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"Kultúrember ilyen kinevezést nem fogadhat el" - mondja arra az esetre, ha csak a 
Fidesz jelöltjei kerülnének be a jegybank monetáris tanácsába. Az egyik ilyen poszttal 
hírbe hozták Csaba Lászlót is, akinek Martonyi Jánossal és Jeszenszky Gézával közös 
könyvét tavalyelőtt személyesen Orbán Viktor mutatta be. Mindezek ellenére, a 
közgazdász - bár örül, hogy nincs tele a kormány Kun Bélákkal - a mostani magyar 
gazdaságpolitikáról nem tud jót mondani. 

 

- Felcserélné az egyetemi katedrát a monetáris tanácsi állásra? Nemsokára megürül 
négy hely a jegybank héttagú döntéshozó testületében, és ön is felvetődött jelöltként. 

- Épp most módosítja a tanácstagok kinevezési rendjét a kormány. Eddig a miniszterelnök és a 
jegybankelnök tehetett javaslatot két-két személyre. Februárban viszont már az Országgyűlés 
gazdasági bizottsága jelölné, és a képviselők szavaznák meg a négy új tagot. Így előfordulhat, 
hogy csak egy párt jelöltjei kerülnek be a tanácsba - ezt viszont illegitimnek tartom, sőt, ez 
szerintem ellentétes az Európai Központi Bank szabályaival is. Kultúrember ilyen kinevezést 
nem fogadhat el. A Gyurcsány-kormány idején is - csatlakozva Mádl Ferenc köztársasági 
elnök, Lámfalussy Sándor, Kádár Béla és Bod Péter Ákos nyilatkozatához - kiálltam a Járai 
Zsigmond vezette jegybank függetlensége mellett, amikor a koalíció szintén a kinevezési 
szabályok átalakításával igyekezett nagyobb befolyáshoz jutni. Persze egy ország vezetésének 
joga olyan jogszabályt hozni, amilyet akar. Kétharmaddal akár a halálbüntetést is vissza 
lehetne állítani, de az attól még nem lesz összhangban az európai gyakorlattal és elvárásokkal. 

- A jelenlegi monetáris tanács kamatdöntései sincsenek összhangban a kormány 
elvárásaival. Úgy sejtjük, ez állhat a kinevezési szabályok megváltoztatásának szándéka 
mögött. 



- Szerintem nem alacsonyabb kamatra, hanem kisebb inflációra és nagyobb gazdaságpolitikai 
hitelességre van szükség. 

- A nemzetgazdasági tárca épp azért akadt ki a legújabb kamatemelésen, mert úgy látja, 
a pénzromlás üteme csökkenő pályán mozog. Idén közelíteni fogunk a kívánatos 
háromszázalékos inflációhoz. 

- Erről majd egy év múlva tudunk beszélni. A háromszori, kis léptékű kamatemelés üzenet a 
piacnak és a kormánynak. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a monetáris tanács az idei 
költségvetés számait rendben lévőnek találja, de nem látja, mire számíthat 2012-ben és 2013-
ban az infláció vagy a gazdasági növekedés tekintetében. Mert nincs hosszabb távú, részletes 
adatokat tartalmazó nemzetgazdasági terv, nincs aktualizált konvergenciaprogram, amelyet 
egyébként kötelesek vagyunk bemutatni az uniónak. Hallottuk, hogy 2014-ben 5,2 százalékos 
lesz a gazdasági gyarapodás üteme, de nem ismeretes, miként hozzuk mozgásba a növekedés 
motorjait. Az inflációs kockázatok viszont jól kirajzolódnak: ezek egy része külső 
tényezőkkel, például az emelkedő olajárral vagy az európai fellendülés mértékével függ össze, 
de a magyar gazdaságpolitikával kapcsolatban is sok a bizonytalanság. 

- Talán mert a kormány szokatlan helyzetben szokatlan gazdaságpolitikát kénytelen 
folytatni. 

- A nyugati világban is hoztak olyan intézkedéseket a válság hatására, amelyek korábban 
elképzelhetetlenek voltak. Gondolok itt a bankállamosításokra vagy a használt autók 
beszámítását támogató "roncsprémiumra". De 2009 harmadik negyedévében nagyjából véget 
ért a krízis. Másfél éve békeidő van, és a válságkezelésből való kilábalás stratégiáján dolgozik 
minden állam. Ilyenkor is előfordulhatnak szokatlan megoldások, hisz más a tankönyv, és más 
a gyakorlat. De a magyar kormánytól semmi olyat nem láttam, amiből kiderülne: miben is áll 
a gazdaságpolitikája. 

- A Fidesz választási programja nem nyújt elég támpontot? 

- Hol olvasott benne a magánnyugdíjpénztárak átalakításáról vagy a négy szektort érintő 
válságadókról? De Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter korábbi munkásságából, 
könyvismertetőiből, interjúiból sem következik mindaz, ami történt: államosítás, 
ármoratórium bevezetése vagy a partnerekkel való konfliktusos viszony vállalása. Írásaiból 
egy európai, inkább német zsánerű gazdaságpolitika hívőjének képe rajzolódott ki, aki 
fontosnak tartja a kiszámíthatóságot, a tulajdon- és jogbiztonságot vagy a középosztály 
felemelését. Ezt nehéz összeegyeztetni azzal a hangnemmel, ahogy a tárca mostanában a vele 
egyet nem értőkkel kommunikál. 

- A tárcának volt elég baja a hatalomátvétel után. Például az előző kormány 
örökségeként több százmilliárd forintos lyuk tátongott a költségvetésen, és erre azonnal 
megoldást kellett találni. 

- Nekem inkább úgy tűnik, hogy a tavaly májusi brüsszeli találkozó óta fordult nagyot a 
kormányzati megközelítés. Most van egy-két szent szám, így az, hogy négy vagy három 
százalék alatt kell tartani az államháztartási hiányt, és minden ennek van alárendelve. Ehhez 



mérten jelentettek be szinte havonta intézkedéseket. Ezt nehéz másnak nevezni, mint 
rögtönzésnek. 

- Mondhatjuk, hogy az unió kényszerített minket erre az útra? 

- Nem csak azért látok kapkodást, mert a világ kiszámíthatatlan, amire Kovács Zoltán 
kommunikációs államtitkár szinte hetente emlékeztet bennünket. Hanem mert az elmúlt négy-
nyolc évben nem készültek fel a kormányzásra. A kormányzás nem egyenlő a kisgyerekek 
homlokon csókolásával és a külföldi szónoklással. Kicsit olyan, mint az autóvezetés: a 
helyzeteket összehangoltan, lehetőleg civilizált és együttműködő módon oldjuk meg. Amikor 
ellentétes törekvések fogalmazódnak meg, akkor irányt kell mutatni, és meg kell vizsgálni, 
milyen következmények adódnak hosszabb távon az összes egyénre nézve. Idehaza a 
kommunikáció és a stratégia viszonya megfordult: előbb jelentik be a döntéseket, és utána 

gondolkodnak, számolnak. Hiányolom a víziót, az 
ahhoz kidolgozott stratégiát, valamint az operatív 
tervet. Különösen a középtávú sorvezető 
kidolgozására lenne nagy szükség, s ezt az unió és 
az üzleti szereplők is szorgalmazzák. Nem 
utolsósorban erre vár egymillió kisvállalkozás is. Ha 
kotta nincs, nem tudjuk megítélni, hamis-e a nóta. 

- Heteken belül reformokat jelentenek be. 
Ezekben sem bízik? 

- Abból, amit eddig hallottam, inkább egy 
költségvetési kiigazítási program rajzolódik ki. Ez 
választ adhat a jövő évet illető bizonytalanságokra, 
de nem biztos, hogy többéves távlatban is 
megnyugtatja a piacot. 

- Azért egyfajta vízió felsejlik az eddigi 
intézkedések, például a válságadók mögött. 
Elsősorban nem a polgárokat kívánják további 
megszorításokkal terhelni, hanem a jól 

jövedelmező nagyvállalatokat. 

- Ez tényleg fontos társadalompolitikai szempont lehet. Konzervatív értékrendű emberként 
örülök annak, hogy nem vagyunk tele Kun Bélákkal, akik elviszik az államkincstárt is a 
kommunista mozgalom finanszírozására. A határozott értékrend azonban nem helyettesíti a 
terveket, a feladatok, valamint a források egymáshoz rendelését, az elképzelések több 
változatban való kidolgozását. Egy országnak éppúgy szüksége van ezekre, mint egy 
vállalatnak. Mindenki szeretné tudni, mi várható jövőre vagy azután. Nem kételkedem abban, 
hogy előbb-utóbb elkészülnek ezek az anyagok. A brüsszeli bürokrácia és a kormányzati 
működés rendje is rászorítja a vezetést arra, hogy álljon elő alaposan kidolgozott 
elemzésekkel, amelyeket szembeállíthat az Eurostat, a Nemzetközi Valutaalap, a Magyar 
Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék vagy az éppen nem létező Költségvetési Tanács 



előrejelzéseivel. Az alapozó műhelymunka önmagában növelné a piacok bizalmát. Ha nő a 
bizalom, a jegybanknak elég szóban beavatkoznia, és nem kell kamatot emelnie. 

- Egy jól sikerült uniós elnökségi ciklus is meghozhatja a bizalmat, nem? 

- Páratlan alkalom áll előttünk: jelenleg egy uniós tagország 14 évente egyszer lehet elnöke 
Európának. Egyetértek a magyar elnökség főbb témáival, az energiabiztonság, a Duna-régió 
Stratégia, a balkáni bővítés és a romaintegráció napirendre tűzésével. Jó irány rajzolódik ki 
mindebből, ilyen értelemben külpolitikánk lényegesen előrébb tart, mint a 
gazdaságpolitikánk. De a médiatörvény körüli hercehurca szerencsétlenül jött ki: ide vezet, ha 
nincs előzetes, következetes gondolkodás. Erre a fél évre háttérbe szorítottam volna a 
belpolitikai kérdéseket, és idehaza kevésbé ellentmondásos témákkal foglalkoztam volna. A 
médiatörvényről tudni lehetett, hogy bármit mondunk, rosszul jövünk ki belőle, ezért adtam 
volna még néhány hónapot a jogszabály kidolgozására, hogy ne ezen vitatkozzon Európa. A 
törvényt amúgy is inkább fontosnak, semmint sürgősnek látom. 

- Lassan azért elülnek a médiatörvény által vetett hullámok, és a magyar elnökségi 
programmal foglalkozhatnak az uniós tagországok. 

- Most van esélyünk arra, hogy pozitív híreket küldjünk magunkról a világba. Annak is nagy 
visszhangja lehetne, ha a magyar miniszterelnök lendületes beszédet tartana az 
energiabiztonságról. A diplomáciának az a feladata, hogy az ország érdekeit és a kormány 
értékrendjét megjelenítse. A fent említett négy téma kiválóan alkalmas erre. Ha ezekben az 
ügyekben előrébb tudnánk lépni és szövetségeseket szereznénk, akkor legközelebb nagyobb 
lehet a szavunk, amikor fel akarjuk emelni a hangunkat például a szlovák nyelvtörvény ellen. 
Ez is része a kormányzásnak, amit ma Magyarországon rossz minőségűnek tartok. 

- Ha ez így van, biztosan lesznek személycserék. 

- Ez a kérdés messzire vezet. Én csak azt állítom, hogy az elmúlt kilenc hónap erőteljesen a 
rögtönzésről szólt. 

- Ennyire csalódott? 

- Talán túl nagyok voltak az elvárásaim. A kormányváltás előtt még intenzív műhelymunka 
folyt a Széll Kálmán Alapítvány, a Baross Gábor Társaság vagy a Nyugdíj és Időskor 
Kerekasztal berkeiben. Nem véletlenül idéztem fel Matolcsy György írásait is. Máig nem 
értem: a meglévő elemzésekből, az együttgondolkodásokból miért nem lehetett ütősebb 
gazdaságpolitikát kialakítani? 


