak idején és hát végig 
lehet vinni minden politikus osztogató kormányfõnek egy szigorú pénzügyminisztere kell, 
hogy legyen és ez bizonyos szempontból a szereposztáshoz tartozik. Nagyon nehéz 
elképzelni bármi mást. Ha valami más történne, az tényleg felborzolná a piacok kedélyét, de 
ezt minden szereplõ tudja.

Mv.: - Eddig a politikai stabilitás tette Magyarországot, lehet, hogy nem ez a jó szó, a régió 
egyik kedvencévé. Tart-e attól, vagy lehet-e számítani arra, hogy most, hogy példa van rá, 
hogy Magyarországon ez a politikai kiszámíthatóság is lehet törékeny, hogy változik ez a 
trend?

Csaba László, közgazdász: - Én úgy gondolom, hogy nem, mert Magyarországon nemcsak az 
alkotmányos rend stabil, hanem bizonyos erõviszonyok állnak fenn. Nagyon nehéz azt 
elképzelni, hogy mondjuk holnap föltéve, de nem megengedve, Bokros Lajos lenne a 
miniszterelnök, aki õ neki tudna állni valami gyökeresen más gazdaságpolitikát csinálni, 
hiszen ...

Mv.: - Miniszterelnök vagy pénzügyminiszter?

Csaba László, közgazdász: - Nem hiába mondtam miniszterelnököt, tehát teljes hatalom 
birtokában sem és egy hozzá közel álló személyt pénzügyminiszterré kinevezve sem tudna 
nagyot változtatni, hiszen az elmúlt évek változásai jelentõs részben törvényi megalapozást 
kaptak, mert a béremelések, az intézmények fenntartása, következõ évekre elkötelezõdések, 
mind az adócsökkentés, mind a nyugdíjemelések tekintetében tehát azért olyan rendkívül 
nagy változtatást nem lehet hozni és ehhez hozzájárul még az Európai Unió, no meg a 
konvergencia program, amit a pénzpiacok árgus szemmel figyelnek. Azt lehet, néhány tized 
százalék pontot ide-oda mozogni, de jelentõs eltérésekkel azt gondolom, hogy nem lehet 
csinálni. Egyik irányban a pénzpiacon, a másik irányban a választók kordában tartják a 
mindenkori kormányt.

Mv.: - Igen, csak most a leendõ kormányfõnek politikai támogatottságot kell szerezni. Lehet, 
hogy azért nem nagyon beszélnek a pénzpolitikai programjukról, hiszen rögtön néhány 



leendõ miniszterüket maguk ellen fordítják, hiszen nyilván a mostani kormány tagjai nem 
nagyon örülnek, nem nagyon boldogok azoktól az elvonásoktól, amiket Draskovics Tibor 
miatt kénytelenek elszenvedni.

Csaba László, közgazdász: - Ez valóban így van, de azt gondolom, hogy ez a normális 
szereposztásnak a része, ez minden évben így van, augusztustól novemberig a tárcák a 
Pénzügyminisztériummal huzakodnak és ez nemcsak a formális része, a költségvetési vita, 
hanem a lobbikon keresztül, pártközpontokon keresztül kijáró embereken, 
sajtókampányokon keresztül folyik. November végére szokott, vagy december közepére ez a 
dolog lezárulni. Ez abszolut természetes. Itt most az újdonság az, hogy egy eddig 
osztogatásra épülõ politikának vége van. Az Európai Uniónak beadott konvergencia program 
nem ad lehetõséget további osztogatásra, amelyet némelyek baloldali fordulatnak hívnak és 
ennek következtében hát mindenkinél meg kell szorítani a nadrágszíjat. Ez természetesen 
mindenkinek fáj, mindenki tiltakozik ellene, de senki nem hal bele, hiszen nem nagyon nagy 
mértékû, hanem minimális mértékû megszorításokról van szó. Ezt pedig Draskovics, mint 
tapasztalt bürokrata keresztül tudja küzdeni.

Mv.: - Csaba László közgazdászt láttuk, hallottuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a 
meghívásunkat.

Csaba László, közgazdász: - Én köszönöm a lehetõséget.
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