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A
LiberáLis vagy iLLiberáLis – 
ez itt a bökkenő! 
(Hamlet után szabadon)

a szerző két egymástól eltérő, mégis összefo-
nódó időszak elemzésén keresztül mutatja be 
a hazai pénzügypolitika jellemzőit és egyben – 
meggyőződése szerinti – fejlődését a liberálistól 
az illiberális gazdaságpolitikával harmonizáló 
gyakorlatig. olyan két évtizedről nyújt átte-
kintést, amelynek során súlyos világgazdasági 
válság akadályozta a hazai gazdaság fejleszté-
sének megfelelő irányítását, nehezítette meg a 
változó – gyakran szinte megoldhatatlan tűnő 
– igazodási igényeket. mindez kettős nyomás 
alá helyezte a fiskális és a monetáris politikát, 
amelyet ki kellett védeni. a kérdés önmagától 
adódott: a liberális vagy az illiberális eszkö-
zök-e a célravezetőbbek?

a könyv – utolsó fejezetének kivételével – a 
2005-ben publikált és ugyancsak rendszervál-
tás és pénzügypolitika címen megjelent sikeres 
kötetét ismétli meg, megerősítendő korábbi ál-
lításait és a változások iránti igényét, valamint 
azok teljesülését.1 a szerző ebben az időszak-
ban az addig elért sikereket és a még sarkalatos 
pénzügyi változásokra irányuló várakozásait 
fogalmazta meg, mivel azok áttekintése elen-
gedhetetlen volt, s egy részük – mint a könyv 
utolsó fejezetéből kiderül – maradéktalanul 
még napjainkban sem következett be. a szerző 
meghatározó kérdések sorát vetette fel a pri-
vatizációval,2 a mezőgazdaság átalakításával, 
az adózási, majd az egyszintű bankrendszerrel, 
az eU-val, a gazdasági növekedéssel, a pénz-
ügyi egyensúllyal stb. kapcsolatban. Tette ezt 
még a világgazdasági válság kirobbanása előtt, 
amelynek következményei napjainkban is ér-
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zékelhetők. ezek közül is ki kellett emelnie az 
államháztartás egyre növekvő eladósodásának 
problémáját, valamint a pénzügyi szektor azon 
meghatározó, de még nyitott kérdéseit, ame-
lyek egyben összhangban vannak a nemzeti 
pénzügypolitikával. „Az állami támogatások 
tartós folyósításához szükséges költségvetési támo-
gatások előteremtése, a vállalkozók hitelezéséhez 
elengedhetetlen kereskedelmi banki likvid pénz-
összegek bevonásához alapot adó állami pénz-
ügy-politikai eszközök kidolgozása az új évezred 
egyik legsürgetőbb feladata.”3

a kötet első részének mintegy előkészí-
téseként a szerző 1990 és 2005 között több 
tanulmányt is publikált.4 ezekben már akkor 
olyan aktuális problémákra kereste a választ, 
mint a pénzügyi intézményrendszer létreho-
zása, hazánk európai uniós csatlakozásának a 
pénzügyi szektort érintő és még kellően nem 
tisztázott kérdései, milyen kihívások érhetik 
az ezredfordulón hazánkat, hogyan értékel-
hető az akkor végrehajtott pénzügyi straté-
gia, milyen lehetséges megoldások építhetők 
be a politikai és gazdasági eszköztárba stb. 
Ugyanakkor felveti annak lehetőségét (szük-
ségességét), hogy a pénzügypolitikában is el 
lehet térni a korábban megszokott elvektől és 
módszerektől, a beidegződött közgazdasági 
kötöttségektől.

Nagyon fontosnak ítélem, hogy az állam-
háztartást a fiskális politika és gyakorlat szerves 
részeként kezeli (ahogy magam is ezt vallom), 
mert e nélkül hatékony pénzügyi politika nem 
alakítható ki. külön is kiemelendő a szerző 
igénye a megfelelő adópolitika kialakítására a 
„szükséges, de elégséges” elv érvényesítésével, 
amelynek hiánya a GdP tartós növekedését is 
meggátolhatja.

a rendszerváltást követő – kissé ellent-
mondásos – pénzügyi feltételrendszer talán 
leginkább a költségvetés hektikusságában mu-
tatkozott meg. ennek feloldására sorozatos ál-
lamháztartási (költségvetési) reformok végre-
hajtására került sor (1995, 1998, 2000–2002), 

amelyek – eltérő okok miatt, de – elmaradtak 
a várakozásoktól.

ebben az időszakban már értékelni lehetett 
a több éve működő kétszintű bankrendszer te-
vékenységét, mégpedig a kormány és a magyar 
Nemzeti Bank (a bankok bankjaként) helyesen 
állapítja-e meg a hitelviszonyokat és a hitel-
nyújtás feltételeit, megfelelően szabályozza-e a 
gazdaság számára szükséges pénztömeget, kel-
lően felkészült-e a nemzetközi pénzforgalom-
mal összefüggő és az állammal (költségvetés) 
szükségszerűen kialakítandó kapcsolatokra.

a szerző – az előzőekre tekintettel – rész-
letesen foglalkozik a létrejött kétszintű bank-
rendszer strukturális problémáival is, ami a 
külföldi és a hazai tulajdonú bankok eltérő 
finanszírozási politikáját és a főbb nemzetgaz-
dasági ágakban működő vállalatokat és vállal-
kozásokat illette, mivel a csaknem kirekesztő 
és a felelőtlen hitelezési magatartás egyaránt 
megfigyelhető volt. ennek következménye-
ként számos, kellő fedezettel nem rendelkező 
cég bőséges hitelellátásban részesült, míg má-
sok – elsősorban a kis- és közepes vállalkozások 
– indokolatlanul kiszorultak a hitelfinanszíro-
zásból. mindez egyaránt hátrányosan érintette 
az ipart, különösen a mezőgazdaságot,5 de a 
szolgáltatásokat s ez által a foglalkoztatást is, 
amelynek következményeként az állam jelen-
tős bevételektől esett el, ami tovább növelte a 
költségvetési hiányt. Ugyanakkor az átalaku-
lóban lévő – sok sebből vérző – még hazai tu-
lajdonú pénzintézetek is súlyos veszteségeket 
szenvedtek el befagyott hitelkihelyezéseik kö-
vetkezményeként. Jelentősége miatt a szerző 
több összefüggésben is visszatér erre a prob-
lémára, mivel úgy ítélte meg, hogy hazánk ez-
által fokozott mértékben vált kiszolgáltatottá 
a nemzetközi tőkének, mintegy felerősítve a 
gazdasági ellehetetlenülés veszélyét.

a jegybanki tartalékokon belül az arany 
szerepe időszakonként felértékelődik, majd 
máskor kevésbé kerül előtérbe. egyetértek a 
szerzővel abban, hogy az új hazai kétszintű 
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bankrendszerben a jegybank is követte az akko-
ri nemzetközi trendet, azaz jelentősen lecsök-
kentette aranytartalékát, miközben például az 
Usa nem tette azt.6 Bár az arany kétségtelen 
demonetizálódásának voltunk szemtanúi, a 
szerző egyértelműen felhívja a figyelmet az 
arany szerepének megerősítésére a jegybanki 
tartalékok között. Tartott ugyanis attól, hogy a 
magántőke folyamatosan felvásárolja a jegyban-
kok aranytartalékait és azok kikerülnek a nem-
zeti monetáris aggregátumokból. márpedig en-
nek bekövetkezte esetén a jegybankok – jelesül 
a magyar Nemzeti Bank – elvesztenék az egyik 
legfontosabb piacszabályozó eszközüket, fenn-
állna a valuták – így a forint – vásárlóértékének 
erőteljes csökkenése. ezeknek a megállapítá-
soknak a indokoltságát – különösen a legutób-
bi világgazdasági válságot követően – ma már 
veszélyes volna kétségbe vonni.

Napjainkban a nemzetközi tőkeáramlásból 
a bankrendszerek kihagyhatatlanok, egyide-
jűleg nemzetiek és nemzetköziek, nemcsak 
tulajdonviszonyaik, de finanszírozási, tőke-
felhalmozási és megtakarítást ösztönző, va-
lamint közvetítői funkcióik miatt. a szerző 
is emlékeztet arra, hogy versenyképességünk 
érdekében az eU keretében sem nélkülözhető 
a jegybanki és az üzleti banki pozicióink meg-
erősítése, a nemzeti tulajdon arányának kedve-
ző módosítása, valamint az állami beavatkozás 
eszközeinek megerősítése nemcsak a védeke-
zés, de az alkalmazkodási mechanizmus sikere 
érdekében is.

Több évtizedes jegybanki gyakorlatom 
alapján messzemenően egyetértek a szerzővel, 
aki Menyhai Imre véleményét idézi: „a demok-
rácia jelenkori liberális válfaja az egyéni pénz- és 
vagyonszerzési vágy erőteljes és egyoldalú felérté-
kelődését hozza magával, ami … a társadalom 
közösségi értékeinek rovására érvényesülhet.”7 
mindez a fizetésképtelenség növekedésével, 
a bankokat elkerülő készpénzben történő fi-
zetések elszaporodásával, az egyéni pénz- és 
vagyonszerzésre való erőszakos törekvésekkel 

járt. Tulajdonképpen ez hozta nehéz helyzetbe 
nemcsak a költségvetést, de a jegybankot is. 
Bár azt is hozzá kell tennem, hogy emögött 
nem tudatos „elméleti magatartás” húzódott 
meg, hanem a gazdasági résztvevők egyszerű-
en visszaéltek a kialakult helyzettel, mivel az 
állam által elindított támogatási programok 
kormányzati ciklusoktól függővé váltak, a mo-
netáris politikát pedig az ezekhez igazodó eset-
legesség jellemezte. ez a folyamatosságot és az 
átláthatóságot egyaránt kiszámíthatatlanná 
tette, átrendezte a piacot a külföldi háttérrel 
működő vállalkozások javára, a hazaiak rová-
sára. ez az utóbbiaknál permanens hiteligényt 
kényszerített ki, még saját törlesztési képes-
ségeik bizonytalansága esetében is, s ezáltal a 
bankrendszer közvetitői funkciói is súlyosan 
sérültek. a szerző szerint mindez nagymér-
tékben gátolta s egyben elbizonytalanította az 
önálló hazai vállalkozásokon alapuló polgáro-
sodási folyamatot.

mivel magyarország hagyományosan külső 
tőkebevonásra kényszerül, megállapítása sze-
rint a hazai gazdaság alapvetően világgazda-
ság-függő, így egyszerre van jelen a látványos 
fejlődés és a recesszió lehetősége, amelynek 
következménye a gazdasági és társadalmi vi-
szonyok sebezhetősége és a nemzeti érdekér-
vényesítő képesség gyengesége. Így fokozott 
figyelmet kell fordítani a külső források igény-
bevételének feltételeire és lehetőségeire, vala-
mint a fiskális és monetáris s nem kevésbé a 
társadalmi stabilitásra.

a szerző szerint: „Az elmúlt évtizedben a 
világgazdaság, és ezen belül az Európai Unió 
a magyar gazdaság számára vonzási pontok 
és felzárkózási irányok lettek.”8 Ugyanakkor 
azonban ez a hazai gazdaságpolitikát – a vi-
lággazdasági folyamatok jellegétől függetlenül 
– paradigmaváltásra kényszerítette. a hivata-
los gazdaságpolitika ezt nevezte „magyar mo-
dellnek,” amelynek lényege – a szerző szerint 
– elsősorban az állami „konzervativ” gazdaság-
politika, a külső és a belső pénzügyi egyensúly 
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fenntartása, a megfelelő külső tőkebevonás, a 
pénzügyi stabilitás biztosítása stb.

az előzőekben megfogalmazott követelmé-
nyek elengedhetetlen feltétele hazánknak a 
nemzetközi tőkepiacokkal és pénzügyi intéz-
ményekkel kialakított viszonya. az 1970-es 
évtized elejétől tapasztalt és többször ismét-
lődő világpiaci árrobbanások súlyos következ-
ményekkel jártak a föld összes kontinensén. az 
országok két nagy csoportja alakult ki. azok, 
amelyek azonnal reagáltak a válságokra – és 
ennek figyelembevételével alakították ki gaz-
daságpolitikájukat – visszafogták a növekedést 
(elsősorban a beruházásokat), szigorították a 
fiskális és a monetáris politikát, felkészülve a 
várható dekonjunktúrára, módosították az el-
osztási és újraelosztási feltételeiket, növelték 
az árszínvonalat, illetve azok, amelyek átme-
netinek tekintették a válság súlyos következ-
ményeit, mintegy fetisizálva az addig kialakult 
trendet.

Hazánk ez utóbbi csoportba tartozott, s 
„a rögzítettárfolyam-rendszer összeomlása után 
a reálszektor teljesítményeit messze meghaladja 
a pénzügyi szektor spekulációtól túlfűtött növe-
kedése.”9 Csaknem egy évtizedet követően a 
közép- és kelet-európai országok – a szükséges 
belső akkumuláció hiányában – külső fejlesz-
tési forrásokkal igyekeztek felzárkózni elérhető 
külső piacaikra. az időközben kétszintűvé át-
szervezett bankrendszer tőkeereje kevésnek bi-
zonyult az egyre szükségessebbé váló hiteligé-
nyek kielégitéséhez, ami teret adott a nyugati 
bankok betelepülése és piacszerzése számára. 
Napjainkban azonban már általában konszo-
lidáltnak tekinthető a pénzintézetek és ügyfe-
leik kapcsolata, amiben szerepe van a magyar 
Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi szerepének 
is, mivel „…az MNB a »fair« pénzügyi szolgál-
tatói magatartást is kikényszeríti, súlyt helyezve 
a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok fokozott 
védelmére.”10 az európai Unió is felismerte a 
pénzügyi szabályozás modernizálásának szük-
ségességét, kiemelve a hatékonyabb banksza-

bályozást. a szerző gyakorlati példák segítsé-
gével mutatja be azokat az eseteket, amikor 
a Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete – 
megfelelő jogosultság hiányában – nem volt 
képes hathatós eredményeket elérni.

a szerző a mű utolsó fejezetében foglalja 
össze a közpénzügyi rendszerváltás történel-
mi hátterét, okait, céljait és elért eredménye-
it, bizonyos nemzetközi összehasonlításokkal 
egybevetve. Hallgatólagos egyetértés alakult ki 
az eltérő nézeteket valló közgazdák körében a 
koherens gazdaságpolitika hiányáról, a 2008-
as gazdasági válság nem kielégítő kezeléséről, a 
hatalomtechnikai módok fogyatékosságairól, 
az állami szerepvállalás milyenségéről, a nem-
zetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek sze-
repéről, az állam eladósodásáról, valamint az 
állami vagyon „kiüresedéséről” stb. „Magyar-
ország teljes adósságcsapdába került. Államház-
tartási és családi háztartási szinten egyaránt.”11 
a szerző szerint az eltérő szakmai következte-
tésekből is egyértelműen kiderült, hogy „csak 
az erős, a jól szervezett, a gazdasági és a társa-
dalmi folyamatokba aktívan beavatkozó állam 
képes a nemzetgazdaság, a piaci szereplők és a 
családok érdekeit hatékonyan érvényesíteni.”12

a szerző a továbbiakban részletesen taglal-
ja a fiskális politika fontosabb összetevőinek 
helyzetét, úgymint az elfogadható közteher-
viselést, az újabb piacnyitások politikáját, a 
közüzemi díjak és a személyi jövedelemadók 
mértékének csökkenését, a devizahitelesek és 
a kisvállalkozások terheinek mérséklését, a 
munkaerőpiac kedvező alakulását, s nem utol-
só sorban a külső adósságállomány és a költ-
ségvetés kedvező helyzetét. mindezek alapján 
megállapítja: „A fiskális konszolidáció jó alapot 
teremtett a monetáris politikai rendszerváltás 
megindításához,”13 ami négy elemből tevődik 
össze, úgymint

•	az alapkamat mérsékléséből,
•	a Növekedési Hitel,
•	az önfinanszírozási, valamint
•	a társadalmi felelősségvállalási
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programból áll. mindemellett az mNB fele-
lősséget érez a környezetért, a társadalomért, a 
hosszú távú fenntartható fejlődésért is, de nem 
hanyagolja el az oktatás, a tudomány, a pénz-
ügyi ismeretterjesztés, a fogyasztóvédelem, 
egyszóval az értékmegőrzés és értékteremtés 
támogatását sem.

a szerző tehát megállapítja, hogy mind-
ezek következményeként 2013 és 2016 kö-
zött – a fiskális és a monetáris rendszerváltás 
eredményeként – a különböző pénztulajdo-
nos-csoportok (költségvetés, önkormány-
zatok, vállalatok, lakosság stb.) pénzügyi 
állapota kiegyensúlyozottnak tekinthető, mi-
közben a külföldi érdekeltségű bankoknak és 
vállalatoknak bizonyos profitáldozatokat kel-
lett hozniuk.

az unortodoxá14 és hiperaktívvá vált 2010 
utáni magyar gazdaságpolitika több fontos 
belső és külső piaci intézkedésének követ-
kezményeként (például nyitás kelet, majd 
dél felé) bővítette hazánk piaci kapcsolatait, 
ellensúlyozandó az eU piaci felvevőképessé-
gének folyamatos csökkenését. lehetővé vált 
a közüzemi díjak, a kisvállalkozások nyere-
ségadó-terhelésének, a személyi jövedelem-
adónak a mérséklése, az irritáló devizahite-
lek törlesztésének könnyítése. mindemellett 
hazánk 2015-ben visszafizette a nemzetközi 
pénzügyi intézményektől 2008-ban felvett 
konzorciális hitelt, s ezzel tovább bővítette 
gazdaságpolitikai mozgásterét és megerősí-
tette az intézményi gondolkodást (szabályok 
és normák kialkítását és követését), valamint 
a valóságos anticiklikus fiskális politika ér-
vényesíthetőségét. segítségként azonban az 
Állami számvevőszék függetlenségének és 
jogosítványainak szervezeti megerősítését is 
elengedhetetlenül biztosítani kellett,15 véget 
vetve a következmények nélküli ellenőrzé-
seknek. ez is megalapozta annak lehetőségét, 
hogy a magyar nemzetgazdaság mérsékelni 
tudta külső gazdasági függőségét, csökkentve 
az ezzel összefüggő kamatszolgálati kötelezett-

séget, s egyben hozzájárult a monetáris politi-
kai rendszerváltás megindításához is.

az „intézményi gondolkodás” érvényesíté-
séhez azonban magukat az intézményi kere-
teket is módosítani kellett, hogy megfelelje-
nek a magyar Nemzeti Bank – már említett 
– új tipusú monetáris politikájának. ehhez 
azonban nélkülözhetetlen a megfelelő, adek-
vát pénzügyi kultúra megteremtése, amelyet 
nemcsak érteni, de folyamatosan követni kell 
a változó élettérben. s ez valamennyi pénztu-
lajdonos csoportra vonatkozik és érvényes az 
államra, a pénzintézetekre, a vállalatokra és 
különösen a lakosságra egyaránt. sajnálatosan 
„…a különböző felmérések ugyanis összességében 
negatív képet festenek a magyar lakosság pénz-
ügyi kultúrájának fejlettségéről…”16 a pénzügyi 
felkészültség és tudatosság hazánkban még – 
sajnos – csak viszonylag szűk rétegre jellemző, 
amiben az aránytalan jövedelmi viszonyok és 
megtakarítási lehetőségek meghatározó szere-
pet játszanak.

a Növekedési Hitelprogram – három – kü-
lönböző hitelpillére beváltotta a hozzáfűzött 
várakozásokat:

•	az első kettő elősegítette a kis- és köze-
pes vállalkozások forintalapú hitelezését, 
pénzügyi stabilitásuk megerősítését,

•	a harmadik pedig hozzájárult a hitelkihe-
lyezések kedvezőbb területi elosztásához.

a legutóbbi világválság óta a jegybankok 
szerepe jelentősen felértékelődött, ez mara-
déktalanul érvényes a magyar Nemzeti Bank-
ra is. a hazai unortodox megoldások bizonyos 
hátrányokkal jártak a hazánkban működő 
külföldi tulajdonú pénzintézetek jövedelme-
zőségére, amit azonban a kiszámíthatóság és a 
biztonság ellensúlyoz.

Lentner Csaba tíz évet átfogó áttekintése – 
a fő áramlaton belül – témák tömegét vetiti 
elénk, amelyek alapos átgondolást, valamint 
meglehetősen elmélyült fiskális és monetáris 
ismereteket igényel. mondanivalóját hatalmas 
hazai és külföldi irodalom ismeretében fejti ki, 
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s nem könnyű olvasmány a beavatottak szá-
mára sem. ez azonban inkább érdeme a szer-
zőnek, mivel kiváló forrásul szolgál a témával 
foglalkozók számára. mint mindkét kötet lek-
tora már az első kötet elolvasásakor világosan 
láttam, hogy olyan „hosszú távú” témák kerül-

tek teritékre, amelyeket a jövőben is gyakran 
fogunk még elemezni. ez – mint a kötet is 
igazolja – részben már be is következett.

Huszti Ernő
Levelezési cím: husztierno@t-online.hu
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