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Bogár László közgazdász egyike azon kevés
szakembernek, akik világosan, a köznapi ember
számára is érthetően fogalmazzák meg a világban zaj-
ló pénzügyi és közgazdasági folyamatokat. Ezeknek
megértése manapság fontosabb, mint valaha. Pénz-
válságról, felelősségről és a lehetséges megoldásokról,
kiútról beszélgettünk.

Hogyan látja a jelenleg zajló ún. pénzválságot?

– Tudomásul kell venni, hogy az, ami most törté-
nik, az egy olyan örvénylésnek egyelőre inkább csak
a kezdete, ami valószínűleg évtizedekig fog még tar-
tani, és látványosan meg fogja mutatni, hogy az a vi-
lág, amit globális kapitalizmusnak nevezünk, felélte ösz-
szes létező tartalékát, és a semmibe vezet. Evolúci-
ós zsákutca az emberiség számára. Ennek egysze-
rű oka, cinikus, bár szellemes szlogenben foglalható
össze, amit annak idején Milton Freedman Nobel-dí-
jas amerikai közgazdász, a neoliberális gazdasági ide-
ológia atyja mondott, hogy „the business of the busi-
ness is the business”. Ennek az a lényege, hogy ha
valami közvetlen profitot hoz, üzemgazdasági érte-
lemben, akkor abban az esetben is folytatni kell ezt a
tevékenységet, sőt bővíteni és tágítani is, hogyha
egyébként bemocskolja, tönkreteszi, elszennyezi a kül-
ső természetet, illetve tönkreteszi az emberi belső ter-
mészetet, amit ugye kultúrának szoktunk nevezni. Hét-
köznapi szóhasználattal: pusztítja a kultúrát és a ter-
mészetet. A globális kapitalizmus rendszere teljesen
nyilvánvaló módon egy hihetetlen erejű, egyre ve-
szélyesebb lét-deficitbe hajszolja az emberiséget,
mert a látványos anyagi javaknak hatalmas tömegét
hozza létre, közben pedig tönkreteszi azt, ami az em-
beri létezés alapja: a külső és belső természetet. Ez
egy végzetes zsákutca. Szerencsére ma már egyre
többen érzik, hogy ebből a zsákutcából valahogyan ki
kellene jönni. Ez rettenetesen nehéz, mert ha nem is
létezne egy világi struktúra, amely errefelé irányítja a
dolgokat, a folyamatok, tehetetlenségüknél fogva,
akkor is zajlanak tovább. Ami most történik, az tulaj-
donképpen az első látványos jelzése annak, hogy ez
az önpusztító létfelélés, ami önmagát fejlődésnek meg
haladásnak próbálja feltüntetni, a végéhez közeledik.

Miben nyilvánul meg ennek a folyamatnak a
vége?

– Még néhány évtizedig zajlik ez az elmélyülő ör-
vénylés, és közben három fő pillér van összeomló-
ban: az első pillér az, hogy a Nyugat központi mag-
vát jelentő országok folyamatosan kifosztják a világ
többi részét. Ezt egy angol kifejezéssel úgy szokták
mondani, hogy „the west and the rest.” Ez azért kö-
zeledik a végéhez, mert hatalmas erejű szereplők nőt-
tek fel, elsősorban Kína, de akár említhetjük Orosz-
országot, számos iszlám országot, latin-amerikai or-
szágot is, és ezek egyre inkább egymás felé is tájé-
kozódnak. Felismerték, hogy nekik össze kell fogni
annak érdekében, hogy ezt a nyugatias globális ka-
pitalizmust, ennek pusztító rendszerét valamilyen ér-
telemben megállítsák, vagy legalábbis ennek a rend-
szernek az őket folyamatosan kifosztó, onnan erő-
forrásokat elvonó jellegét megváltoztassák. A második
pillér, ami önmagában is romba döntheti az egész
rendszert, a fosszilis energiaforrásokkal való rabló-
gazdálkodás. Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy el-
értünk a csúcspontra, pl. a földgázkitermelés csúcs-
pontjára, és most már a hanyatlás jön. Ezért elkez-
dődik az az időszak, amikor a világ urainak fel kell ké-
szülniük arra, hogy csökkennek az energiaforrások.
Ezt kétféleképpen lehet kezelni: vagy totál anarchi-
ával, mindenki egymás torkának esik a maradék erő-
forrásokért, vagy a nagy szereplők megpróbálnak egy-
mással kiegyezni. Az fog eldőlni a következő egy-két
évtizedben, hogy melyik forgatókönyv valósul meg.
A harmadik pillér, és talán ezt kellett volna első he-
lyen említeni, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat-
pusztításnak a végéhez való közeledése, a spirituá-
lis energiákkal való rablógazdálkodás, annak érde-
kében, hogy engedelmes fogyasztó és munkaerő-ál-
latokká degradálja Isten képmását, az embert. A te-
remtett ember nem tud tartósan Istennel szembe-
fordulni, márpedig ami itt zajlik, az deszakralizáció.
Egy folyamatos, tudatos, gátlástalan szembevonulás
azzal, ami a teremtés lényege. Egy ilyen vállalkozás
értelemszerűen nem sikerülhet. Mi, hívő emberek pon-
tosan tudjuk, hogy ez lehetetlen, csak az a kérdés,
hogy mikor ütközik a teremtés legvégső sziklafalának
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ez a vállalkozás. Én azt hiszem, hogy ez is elkez-
dődött.

A létezés minden rétegében ellenállás tapasztal-
ható. Az erre való reakciók keltik az örvényeket, ami
közvetlenül ugyanilyen pénzügyi válságban nyilvánul
meg, de ennek a válságnak is ugyanez az oka, hogy
van egy gátlástalan kör, amely kifosztja az egész vi-
lágot, ennek következtében degeszre tömi magát erő-
forrásokkal, de nem ülni akar a pénzeszsákján, ha-
nem ha úgy tetszik, vissza akarja adni hitelbe azok-
nak, akiket kifosztott. A világ kifosztásából iszonya-
tos vagyontömeget kell újra kihelyeznie, ezért nyilván
felelőtlenül teszi. Erre a legjobb hasonlat talán az, hogy
orgazda. A multinacionális vállalatok a rablók, a világ
bankrendszere meg az orgazda, aki értékesíti a ra-
bolt vagyont. Arról szó esik, hogy a felelőtlen hitele-
zés miatt jutottunk ide, csak éppen a fent említett okok-
ról nem beszélnek. A felelőtlen hitelezés olyan pénz-
ügyi válsággal kezdődött, ahol rohamosan dőltek vol-
na be, és be is dőltek óriási bankok, részben pedig,
és ez már-már bohózatba illő, azért nem dőltek
össze, mert a világkapitalizmus az államot hívja se-
gítségül, azt a nemzetállamot, amit ő maga tudatosan
igyekezett szétzúzni az elmúlt évtizedekben.

Joseph Stiglitz közgazdász erre mondta, hogy ami-
kor nyereség van, az az övé, hiszen a nyereséget ez
a rendszer privatizálja, de amint veszteség van, azt
azonnal államosítja, és áthárítja a közre. Cinikus, bru-
tális nyíltsággal mutatkozik meg a globális kapitaliz-
musnak a totális szembenyomulása mindazzal, ami
emberség, harmónia, együttérzés, a teremtés lénye-
ge.

Mi a helyzet a válsággal magyarországi vi-
szonylatban?

– Én remélem, hogy egyre több embernek nyílik
fel a szeme, annál is inkább, mert Magyarországot ez
nagyon súlyosan fogja érinteni. Magyarország már leg-
alább harminc éve sínylődik egy olyan válságban, amit
szintén ez a globális rendszer okoz, csak ez a magyar
társadalom lokális válsága. Erre borul rá most még ez
a globális válság. 1978-82 között kiderült, hogy Ma-
gyarország végzetesen eladósodott és ennek követ-
keztében, ha formálisan nem is változott meg a
rendszer, a szovjet birodalomból a színfalak mögött
áttoltak minket a nyugati globalitás rendszerébe.
1978-90 között eltelt tizenkét évből mindössze csak
két évben nem csökkentek a reálbérek, vagyis már ak-
kor is elszegényítették a magyar társadalmat. A 70-
es, 80-as években hihetetlen mértékben romlottak pl.
az egészségi mutatóink is. Az igazi rendszerváltás,
bármilyen különös, már akkor, vagyis 1978-82-ben el-
kezdődött és erre jól rímel az, hogy a társasági tör-

vényt valójában már 1988 tavaszán elfogadták, ami-
kor még állt a szocializmus építménye. Bármilyen meg-
döbbentő, erről a felnőtt magyar népesség nagy ré-
sze nem is tud. A társasági törvénnyel lehetővé teszik,
hogy akár egymilliárd forintos tőkével magánvállala-
tot alapíthassanak Magyarországon, és ezzel beve-
zetik a kapitalizmust. Ha Kádár János bevezette a ka-
pitalizmust 1988-ban, akkor elképzelhetetlen, hogy ezt
nem azért tette, mert tíz évvel azelőtt már minden alku
meg ne lett volna kötve ezzel kapcsolatban. Termé-
szetesen az is le volt játszva, hogy a döntő többsé-
get vesztes létre ítélik. Az 1989-90-es „látványtech-
nikai tűzijáték” szemfényvesztés volt csupán, hogy a
magyar társadalom vesztes létre ítéltjei számára
fenntartsák azt a látszatot, hogy íme, elkezdődött nek-
tek a felemelkedés, most aztán jóra fordul a sorsotok.
Hogy mennyire fordult jóra, azt jól jelzi az az alapve-
tő adat is, hogy a 2008-as reálbér pontosan azonos
a harminc évvel ezelőttivel, és ráadásul most még
csökkeni is fog, hiszen jövőre 3-4 százalékkal csök-
kenek a reálbérek. Ez azt jelenti, hogy 31-32 évvel ez-
előtti szinten lesznek. Közben jelentősen nőttek a jö-
vedelemkülönbségek, ezért a társadalom alsó réte-
geinek jövedelmei nem a 32, hanem a 40 évvel ez-
előtti szinten vannak, és most már állam sincs, ami se-
gíthetne. 1975-ben pl. 100 ezer lakás épült, ma 15-
20 ezer, és az sem azoknak, akik a leginkább rá-
szorulnának. Nem túlzás azt állítani, hogy a magyar
társadalom alsó rétege olyan helyzetben van, mint az
1958-60 közötti időszakban.

A legmegrendítőbb, hogy még csak most kezdi fel-
ismerni a történelmi pusztítást, azt, hogy pária létre
van kárhoztatva, egészségi és népesedési történel-
mi mélyponton van, lelki, szellemi és erkölcsi tartalékai
teljesen szétroncsolva és kifosztva. A magyar társa-
dalom az elmúlt ezer év egyik legsúlyosabb történelmi
tragédiáját éli át, és rettenetesen nehéz ma meg-
mondani, hogy hogyan és hol jön létre az a stabil pont,
ahonnan elrugaszkodhatunk. Azt mindnyájan látjuk,
hogy erről a pusztulási lejtőről vissza kell fordulni, csak
azt nem látjuk egyelőre, hol vethetjük meg a lábun-
kat.

Sokan sokféle megoldást javasolnak. Ön hogy
látja a kiutat ebből a helyzetből?

– Arra volna szükség, hogy a nemzet maradéka
minden feszültséget félretéve nagyon őszintén, sok
emberséggel számot vessen ezzel a helyzettel, és el-
kezdődjön először az az együttgondolkodás, amelyik
kíméletlen diagnózist állít fel erről a helyzetről, még
akkor is, ha csúnya és kellemetlen következtetések-
re juttat minket. Ki kell dolgozni egy olyan megoldá-
si javaslatot, amelyik a valóságos diagnózisra épül.
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Az a baj, hogy ma a hivatalos politikai erők egyi-
ke sem alkalmas erre a szerepre. Azok a diagnózisok
és megoldási javaslatok, amelyeket az ellenzék,
mondjuk ki, a Fidesz is megfogalmaz, azok nem men-
nek túl a liberális közhelyeken, és teljesen nyilván-
valóan alkalmatlanok arra, hogy a magyar társadalom
alapvető kérdéseire válaszokat adjanak. Sajnos a Fi-
desz is úgy gondolja, ami érthető, de nem menthető,
hogy neki globalokonformnak kell lennie, illeszkedni
és kollaborálni kell ezzel a globális hatalommal, mert
ha nem teszi, akkor nem választják meg, esélye sincs
a kormányzásra. Elég gyermeteg gondolat azt hinni,
hogy a globális hatalom félrevezethető. A globális ha-
talom garanciát akar, és ez meg is van, hiszen Orbán
Viktor környezetében liberális, sőt ultraliberális glo-
balokonform személyek vannak, akik úgymond fog-
va tartják. Ennek következtében hiába kerül kor-
mányra, aligha hihető, hogy ezek jelenlétében más-
fajta politikát tudna folytatni, mint ami egyébként ed-
dig is zajlott az elmúlt 20 évben Magyarországon.

Mindannyian látjuk, hogy csapdába kerültünk. A
csapdába került vadnak lazának kell lennie, hogy ne
pazarolja feleslegesen energiáit, mert vergődéssel egy-
re gyengébbé válik. Hagyni kell, hogy spirituálisan át-
járjon minket az az erő, amely aztán hozzásegít a meg-
oldáshoz. A csapdába esett vadnak ugyanakkor ál-
landó készenlétben kell lennie, mert ha csak egy pil-
lanatra is kinyílik a menekülés lehetősége, azonnal me-
nekülnie kell. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen
mentálisan is megerőltető: egyrészt ellazulást, más-
részt állandó készenlétet igényel. Lelkileg is fel kell ké-
szítenünk magunkat arra, hogy elképesztően nehéz
évek várnak ránk. A teendő nem lehet más, mint hogy
a globális birodalmat minimum tárgyalásra kénysze-
rítsük. Argentína pl. képes volt erre, és igen jelentős
könnyítéseket kapott. Ez nem megoldás, de a sem-
minél jobb.

Ha egyesek kisebb-nagyobb emberi közössé-
gekben képesek jó ötleteket hozni, és kivitelezni azt,
akkor gondolkodás nélkül tegyék meg politikai erők-

kel való cimborálás nélkül. Ne várjanak senki támo-
gatására, segítségére. Minden emberi közösség le-
gyen tisztában azzal, hogy bizonyos értelemben
egyedül maradt, és csak magára számíthat. Aki a leg-
kisebb emberi közösséget is megpróbálja megvéde-
ni a teljes lepusztulástól, az óriási tettet hajt végre ez-
zel. Ne becsüljük le ezeknek az apró közösségmen-
tő törekvéseknek a jelentőségét, mert segítenek ab-
ban, hogy a lepusztulást lassítani, akadályozni tudjuk.
Ez a mikroszint, a lokalitás szintje.

Nemzeti szinten pedig arra törekedjünk, hogy rá-
kényszerítsük a politikai erőket arra, hogy igenis vál-
lalják fel a globális birodalom tárgyalásra kényszerí-
tését. Egy magyar nemzeti tárgyaló küldöttség létre-
hozása kellene, amely hosszú távon képviseli a
nemzeti érdekeket, másfelől a globalitás valamiféle
tárgyalóküldöttsége, amely saját érdekében sem
szeretné, ha Magyarország alatt kilyukadna a térkép,
és a Kárpát-medence egy fekete lyuk lenne. Ez ma-
gára a globális hatalomra nézve is kellemetlen kö-
vetkezményekkel járhat.

A következő három év legfontosabb teendőit
ezekben látom, közben persze a választással, új kor-
mány alakulásával és az új kormány első évével. Ez
a három év végleg eldöntheti, hogy van-e békés, de-
mokratikus megoldása ennek a helyzetnek, vagy pe-
dig nem marad más, mint a polgárháború, amely Ar-
gentínában is bekövetkezett. Reméljük, hogy ez
nem feltétlenül következik be. Lelkileg azonban készen
kell állnunk arra a veszélyes lehetőségre is, hogy a
dolgok békésen nem képesek eljutni addig, hogy a po-
litikai eliteket rákényszerítsék a felelős magatartásra.
Mindenkinek, akiben maradt kellő akarat, józanság,
mindent alá kell vetnie ennek a célnak. Ha a nemzet
maradéka nem hoz egyéni áldozatokat a cél érde-
kében, akkor jelentősen csökkenti az esélyt, amely egy
olyan kivezető utat jelenthetne ebből a válságör-
vénylésből, ami talán esélyt ad arra, hogy elkezdjünk
építkezni, hiszen legalább két évtized kell, amíg ki-
heverjük, ami most történik.


