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- Hol tart a vá|ság? Lz e|ején az
elemzók V alak folyamatrÓl be.
széltek, vagyis mé|yiilésró| és kika.
paszkodásrÓl, aztán W-ról - esés.
emelkedés.esés.emelkedés -' végtil
gy kjelról, aminek a riivid emelke.
dést kiivetó vizszintes szára elh zÓ.
dÓ vergódéstjelent.
_ 2009 végén jelent meg egy grafika

az EconomÍsÍ címlapján, mely a koz-
gazdaságtan á|ta|ános elméletének
kÓdexét ábrázo|ta, s ennek a kcinyv-
nek az alja gy olvadt, akár a melegí-
tett csokoládé. Az tizenet nyilvánvalÓ
volt: a hagyományos k zgazdaságtan
nem tud válaszokat adni a válság kér-
déseire. Két narratíva titk zik egymás-
sal. Az egyik szerint a piac a legjobb
rinszabályozÓ mechanizmus, a másik
aztá||ítja, s magam isaztvallom, hogy
a piac gazdasági és politikai érdekcso-
portok á|ta| mozgatott hatalmi rend-
szer tevékenységének a szÍntere, így
eleve nem lehet,,cinszabályozi,,.

- A kapzsiság azért nem rij tulaj.
donság' elég régen ismeri akőzgaz-
daságtan is' így válaszokat is adhat.
naaz abbÓl fakadÓ problémákra.
- Jelentós vá|tozás a korábbi akhoz

képest, hogy a kapzsiság globális be-
folyással  rendelkezik.  Korábban a
mértéktelenség csupán helyi szinten
okozott károkat, s tobbnyire tissze is
omlottak ezeka helyi rendszerek. Így
tehát vagy mértékletességet tanul a vi-
lág, vagy cisszeomlik.
- Ho| rontották el a bankárok?
_ A globál is pénzhatalmi rendszer

,,ttilfosztotta,, a világot, s ezze| olyan,
tiresedó térbe kertilt, ami már gátolta
a ncivekedését. A felelótlen hitelezéssel
trilnyerték magukat, a kifosztottak pe-
dig elveszítették fizetési képességiiket,
vagyis a hitelez k alatt osszeomlott a
rendszer. Szerintem a vi|ággazdaság
azért nem tud visszatérni az egyens .

lyi állapothoz, mert nincs eró, ami visz-
szatérítse.
- A médÍa nem |enne a|ka|mas arra'

hogy csi|lapítsa a manipuláciÓbÓl fa.
kadÓ' gyakran hisztérián alapulÓ és
kárt okozÓ hatásokat?
_ Nem csi l lapítja, inkább gerjesz-

ti a hisztériát. A globális média által
keltett  v i lágvége.hangulatta l  zsarol-
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ják a kormányokat. Az EurÓpai Unió
tagállamainak korm ányai 6400 mill i-
árd eurit fizettek a bankoknak, és leg-
alább ugyanennyihez juto ttak hozzá a
pénzintézetek az Egyesi.ilt Államok-
ban is. Meg is |ett az eredménye, hi-
szen a tengerent lon békeidóben ed-
dig még nem fordult  e ló ,  hogy 100
száza|ék ft i lé emelkedjen az á||am-
adÓsság, most pedig sz i lveszter éj-
je lén kel lett  e l fogadni az amerikai
gazdaságot megmentó intézkedéscso -

magot. A nyugati államok |ega|ább t2
ezer mill iárd dollárt adtak ajándékba
a bankoknak, ennyi pénz pedig na-
gyon tud hiányozni.

,,A felelötlen h itelezéssel
tűtnyerték magukat, a
kifosztotta k e lvesz ítetté k
fizetési képességiiket,
és iisszeomlott a rendszer.''

. Nyilván leginkább a válságba sod.
rÓdÓ á||amháztartásokbÓl hiányzik'
ahová a bankok most nem szívesen
hÍteleznek.
_ 2009-re a pénzvil.ág kiszívta ezt a

rengeteg tókét a kormányokbÓl, majd
tartottak némi hatássziinetet, utána
pedig a hitelminósító cégeken keresz-
tul azza| kezdték el szorítani a kormá-
nyokat, hogy a rohamos eladÓsodásuk
miatt már nem tekintik óket megbízha-
tÓ tigyfélnek. Jtitt a fenyegetés, hogy a
kormányok tegyék rendbe a pénzugye-
iket, mert így a bankok aligha fognak
hitelezni nekik. Kcivetkeztek a leminó-
sítések, a pénzvi|ág elkezdte emelni a
kockázati, CDS-felárakat, és ezze| pé|-
dául Gtir gországot szinte lehetetlen
helyzetbe sodorták. Volt idószak, ami.
kor az eurÓalapri g rcig államkcitvé-
nyeket csak 53 száza|ékos hozammal
vették meg! Ki gondolhatja komolyan,
hogy létezik ország, amely ezt képes
kitermelni? Nehéz elhinni, hogy az
események mrigritt tpm h zÓdik vala-
miféle átgondolt, a mértéket nem isme.
ró kapzsiság á|ta| vezérelt koncepciÓ.
Ezt pedig csak egy nemzetállamokbÓl
cisszetevódŐ szuperhatalom tudná el-
lensrilyozni.
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- Mondjuk az EurÓpai Egyesti|t Al.
lamok?

_ Az eurÓpai globális tófrestruktti-
rák sem ismertek mértéket a profit
maximalizá|ásában. Az adÓ- és a já-
rulékterhek elól menektilve és a profi-
tot hajszolva Ázsiábahe|yezték át tevé.
kenységi.iket, ahol alacsony ktiltséggel
lehet termelni. Ezért EurÓpában meg-
lÓdult a munkanélktil iség' elkezdett
porladni a reálbér, cscjkkent a vásár-
lÓeró, vá||a|kozások mentek t nkre, a
cstikkenó adÓbevételek miatt az á||a-
mok nehe zebb helyzetbe kertiltek, egy-
re ttjbb lett a nem termeló eltartott, és
belekertilttink az cisszeomlás felé veze-
tó <irvénybe.

- Mégis mit kínálhat Magyaror.
szágnak az egységesii|ó EurÓpa?
- Kelet- és Kcizép-EurÓpában az uni-

Ós csatlakozás inkább csak hanyatlást
hozott.

- A Magyarországon felhaszná|t
fejlesztési források ttibb mint 90 szá.
za|éka azonban uniÓs pénz,
- Igen, de ez csak a társadalom fel-

só harmadának Vagy inkább t izedé-
nek kínál j lehetóségeket. orbdn Vik-
tor második kormányzása elején arra
kérte az uniÓ vezetóit, hogy prÓbálják
megérten i M agyaror szág he|y zetét. Ez
kivéreztetett, fáradt társadalom' nem
kellene a kciltségvetési hiány három
száza|ék a|á szoritásával tovább gyti-
tcirni. Ám hiába, és ekkor választot-
ta azt a megoldást, hogy visszaveszi
a nemzetkozi t kétöl az innen kivont
eróforrások egy részét, például a bank-
adÓval.
- J ttek az unortodox megoldá.

sok...
_ AdÓsságszolgálati kamat és kivont

profit formájában évente 25 milliárd
eurÓnyi cisszeg hagyja el a 100 mill i-
árd eurÓs GDP-t termeló Magyaror-
szágot. Így nem lehet rendbe tenni a
gazdaságot. A kormányfö azt próbá|ta
megértetni EurÓpával, hogy hosszri tá-
von tcibb hasznot hrizhatnak belóltink,
ha r vid távon mérséklik a terheinket.
Nem álltak szÓbavele, és eZ nem sokjÓt
ígér nektink az egységesiiló EurÓpában.
- Az elm |t két év politikája meny.

nyire cs kkentette a magyar gazda-
ság kiszolgáltatotts ágát?
- A devizaadÓsság szempontjábÓl an-

nak k szcinhetŐ az ország Íinansziroz-|)
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rr hatÓsága, és az adja a fizétési mérleg
régen nem tapaszta|t aktivumát, hogy
Iényegében leállt a belfoldi, ktilcjncjsen
az importbÓl beszer ezhetójavakra irá-
nyulÓ fogyasztás. A Magyarországon
termeló multik kénytelenek exportál-
ni, így az import és az export k z tt
n vekvó szakadék teszi finanszírozha-
tővá az országot. A baj az,hogy ennek
a magyar társadalom t meges elszegé-
nyedése azára.
_ Az elszegényedó lakosság nem

vesz fel hitelt, nem fogyaszt. Hogyan
fog megmozdu|ni a gazdaság?
_ Így biztosan nem. A társadalom

annyira megégette magát a devizahite-
lezéssel, hogy átesett a lÓ másik olda-
|ára, vagyis nincs sztikség ttil szigorri
ál lami visszavágásokra, mert a társa-
dalom spontán''megszorítja cinmagát' '.
. A kormány hozzáÍogott az egész.

ségiigy' a kÓzigazgatás áta|akításá-
hoz is. A leszakadÓkat a segé|yezés.
t I a munka felé prÓbáUák tere|ni.
Ezek hozhatnak eredményt?
_ Ezek hosszadalmas és fájdalmas

folyamatok, és a k vetkez váIasztá-
sig már csak bó egy év van hátra. Mivel
pedig az elsódleges elosztási rendszer
átalakítása kudarcba fulladt, vagyis a
kormány nem tudta érdemben cscik-
kenteni a tŐkekiáramlást, az adósság-
teherból fakadÓ elvonást, hozzá kellett
ny lni a másodlagos elosztási rendsze-
rekhez, és ez sok konfliktust sztil.
- Aminek nyilván meg ke|| fizetni a

politikai árát.
_ orbán Viktor 2010-ben azt mond-

ta, hogy ugy érzi magát, mint egy ka-
tasztrőfa színhelyér e érkez(j mentóosz-
tag vezetóje. Rengeteg a sértilt, s neki
arrÓl kell dontenie, hogy kinek az é|e-
téért érdemes még ktizdeni, és kivel
nem ,,éri meg'' foglalkozni. A ténylege-
sen rendelkezéstinkre állÓ nemzeti jo-
vedelemból nem lehet normálisan mií-
kcjdtetni az országot. A kormányfónek
ezért kegyetlen dcintéseket kell hoznia.
Ugy gondolom, ellenfelei kifejezetten
cirtilnek annak, hogy ez a feladat nem
nekik jutott.
- Hogy |ehet így egyáltalán tró| a

hatra jutni?
_ Még legalább 15 évig csapdában

vergódik az ország, és a kormányfŐnek
ezt a, ,csapdalétet ' '  kel l  i . izemeltetnie.
orbán Viktornak van elképzelése erról,

ugyanakkor nyilván ó is tudja, hogy a
társadalomnak legalább harmada vég-
képp elveszett, már nem lehet vissza-
hozni a nyomorriságbÓI. Ezen azza|
sem lehetne változtatni, ha az á|lam
talicskával tolná a pénzt a felzárkőzta-
tÓ programokba. Nincs már mcigotttik

,'A ténylegesen rendel-
kezésiin kre állÓ nemzeti
jtivedelemböl nem lehet
normálisan m ííkiidtetn i
az orszá.got.''

megtartÓ emberi kcizcisség, a gyerme-
kek elemi tudás nélkti l, gy csepered-
nek fel, hogy fogalmuk sincs arrÓl, ho-
gyan kell beilleszkedni a társadalomba,
hiányoznak az alapvetó viselkedési
normák, társadalmi szinten gyakorla-
ti lag leírhatjuk óket. Nem tudnak, de
nem is akarnak dolgozni ,  és a mun-
kaerópiac sem kér belóltik, vagyis ma-
rad az élósditét. És ezeknek az embe-
reknek is mondani kell valamit. orbán
Viktor |átja ezt a csapdát, csak nem be-
szélhet ószintén a valÓságrÓl. Nem de-
rti lhet ki, hogy, hacsak valami csoda
nem torténik, a még eséllyel rendelke-

zŐk megmaradása érdekében kegyet.
Ien jcivó vár rájuk..!s mivel a fe|síi tiz
száza|ék teherviselés szempontjábÓI
elérhetetlen, marad a kcjzttik IévŐ 60
száza|ék, a ,,kozéposztá|y,, _ me|y az
ország fó ,,teherhordÓ'' eleme, és or-
bán Viktor fó hivatkozási alapja, a jcivó
Magyarországa.
- Csakhogy az áta|akitásbÓl ere-

dó konfliktusokjelentós része éppen
óket sérti |eginkább.

- A felsóoktatás átalakítása jÓ példa
volt erre. orbán Viktor itt kciltségve-
tési szempontbÓl fi l lérekért vállalt fe-
lesleges kockázatot, komoly politikai
konfliktust.
- Lega|ább ekkora vesztesei az e|-

m |t idószaknak a devizahite|esek.
Kik a fele|óstik a he|yzetért?
_ Leginkább a jelenlegi és a volt jegy-

bankelncik. Ha a ftiggetlen MNB rogzi-
tette volna, hogy nem lesz devizahite-
lezés, akkor ezze| a problémával most
nem kellene mill iÓknak megktizdeni-
i. ik. Lett volna arra is lehetóség, hogy
kamatféket építsenek be a konstruk-
ciÓba. Egyébként valÓszíníi, hogy az
engedélyezés hátterében politikai kor-
rupciÓ á|lt, ráadásul a csalás is nyilván-
valÓ, mert a hitelek mcig tt nem volt
svájci frank, ,,sima'' forinthitelt nyrij-
tottak alacsony kamatra, ez volt a ,,cu-
mi''. A bankok lényegében nulla kocká-
zattal jutottak elkép eszto haszonhoz.
. Mégis zokon vették, hogy a kor.

mány visszakér valamennyit a pro.
fitbÓ|. A gazdaság niivekedésének
egyik akadá|ya, hogy a bankok nem
hite|eznek. Az állam megvette ugyan
a Takarékbankot, webbankot alapít,
de ettól még nem |esz tiibb pénz a
piacon.
_ A Magyarországon két évtizede te-

vékenykedó kti lfÖldi bankok e|képesz-
tó, kozel50 mill iárd eurÓnyi profitot
vittek ki az országbÓl. Teljesen normá-
Iis az a kormányzati tcjrekvés, hogy tó-
Itik is elvárják a nagyobb teherviselést.
A kormány tizenete világos: a bankok
Vagy lemondanak profitjuk egy részé-
ról, vagy az á||am megprÓbálja kiszo-
rítani Őket az országbÓl. Úgy gondo-
Iom, az itt miíkcidó kijlfÖldi bankoknak
a megegyezéshez fíiz dik érdektik, hi-
SZen egy miíkcidŐ Magyarország évti-
zedes távlatban számukra igazi arany-
bánya lehetne.


