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																						Állítás	
„The	hungarian	prime	minister	said,	he	likes	

authoritarian	capitalism……ezek	azok	a	
figurák,	akik	örökké	
hatalmon	akarnak	maradni,	
és	pénzt	csinálni…”	

	 	 	 	 	 	Bill	Clinton 	
	 	 	 	 	 	 		

	
• Bizonyítás	



					Gazdasági	növekedés																																
	 	haza	javát,	vagy	javait	?	

A	látszat	(„Széll”	
hozott)	 				….és	a	lényeg…	

�  Felzárkózás	az	Unió	mag-
országaihoz	(átl.3%)	

�  Gyors	növekedés	„saját	
erőből”	(önerő)	

�  Újraiparosítás,	termelő	
munka	spekuláció	helyett	

�  Beruházások	fellendülnek	
�  Külföldi	tőke	beáramlás,	
stratégiai	megállapodások	

�  400	ezerrel	több	
foglalkoztatott	

�  Termelékenység	nő	(1,6%)	

�  Tartós	lemaradás	a	
tranzitországoktól	(átl.	1,5%)	

�  Stagnálás=O	az	Uniós	(ne:ó)	
transzfer	(4%)	nélkül	

�  Szolgáltatók	lenyúlása,	
tranzitállamosítás	

�  Versenyszféra	beruházás	
�  	Tőkekivonás	-
kivétel:bankfeltőkésítés	

�  Versenyszférában	csak	50	e.-
rel	több,	a	többi	staOszOka	

�  Termelékenység	stagnál	



	 	Államháztartás	
………….A	látszat	 	….és	a	lényeg….	
�  Alacsony,	sőt	csökkenő	

államháztartási	hiány	
�  Hiány	:a„nyócév”1/3-a	(6,5%	

>2,5%)	
�  Közteherviselés	„átszabása”,	

adócsökkentés,	különadók	
�  Költségvetés	rugalmas	

módosítása	a	Kormány	által	
�  Államkincstár	megújítása,	

összevonása	OEP-pel	
�  Az	adósság	finanszírozásban	

a	belföldi	arány	növelése	
�  Adósságot+hiányt	a	„piac”	

szívesen	finanszírozza	
�  Bruttó	adósság	csökken	
�  Biztonságban	a	nyugdíj	

�  Ellenőrzést	kikapcsolni	(túlzo>	
deficit)+EU	transzfert	bezsákolni	

�  Látható	hiány	2,5%+	Uniós(ne>ó)	
transzfer	4%	=	összes	hiány	6,5%	

�  PoliOkai	család	javára	
jövedelemátcsoportosítás	

�  Országgyűlés	szerepének	
lenullázása	

�  A	közpénz	felhasználása	
átláthatósága	korlátozása	

�  Belföldi	befektetők,	bankok	
pénzügyi	függősége	

�  MNB	„segít”>kiszorító	
hatás,növekedési	áldozat	

�  Neaó	adósság	változatlan	
�  Nyugdíjvagyonból	adósság	



												Külső	egyensúly	
							A	látszat	 ….és	a	lényeg…	
�  Nincs	már	IMF	kölcsön	
�  Masszívan	szufficites	fizetési	

mérleg	
�  Masszívan	szufficites	fizetési	

mérleg	
�  „Piaci”	árfolyam	a	

versenyképességért	(?)	
�  Javuló	cserearányok	
�  Unit	labour	cost	–

folyamatosan	–csökken	
�  Bruttó	külső	adósság	kisebb,	

növekvő	függetlenség	
�  Kisebb,	ezért	olcsóbb,	

devizatartalék	<(Simor	A.)	
�  Önállóság,	pénzügyi	

függetlenség	

�  Csökkent	a	külső	ellenőrzés	
�  Külső	(hitelezői)	ellenőrzés	

mérséklése	
�  Súlyos	belső	kereslethiány,	

mérséklődő	beruházás	
�  Fikev	jegybanki	nyereség,		

közpénzből	>magánpénz	
�  Gyengítea	árfolyam	
�  A	termelékenység	azonban	nem	

javul	(alacsony	bérek)	
�  Neaó	adósság	változatlan,	mert	a	

devizatartalék	
�  Uniós(ne>ó)	4%	transzferrel,	

pénzbőség	idején	
�  Bezárkózás,	autarkia,	lecsúszás	



			Jólét,	életszínvonal																																
	 	haza	javát,	vagy	javait	?		

	A	látszat	
	

	
	….és	a	lényeg…	

	
�  Növekvő	jövedelmek	
�  Takarékos	bérgazdálkodás	
�  Foglalkoztatottság	nő>400	e.-rel	

több	foglalkoztatott	
�  Munkanélküliség	7%	alatt,	mert	

nőtt		közfoglalkoztatottság	
�  Stabil	a	legszegényebbek	

jövedelmi	helyzete	
�  Nőttek	a	reáljövedelmek	

(2014:+5%;2015:4%)	és;	a	jövedelmi	
olló	stabil:	4,3	(SS80/SS20)	

�  Életpálya-modellek	stabil	kereseti	
perspektívát	adnak		

�  Nyugdíjak	a	reálértéken	
�  A	legfelső	1/10-ed	jobban	él,	aki	

„dógozik,	az….”	
�  Alacsony	infláció	

�  Nem	értük	el	a	válság	előg	szintet	
�  Növekvő	kiszolgáltatoaság	
�  Versenyszféra:+50e+	(???)a	többi	

közmunka	és	külföld,	+staOszOka	
�  Ingyen	napszámos	munka	

polgármesternek+haverok	
�  2014-15-ben	a	közmunka	miaa	

nem	csökken	a	jövedelmük,addig	
�  2009-	től	3,4-ről	4,3-ra,	31>36%-ra	

a	legfelső	jövedelműek	aránya	
�  Költségvetési	szektor		(2004-	2015)	

1,4-szeres	növ.	;	átl.	1,9	
�  Nyugdíjas	szavazóbázis>	+8%	
�  Jövedelemátcsoportosítás:		közép						

szegények	nem	nyernek>vesztenek	
�  Kereslethiány,	megtakarítás	



							Pénzügyi	Szektor	
											A	látszat	 				….és	a	lényeg…	
�  A	pénzügyi	szektor	is	
kiveszi	a	részét	a	terhekből	
(eddig	kivitték	a	tőkét,	
megszerezték	a	piacot..)	

�  Nőtt	a	megtakarítási	kedv,	
a	bizalom	

�  Mérlegalkalmazkodás	
�  MNB-Kormány	együtt	
működik	(maastricht)	

�  Bankok	„fölös”	likviditását	
állampapírba..	

�  Sérülékenység	ellen	
önfinanszírozás	

�  Nemzeti	kézben	a	tőzsde	

�  A	bankszektort	hét	csapás	
érte:	a	válság	terheit	
egyoldalúan	kellea	
viselniük:bankadó,elszámol.	

�  Vállalatok	nem	ruháznak	be,	
magas	váll.-i	megtakarítás	

�  Hitelezés	visszaesea	
�  „Perverz”	együaműködés,	
Oltoa	hitelezés>kiszorító	hatás	

�  MNB		-a	szabályozással-	a	
költségvetést	finanszírozza	

�  Kisebb	devizatartalék,	azonos	
neaó	adósság	

�  A	(tőke)piacot	az	uralja,	aki	
kibocsát>az	iránytű	elveszea	



„Fekete	lyuk	Európa	közepén”	
									haza	javát,	vagy	javait	?	
							Stabil	diktatúra		 										Elveszea	jövő	

�  Mindenki	Orbántól	függ	
�  Minden	ellensúly	és	fék	

kiiktatva	
�  	Jövedelem+vagyon	totális	

újraosztása		
�  Jog-	és	tulajdonbiztonság=O	
�  Beruházás=O>poz.	fiz.mérleg	
�  Költségvetési	hiány	

2%,hiszen	
�  Jóléti	rendszerek	
�  Adószint	
�  Stabilitás,	amíg	marad:	
�  Pénzbőség+EU+nyitottság	

�  Növekedési	tényezők:	
munkakínálat,	beruházás,	
termelékenység					stagnálás	

�  Versenyképesség	romlik	
�  Tőkevonzóképesség	
�  Tartós,	biztos	lemaradás	

�  Evickélés,	ha	nincs	válság	
�  Összeomlás,	ha	válság	van	

�  Első	nemzedék,	aki	arra	
számíthat,	hogy	a	
gyerekeinek	rosszabb	lesz	

				





Dr.	Agy-tól………	

10	

� Tudjuk	miénk	az	ország,	
� de	azért	

� NE	VIGYÜK	HAZA..	
� (1967)	



SÜSÜ-ig…..	
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Mi	vagyunk	a	
zsoldosok		
Kezünk	sose	
dolgozott…(2016)	



Korszakváltás	elő>	
�  A	rendszerváltás	óta	a	gazdasági	növekedés	legfontosabb	forrása	a	

beruházás	és	az	emiatt	növekvő	termelékenység	emelkedés	(TFP)	volt.	
�  A	beruházások	legfontosabb	forrása	nem	belföldi	megtakarítás,	hanem	

a	külföldi	működő	tőke.	Ehhez	jogállamiság	+kiszámíthatóság.	
�  Az	államháztartási	hiányt	a	belföldi	megtakarítás	nem	finanszírozza,	

ezért	folyamatos	folyó	fizetési	mérleg-	és	devizakockázat.	
�  A	kormányváltás	nem	
elég	még	ha	a	rács	is		
kolbászból	van	
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Köszönöm	a	figyelmet!	


