
Pleschinger Gyula 2019 márciusában a Parlament gazdasági bizottsága előtt beszélt az eurózónáhot 

csatlakozásunk feltételéről. Idézet. 

… „Valóban igaza van abban képviselő úrnak, hogy előbb vagy utóbb csatlakoznunk kell az 

eurózónához, hiszen a treaty, az alapszerződés aláírásakor ezt vállalta az ország. Tulajdonképpen az, 

hogy mikor csatlakozunk az euróhoz, a kormány döntése, a jegybanknak ebben lehet egy 

véleményezési joga. Ezt a véleményt mi meg is tettük talán már valamikor tavaly vagy tavalyelőtt. 

Igazából már elkezdhetnénk az euró bevezetését, hiszen a maastrichti kritériumoknak megfelel az 

ország. Ugyanakkor viszont azt tapasztaltuk a válság következményeként, hogy azok az országok, 

amelyek önálló jegybankkal és önálló monetáris politikával rendelkeztek, kicsit könnyebben vészelték 

át a válságot és könnyebben kerültek ki belőle (Dr. Mellár Tamás: Szlovákia.), mint az eurót használó 

országok és elsősorban a gyenge országok, itt a déli országokra gondolok, Görögországra, 

Spanyolországra, Portugáliára, Olaszországra, sőt még halkan megkockáztatom Franciaországot is. 

Ennek az az oka, hogy ezen déli országok számára, amikor bevezették az eurót, az euró túl erős volt, 

ugyanakkor a fejlett gazdaságú országok számára pedig - mint például Németország és itt megint 

Franciaországot is mondhatom, de Hollandiát is - gyenge volt az euró. Tehát igazából egy 

jövedelemátcsoportosítás indult el, kereskedelmi többletet halmoztak fel az erősebb országok és 

kereskedelmi deficitet halmoztak fel a gyengébb országok, ami aztán természetesen a válság során 

visszaütött.  

Mi tehát azt mondjuk és azt képviseljük a Nemzeti Banknál, hogy akkor érdemes csatlakozni az 

euróhoz, ha a gazdasági erő terén nagyjából a magyországok átlagához fel tudunk zárkózni - itt akár a 

pénzügyi rendszer mélységére gondolhatunk, akár a jövedelmi viszonyokra, tehát számos olyan 

tételre, ahol nekünk még van felzárkóznivalónk -, hogy elkerüljük azt, hogy egy túl gyenge országként 

megyünk be. Igazából tehát a cél az, hogy amikor csatlakozunk az euróövezethez, akkor egy 

hozzáadott érték legyünk, ne pedig egy ballaszt az EU-s rendszeren 

A pénzügyi buborékról és fogyasztásról pedig azt gondolom, hogy még messze vagyunk attól, hogy 

pénzügyi buborék alakulhasson ki, de annak kialakulását a makroprudenciális eszközrendszerrel, azt 

gondolom, korlátozni tudjuk vagy kordában tudjuk tartani.  

Végül: a gazdasági növekedés mértéke valóban nagyon magas, kiemelkedően magas volt az elmúlt 

évek gazdasági növekedése. Ha megnézzük a Magyar Nemzeti Bank, mondjuk, decemberi inflációs 

jelentését, abban benne van az is, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha nem történik valamifajta 

intézkedés, nem történik a versenyképesség, a termelékenység terén javulás, akkor ez a gazdasági 

növekedés már ebben az évben is vissza fog esni és a további években pedig tovább fog esni. Ezért is 

jelezte a kormány, hogy most egy versenyképesség-javító programcsomagot vezet be, ami számos 

területen javítja majd a gazdaság versenyképességét és a termelékenységet.  

Még a termelékenységgel kapcsolatban talán annyit érdemes megjegyezni, hogy amikor 2010-ben ez 

a kormány hatalomra került, akkor a legelső célkitűzések egyike volt, hogy munkahelyeket kell 

teremteni és a munkanélküliséget megszüntetni. Tehát alapvetően olyan külföldi beruházások ide 

érkezését támogatta, amelyek sok munkahelyet teremtettek és ezzel a munkanélküliséget mára már 

3,6 százalékra sikerült leszorítani, ami a teljes foglalkoztatottságot jelenti praktikusan. Az kétségtelen, 

hogy ezek a munkahelyek viszonylag alacsony hozzáadott értéket jelentenek. Tehát most már olyan 

beruházásokat kell ösztönözni és olyan külföldi beruházásokat kell támogatni, amelyek lehetőséget 

adnak arra, hogy jóval magasabb hozzáadott értéket produkáljon a hazai gazdaság. Ennek a jeleként 



lehet talán értelmezni azt is, hogy a Jaguar kutatóközpontja Magyarországra kerül, hogy a BlackRock 

kutatóközpontja Magyarországon talál helyet, a Morgan Stanley kutatóközpontja szintén 

Magyarországon van. Tehát elindult egy olyan gondolkodás és egy olyan cselekvési irány, amely a 

magasabb hazai hozzáadott értéket célozza és ezzel sikerül valószínűleg a növekedést is magasabb 

szinten tartani. Köszönöm szépen a figyelmet” .… 


