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Mirnics Károly

Magyarország harca a nemzetközi 
pénzügyi oligarchia ellen

Uram, adj nekem nyugalmat,
hogy elfogadjam a megváltoztathatatlant, bátorságot,
hogy változtassak a megváltoztathatón, és bölcsességet,
hogy fölismerjem a kettő közötti különbséget. 

(Egy indián törzsfőnök imájából)

A mai pénzügyi rendszer arculata
A mai pénzügyi rendszerre jellemző a dol-

lárnak mint fizetőeszköznek az egyeduralma 
a nemzetközi kereskedelemben. Egyeduralma 
megszakítás nélkül tart a második világháború 
befejezése óta egészen napjainkig. A tengeren-
túli pénzügyi oligarchia, amely működteti (bizo-
nyos kedvezményeket meghagyva a londoni 
tőzsde számára), létrehozta az offshore cégek, 
bankok, biztosító ügynökségek világbirodalmá-
nak pénzmosó hálózatát. Ezekben szilárdan 
tartja magát a dollárelszámolású rendszer mo-
nopóliuma, amelyet talán majd a távolabbi jövő 
fog megingatni. Addig ez a monopólium kérlelhe-
tetlen pénzügyi háborút folytat minden más va-
luta esetleges megjelenése ellen a nemzetközi 
kereskedelemben.

A tengerentúli oligarchia amilyen ellenséges 
volt a Szovjetunióval szemben, most hasonló-
an kegyetlen és kérlelhetetlen a szövetségesei-
vel szemben is. Hol nyílt, hol leplezett pénzügyi 
háborút folytat az eurózóna országai ellen. Az 
eurót mint fizetőeszközt meg akarja semmisíte-
ni a nemzetközi kereskedelemben. Nem tűr meg 
semmilyen dél-amerikai, afrikai, legfőképpen 
ázsiai valutáris tömörülést. A lokális háborúk 
kirobbantása gyakorlatának éppen az a célja, 
hogy ezt megakadályozza. Ne higgye senki sem 
azt, hogy értelmetlen, céltalan - s főleg, vesztett 
háborúkról van szó. Ellenkezőleg, valamennyi 
továbbra is biztosítja a dollár monopóliumát a 
világkereskedelemben, az ellenkező próbálkozá-
sokat pedig vérbe fojtja.

Ennek a szüntelen háborúnak, természete-
sen, gazdasági alapot nyújt az amerikai gazda-
ság kitűnő szervezettsége, a legújabb műszaki 

és technológiai megoldások bámulatos gyors 
alkalmazása. Ennek ellenére az amerikai ipar 
veszti kiviteli pozícióit a világ minden részén.

A profit biztosításához szükséges volt megta-
lálni és működtetni más lehetőségeket. E tekintet-
ben a legsikeresebbnek mutatkozott a spekulatív 
tőke: olcsón kínálok és adok hitelt más ország-
nak, amikor számára kedvező a hazai valuta dol-
lárhoz mért árfolyama, majd váratlanul megdrá-
gítani a dollárt, amikor a hitelt vissza kell fizetni, 
az árfolyamkülönbséget pedig bezsebelem.

Ezt a horgot az elmúlt évtizedekben számos 
fejletlen és fejlődő ország bekapta, Magyaror-
szág is. Ennek az lett a következménye, hogy 
tovább nőtt a világban a gazdag és a szegény 
országok közti különbség és a fejletlen s fejlődő 
országok kizsákmányolása, szabályos kirablása.

Felvetődik az a nyugtalanító kérdés, hogyan 
keletkezett ez a szabad tőke, amely ilyen módon 
hitelez és spekulatív tőkévé változik?

A gazdasági és pénzügyi szakemberek előtt 
nem titok, s mégis kevesen mernek róla beszélni. 
A nyílt titok is maradjon titok, mert súlyos követ-
kezményei lehetnek egy ország politikai-gazda-
sági helyzete szempontjából, ha elveszíti a ten-
gerentúli pénzügyi oligarchia kegyeit. E pénzügyi 
oligarchia még azzal sem éri be, hogy kifosztja a 
kis országokat. Lázasan keresi, hogyan lehetne 
kiszorítani a világkereskedelemből és a spekula-
tív tőke üzérkedéseiből a legfejlettebb szövetsé-
ges államokat - az eurózóna államait is -, hogyan 
lehetne átosztani a világ nemzeti jövedelmét is-
mét a maga javára?

Ebben a most zajló kegyetlen pénzügyi há-
borúban az USA gazdasága csak karcolásokat 
szenvedett, ha összehasonlítjuk az eurózónával 
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és különösen az eurózónán kívüli Európával. A 
világ többi részéről nem is érdemes beszélni. Ho-
gyan lehetséges ez, amikor a dollár is állandóan 
veszít az értékéből a többi valutával szemben? 
Ez éppen azáltal lehetséges, hogy a dollár ér-
téktelenedésének úgyszólván nincs semmilyen 
hatása magára az amerikai gazdasági életre.

Az USA a világ legeladósodottabb állama. 
Bármit vesz a világban, annak az árát dollárban 
állapítják meg, a behozatal is dollárban történik, 
a külföldről behozott termék árát dollárban fizetik.

Az amerikai piac külföldi ellátói éppen ezért 
reszketnek a dollár időközbeni értékvesztésétől, 
mert őket érintené a legjobban, az USA-t a legki-
sebb mértékben sem.

A világkereskedelemben a dollár a fizetőesz-
köz minden területen (nyersanyag, energensek, 
portfoliók, vétel-eladás, készpénzfizetések). A vi-
lággazdaságban és kereskedelemben használa-
tos dollárnak 75%-a nem az USA területén forog, 
hanem az USA határán kívül. Hasonlóképpen 
minden más állam nemzeti bankja valutatartalé-
kának 75%-a dollárban van. Ez az, ami megma-
gyarázza, hogy mindenki már előre reszket az 
oly gyakori dollárspekulációtól.

Ez idáig tehát, akik a világgazdaságban és a 
nemzetközi kereskedelemben részt akartak ven-
ni, akár meg akartak jelenni, akár fennmaradni, 
az utóbbi hatvan évben nem tehettek mást, mint 
először dollárt kellett venniük bármilyen áron is. 
Ezt leggyakrabban úgy tették, hogy értékvesztve 
adták el azt, amijük volt, vagy nagy kedvez-
ményeket adtak (eladták a szabadságukat), 
ami ismét gyarmati helyzetbe züllesztette őket. 
Egyedül az USA-nak volt mindig annyi dollárja, 
amennyit csak akart. S valóban, az USA nem-
zetközi ellenőrzés nélkül mindig annyi dollárt 
nyomtatott, amennyit csak akart. A dollár valami 
isteni misztikum lett. Az USA legfőbb exportcikke 
a dollár eladása lett. Aranyalapja többé nincs, s 
csak részben áll mögötte az amerikai ipar és me-
zőgazdaság, amelyek nem is nagyon törekednek 
exportálni.

Minek? Helyettük ott van a dollár monopóliu-
ma. S valóban, az elmúlt évtizedekben az USA 
annyi dollárt nyomtatott, amennyi a nemzetközi 
kereskedelemben állandósította, kikényszerítet-
te minden nemzetgazdaságban az inflációt, a 
pénzhígítást, az önmegrontást.

Mindmáig érvényes az a híres angol mondás, 
amely szerint: azt a várat, amelyet nem képes 
bevenni az ágyútűz, az infláció megadásra kény-
szeríti.

Az infláció előidézése által az USA bármikor 
képes volt minden katonai kiadását, a legmaga-
sabb életszínvonalon túli minden luxust és hó-
bortot másokkal megfizettetni. Ezt tették, erre 
kényszerültek a múltban nemcsak az ellenségei, 
de a szövetségesei is, ezt teszik ma is. Nincs ke-
gyelem senki számára.

Az inflációhoz szervesen kapcsolódott az ala-
csony kamatláb politikája az USA-ban és a ma-
gas kamatláb kikényszerítése a kiszemelt áldo-
zatok között, a nemzetközi és nemzeti hitelezés 
politikája területén. A törvényes bankrablás, a 
vállalatok és polgárok kifosztásának és elszegé-
nyítésének a képlete tehát ilyen egyszerű.

Az USA az ellenségeit (és az engedetleneket) 
roppant katonai erejével térítette és téríti észre, 
a szövetségeseit pedig egyszerűen - becsap-
ja. Erre szolgálnak azok az értékelő ügynök-
ségek és minden közvéleményformáló média, 
amelyeknek az a feladata, hogy felbecsüljék az 
egyes nemzetgazdaságok erejét, hiteljogosult-
ságát, beruházási hatékonyságát, költségvetési 
hiányát, szociális juttatásainak a nagyságát, a fi-
zetések, vállalati és magánjövedelmek mozgását 
stb. Ezek az ügynökségek szinte minden eset-
ben megállapítják, hogy a szabad tőkét és meg-
takarításokat legjobb az USA-ban beruházni és 
nem odahaza. Ugyanakkor bátorítják az amerikai 
vállalatokat és polgárokat, hogy csak adósodja-
nak el a külföldinél, mert az USA ezzel mindig 
jobban jár.

A világgazdasági válság 
megtervezett előidézése

Az USA gazdasága úgy tisztul meg bajaitól, 
hogy közben beszennyezi a világgazdaságot 
pangással és pénzhígítással a termelésben, az 
árukereskedelemben és pénzforgalomban. Esik 
a termelés és fogyasztás szinte mindenütt a kis 
nemzetgazdaságokban. Az ipar nem „dübörög”. 
Ellenkezőleg, az üzemcsarnokok csendesek. 
Nincs profit. Nincs beruházás. A munkanélküli-
ség a kis országok társadalmi viszonyait veszé-
lyesen túlfeszítette, hagyományos értékeit sem-
misé tette, a munkaerkölcsöt lezüllesztette.
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A társadalom családfenntartó ereje megszű-
nőben van (egy gyermek vállalása, sőt a gyer-
mektelenséggel való szembesülés kényszere). 
A fizetések vásárlóereje hónapról hónapra csök-
ken. A szociális juttatásokat fokozatosan meg-
szüntetik, jobbik esetben megnyirbálják. A társa-
dalom népességi piramisát öregkorú korcsopor-
tokból rakják össze. Esztelen adóztatás folyik, 
ennek ellenére az államnak az adó nem elég, a 
költségvetési hiány tovább nő.

Ebben a kaotikus állapotban, társadalmi élet-
erővesztésben megállás nélkül tanácsokat osz-
togat a Washingtonban székelő Világbank és a 
Nemzetközi Monetáris Alap. Ösztönzi a még na-
gyobb fogyasztást, a szabadpiac következtében 
veszteséges vállalatok kiszelektálását, szorgal-
mazza a szabadpiacot (minden állami beavatko-
zás nélkül) a termelésben, kereskedelemben és 
pénzforgalomban. Igaz, nem mondja ki, hogy a 
fizetés és jövedelem nélküli polgár dögöljön meg, 
és az ilyen család pusztuljon ki, de ez magától 
értetődik, mert a fizetésképtelen polgár gyakor-
latilag ne részesüljön egészségvédelemben, a 
fizetésképtelen család ne taníttassa a gyerme-
két, aki nem tudja fizetni a tandíjat már az elemi 
iskolától, ne vállaljon gyermeket stb.

Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi oligarchia olyan 
méretű és züllött erkölcsű összeesküvéséről van 
szó, amelynek célja a kommunizmustól megsza-
badult kis országoknak és a világ fejletlenebb 
részének a kolonizálása, nyomorba döntése, el-
szegényítése.

Ez nem fog menni. Ez alkalommal nem a kom-
munista internacionálé forradalmának veszélye 
fenyeget, hanem a polgári forradalmak soroza-
tának veszélye, polgári mércével mért forradalmi 
reakció, amelyet a nyugati fejlett tőkés társadal-
mak 200 éve már maguk mögött tudnak.

A nemzetközi pénzügyi 
oligarchia és Magyarország

Magyarország nyersanyagban, energensek- 
ben és tőkében szegény országként (amely 
ugyanakkor mindig nyitott gazdaságpolitikát foly-
tatott) még a Kádár-korszak végén szembetalál-
ta magát a nemzetközi pénzügyi oligarchiával s 
ennek szabadelvű monetáris politikájával. Az or-
szágnak csaknem mindig hitelre volt szüksége, 
hogy tudja pénzelni a vállalatok kivitelét.

Magyarország a megtermelt nemzeti jöve-
delmének hovatovább legnagyobb részét a kül-
kereskedelemben valósította meg 1920 után. 
Csupán a külkereskedelem főszereplői változ-
tak többször is, a politikai rendszertől függően. 
A magyar vállalatoknak mindig szükségük volt 
forgóeszközre a bérmunka lebonyolításához, új 
termékek előállításához és kiviteléhez.

A rendszerváltás ennek az igényét felfokozta, 
a kivitel iránya Keletről Nyugatra fordult. Korsze-
rűbb termékek előállításához és kiviteléhez több 
pénzre volt szükség.

Sajnos, a kommunista elitet (amelynek totális 
volt az ismerethiánya a nemzetközi kereskede-
lem aknamezején, de különösen a tőkés pénz-
forgatás területén) nem váltotta fel olyan új pol-
gári műveltségű és tapasztalt gazdasági-politikai 
elit a termelésben, kereskedelemben és pénzfor-
galomban, amely gyökeresen szakított volna az 
előző nemtudással és biztosan mozgott volna a 
tőkés pénzpiacon. A kommunista elit eladósította 
az országot, az új elit azonban nem szabadította 
meg tőle, hanem az eladósodottságra rádobott 
még jó néhány lapáttal.

A világgazdasági válság minden eddig fel-
gyülemlett pénzforgalmi problémát elemi erővel 
dobott a felszínre: azokat is, amelyeket a kom-
munista elit okozott, azokat is, amelyeket a rend-
szerváltók okoztak önmaguknak az útkeresés 
során.

Az ország mindig kényszerpályán mozgott az 
említett okokból kifolyólag. Tagadhatatlan azon-
ban, hogy a rendszerváltók szakértelem nélkül 
hajtották végre a privatizációt, csakhogy jobb hi-
telfeltételekhez juttassák a vállalatokat (éppen az 
ellenkezője következett be!)

Az öntetszelgő, önmagába zárkózó, a nyuga-
ti világ gyakorlatától elszigetelt és a gyakorlatot 
minden részleteiben nem ismerő kommunista elit 
számára nincs mentség (aki agyában a világot 
két részre osztja, mást nem kaphat).

A rendszerváltók között azonban voltak a 
Nyugatot megjárt emberek. Mégis hibát hibára 
halmoztak. Felületesen ismerték meg a tőkés 
pénzforgatás fortélyait. Nyilvánvaló, hogy a piac-
gazdaságról való tudásuk könyvízű volt.
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Nyugaton a piacgazdaság ismerete munka-
adó és munkavállaló számára nemzedéki ta-
pasztalatból, leggyakrabban családi hagyomá-
nyokból táplálkozik, mindenekfölött tömeges mé-
retű, szabadon mozog a csődközeli veszély és 
konjunktúra közt megszabott pályán - az egyik 
termelő vagy kereskedelmi ágazatból a másik-
ba. Nemzedéki hagyomány, hogy felkészülnek a 
szűkös napokra vagy hónapokra.

A szakképzetlenség (nevezzük így) zűrzavart 
vitt a vállalatok egymás közötti és a bankokkal 
kialakított pénzforgalmába.

Sem a Magyar Nemzeti Bank, sem az egy-
mást váltó kormányok, sem a pénzügyi elit nem 
ismerték ki magukat a válságba sodródó piacgaz-
daság jelenségei és törvényszerűségei között. 
Ezek ismeretét elősegítette volna akár Marxnak, 
a tudósnak (és nem a jósnak) a tanulmányozá-
sa is - minimumként, maximumként pedig a gya-
korlat és elmélet korszerű nagy elméinek a jobb 
megismerése.

Ezeknek a melléfogásoknak és mulasztások-
nak a következménye lett, hogy Magyarország 
fogyasztói társadalommá alakult, megfelelő ter-
melői alap nélkül, mégpedig úgy, hogy eladósí-
tották kedvezményesített hitellel. Ugyanakkor a 
közepes és kisvállalatokat agyonütötték magas 
kamatozású hitelekkel - ami gazdaságtani ab-
szurdum, mert egymással összeegyeztethe-
tetlen. Tették ezt a bankok árfolyamkülönbség 
keletkezésére számító üzérkedésében való se-
gédkezéssel. Az országot adóscsapdahelyzetbe 
vezették.

A rendszerváltók szolgai módon azt hitték, 
hogy mindez kikerülhetetlen: a Nyugat éppen 
ezt követeli az országtól, a Wall Street politiká-
ja kényszerpálya egy kis ország számára, ellene 
nincs orvosság, és értelmetlen minden ellenál-
lás.

Az elmúlt évszázadokból jól ismert a ma-
gyar politikai elit szolgai magatartása az aktuá-
lis nagyhatalmak előtt. Nyugodtan nézték, hogy 
az idegenek hogyan teszik tönkre az országot. 
Lebénultak, s hagyták, hogy külföldi termékeket 
és ezek fogyasztását a magyar állam által felvett 
külföldi hitelekből támogassák. Az ilyen nagylel-
kűséghez a nyugatiak két kézzel kínálták a hitelt.

Ezidáig még nem készült igazán tudományos 
felmérés a külföldön felvett hitelek romboló ha-

tásáról. Ha elkészül majd egy ilyen tudományos 
összegezés, mégpedig nemzetközi összeha-
sonlításban (vagyis, hogy más országok hogyan 
használták fel az ilyen hiteleket), akkor világo-
sabbá válik az adóscsapda mélysége. És az is, 
hogy a valutacsapda mennyire hozta a hazai 
közép- és kisvállalatokat veszteséges helyzet-
be, a kivitel lehetőségeit mennyire torlaszolta el 
előttük, mennyire volt szükséges minden külföldi 
terméket hitelből behozni.

Egész biztos, hogy a behozatali kereskedelmi 
lobbynak mindig sikerült maga alá gyűrnie a ha-
zai termelőtársulásokat!

A gazdaságpolitika irányítói azzal védekeztek, 
hogy az egész világ el van adósodva, az USA 
legfőképpen. Ha pedig így van, ez kell legyen 
Magyarország sorsa is. Anélkül, hogy megvizs-
gálták volna a többi ország által felhasznált kül-
földi hiteleket, ezt állítani nyilvánvaló ostobaság 
volt a saját tehetetlen lelkiismeretük megnyugta-
tására a megoldatlan feladat előtt és után.

Külföldi hitelért privatizálni azt is, amit egy 
épeszű háziasszony sohasem tett volna meg, 
vállalatok helyett a magyar államot kényszeríteni 
hitelkunyerálásra, akár külföldi magánbankoktól 
is, privatizálni nélkülözhetetlen közvállalatokat 
bagóért - nem nagy nemzetgazdaság-irányító 
észre vall. Az ilyen melléfogásokat nehéz utólag 
helyrehozni.

A nyugati kalandor vállalkozók diktátumai 
semmivel sem jobbak a szovjet diktátumnál, 
mert azonnal a szabadpiaci elvek megsértésé-
re hivatkoznak, nemzetközi bíróságokra viszik a 
személyes rablással hasonlatos üzelmeiket.

A halott adós nem jó adós - mondja az angol 
szállóige. Mégis ugyanezek malomkő alá helye-
zik a magyar termelővállalatokat, ha hitelezé-
sükről van szó. Ennek köszönhetően a külföldről 
Magyarországra bevonult bankok akkora profitra 
tettek szert, amiért a középkori uzsorások életük-
kel fizettek.

Most, hogy a magyar állam - igen megkés-
ve - de az újabbkori gazdaságtörténetben ta-
lán először, nem is túl nagy adóval, belenyúlt a 
profitjukba, a Kongresszustól, a Kapitoliumtól, 
a Pentagontól, a CIA-tól követelnek sürgős po-
litikai (majdhogynem katonai?) intézkedéseket 
Magyarország ellen, mert akadályozza a szabad 
tőkeáramlást.
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Az a rablótőke „panaszkodik“, amely bagóért 
vett meg bajba jutott, a magyar államiság szem-
pontjából stratégiai fontosságú termelő vállalato-
kat és a saját áruja raktárává tett termelő üzem-
csarnokokat.

S végtére nem történne semmi rettenetes, ha 
rákényszerülnének arra, hogy amit bagóért vet-
tek meg, ugyanannyiért szolgáltassák vissza, 
lehetővé tennék a magyar államnak a visszavá-
sárlást. A szabad tőkeáramlás elve semmit sem 
csorbulna. Az ország megtisztulna a feketegaz-
daságtól és elkezdődhetne ismét a termelés.

Nincs ok a félelemre: az USA úgysem esik a 
szovjetek hibájába. Náluk sokkal körültekintőbb. 
Ők jól tudják, hogy a magyarokkal nagyon óva-
tosnak kell lenni, mert a „magyar vírus“ máris ter-
jed szerte Európában, nehogy átterjedjen a többi 
kontinensre is.

A magyar nép a leigázóval szembeni lázadá-
sok és forradalmak népe.

Inkább agyon kell hallgatni, ami nem tetszik: 
jobb, ha most elcsendesül és visszahúzódik a 
kalandortőke. Nem szabad és nem is lehet párt-
fogásba venni. A piacgazdaság elvei valóban 
nem csorbulnak, csupán tisztulnak. Nem kell 
belebonyolódni abba a viszályba, amiből aztán 
nem lehet kilépni, rokonszenvesen távozni. In-
kább újszerű megoldások szükségességére kell 
hivatkozni és figyelmeztetni Magyarországot.

Gyakran hallani az aggodalmat, hogy majd ki-
vonulnak a multinacionális cégek és külföldi ban-
kok, ha megadóztatják extraprofitjukat. A magyar 
állami adó ellenkezik a szabad tőkeáramlás el-
vével. Ezek tényleg fenyegetőznek, de hogy ki-
vonuljanak, annak a valószínűsége egyenlő a 
nullával. Aki csak egy kicsit is ért a tőkemozgás 
törvényszerűségeiből, annak világos, hogy az 
extraprofit kivitele offshore cégekbe és bankok-
ba, vagy maradéktalan átvitele a leányvállala-
tokból a központi vállalatba, először a termelő-
tőke működését teszi lehetetlenné, de utóbb az 
egész fogyasztói társadalom alapjait is aláásná 
Magyarországon. Ez pedig most senkinek sem 
érdeke Nyugaton.

- Magyarország fenyegeti a multinacionális 
kereskedelmi cégek önállóságát - jajongnak és ri-
mánkodnak. Röhej. Mintha ezeknek függetlenek-
nek kellene lenniük a politikumtól. Magyarország 
valóban állami intézkedésekkel kötelezi őket, 

hogy magyar terméket is áruljanak, mert azon is 
van profit. Mivelhogy valóban van haszon, a han-
dabandázás rohamosan alábbhagy és normális 
haszonkulccsal máris árulják a magyar terméket. 
Vagy beilleszkednek a magyar valóságba, vagy 
megszöknek. De még senki sem szökött meg!

Nem is fog!
Nem túl sok idő kell ahhoz, hogy eltűnjön az a 

lehetőség, amely Kínába, Indiába és Dél-Ameri-
kába csábította a nyugati termelő és kereskedel-
mi vállalatokat az alacsony bérek és az extrapro-
fit biztos megszerzésének államilag megerősített 
ígéretével. A tőkekivitel ezekbe az országokba 
hamarosan megszűnik. A munkaerő többé nem 
fog éhbérért dolgozni, az extraprofitot pedig töb-
bé nem lehet kiszivattyúzni a cég központjába 
ezekből az országokból.

(Ezek ellen az országok ellen nem lehet loká-
lis katonai háborút sem folytatni, mint Afrikában, 
mert az borzasztó veszélyekkel járna, magára a 
Nyugatra nézve.)

Ezek szerint (Magyarországon is) jobb lesz 
egy együttműködésben megszerezhető becsü-
letes haszon, mint egy konfrontációban biztosan 
kiebrudalt, munka nélkül maradt, termelőkapaci-
tásában óriásra növesztett vállalat.

Ami pedig a külföldi bankokat illeti, helyzetü-
ket az Európai Unió szintjén kell rendezni. Nem 
hitelezhetnek ilyen magas kamatlábbal. Ha nem 
viszik le a kamatlábat, nem lehet beindítani a ter-
melőszférát. Mivel pedig ez a legfőbb nemzet-
gazdasági érdek, valóban el kell venni tőlük az 
extraprofitot, ha nem csökkentik a kamatlábat. 
Önként vagy kényszer alatt távozniuk kell az or-
szágból. A magyarországi vállalatok egész biz-
tos rátalálnak olyan hitelezőkre az országban és 
külföldön, akiknek van szabad tőkéjük és alacso-
nyabb kamatlábbal hiteleznek.

Magyarország nagy szerencséje, hogy az 
utóbbi néhány évben olyan tőkeerős vállalatok 
telepedtek meg az országban, amelyek képesek 
forgóeszközük és kivitelük saját pénzelésére. 
Marad a magyar közép- és kisvállalatok hitelezé-
sének a problémája. Ez azonban megoldható az 
állam koordinációs szerepének erősítésével és 
közvetítésével egy többoldalú együttműködés-
ben magában a termelésben és kereskedelem-
ben.
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A rendszerváltást befejező polgári 
kormány harca a nemzetközi 

pénzügyi oligarchiával
Sokan törik a fejüket azon, hogyan lehetséges 

az, hogy egy ilyen kis ország, mint Magyaror-
szág, bátor politikai akaratot mutat a nemzetközi 
pénzügyi oligarchiával és a multinacionális cé-
gekkel szemben, a magyar állam önállóságának 
és függetlenségének a megőrzése érdekében. 
Nem ijed meg a nyomásgyakorlás semmilyen 
formájától.

Ha valakinek van gazdag fegyvertára bármely 
kis ország politikai ellenállásának megtörésére, 
a behódolás elvárására, akkor az említett oligar-
chiának valóban rendelkezésére áll, mégsem 
meri alkalmazni.

Melyik az a stratégiai keret, amelyben a rend-
szerváltást befejező polgári kormány működik és 
belőle erőt és bátorságot merít?

Ennek a stratégiai keretnek nagyon sok meg-
határozója és tényezője van. A polgári kormány 
egész biztosan számba vette őket.

Itt csak néhányat említek meg, ezeket is csu-
pán tézisszerűen:

- A világ erőltetett globalizációjának ame-
rikai víziója eleve lehetetlenség, mert ez min-
denki háborújának mindenki elleni háborújához 
vezetne. A világ kultúrája egységesítésének, 
homogenizációjának látomása tiszta őrültség, 
amely nemcsak egy Kína vagy India esetében 
megvalósíthatatlan, hanem még egy Izland, Nor-
végia, Dánia stb. és Magyarország esetében 
sem lehetséges.

- Az USA és az Európai Unió egy államba 
egyesítve lehetetlenség.

- Az USA és az Európai Unió országainak 
azonnali és maradék nélküli egyesítése egy sza-
bad kereskedelmi zónába lehetetlenség, regio-
nális különbségeket és kizsákmányolást ered-
ményez.

- Nem lehetséges az eurózóna országainak 
és az USA-nak az azonnali és maradék nélküli 
egyesítése egy szabad kereskedelmi egységbe, 
mert új regionális különbségek fognak keletkezni.

- Nem lehetséges a Nagy-Karoling országok 
és a Kis-Karoling országok egyesítése sem az 
USA-val egy szabad kereskedelmi egységbe, 
övezetbe - államba.

- Még Nagy-Britannia és az USA egyesítése 
sem lehetséges, pedig az utóbbi az előbbi gyar-
mata volt 200 évvel ezelőtt.

- A nemzetállamok önállóságának és függet-
lenségének a megtartása kikerülhetetlen még 
hosszú, teljesen ismeretlen időkig, a jövő egy tel-
jesen ismeretlen időpontjából kellene visszaszá-
molni, hogy erre a kérdésre feleletet tudjunk adni.

A Kínától és Indiától való amerikai félelem (az 
amerikai pénzügy oligarchia félelme) valutáris 
manipulációkkal segíti elő az amerikaiak legma-
gasabb életszínvonalát, pazarló fogyasztását, 
amely messze túl van az emberiség most meg-
engedett ökológiai lábnyomán. Bár az amerikai 
gazdaság a legtermelékenyebb e világon, az 
amerikai társadalom emberi és kulturális értékei-
nek a hatékonysága messze az európai általános 
műveltség alatt van.

- Az amerikai társadalom a fogyasztói társada-
lom értékeivel vezeti le a gazdagok és szegények 
között állandóan növekvő szociális szakadékot és 
feszültséget. Európában közel sem olyan nagyok 
a szociális különbségek, s nincs többé lehetőség 
a szociális feszültségek levezetésére: Európa 
joggal fél minden növekvő szociális különbségtől, 
az USA-val való egyesülés odavezetne, hogy ke-
zelhetetlenné válnának a szociális különbségek.

Európában új tényező az is, hogy Oroszország 
a történelemben először viselkedik úgy, mint a kis 
országokkal barátkozó nagy ország és nem mint 
birodalom. Terjeszkedni többé nem akar, keresi a 
kis népek segítségével is az európai értékekhez 
való közeledés és elsajátítás minden lehetőségét. 
A keresztény értékek jelen vannak a politikájá-
ban. A kommunista múlt politikai őrületeit elítéli, 
mert csaknem az orosz nép öngyilkosságához 
vezetett. A mai napig képtelen kikecmeregni a 
népesség veszélyes csökkenésének a hullámvöl-
gyéből. A család értékeinek az erkölcsi megbe-
csülése növekszik.

Oroszország megbízható gazdasági partnere 
lehet Magyarországnak, igényli a magyar mű-
szaki szakmunkát. Magyarországot sok kérdés-
ben támogathatja a nemzetközi gazdaságpolitika 
színterén.

Az együttműködése mögött nem bújik meg ka-
tonai vagy más manipulatív szándék. Az oroszok 
ma legalább annyira tisztelik Magyarországot az 
1956-ban kimutatott ellenállásukért, mint példá-
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ul a németek a berlini fal lebontásában szerzett 
érdemeikért, az amerikaiak az amerikai tudomá-
nyos életben betöltött érdemeikért. Az oroszok a 
politikai bátorságban erényt és erkölcsi értéket 
látnak. Tömegesen jönnek már most Magyaror-
szágra, hogy lássák ennek a kis népnek a kul-
turális vívmányait. Egész biztos, hogy a jövőben 
még többen fognak jönni, nemcsak a gyógyfür-
dőkbe, hanem kulturális rendezvényekre is. A 
magyaroknak ennél több elvárni valójuk velük 
szemben nincs.

- Magyarország állandóan birkózik az Európai 
Unió gazdasági vízió és megoldások nélküli bü-
rokráciájával. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
Magyarország nem a Nyugat része, sőt még job-
ban az akar lenni, fejlettségben fel akar zárkózni 
hozzá. Azt akarja visszaszerezni, amit elvettek 
tőle a háborús évszázadok. Ehhez több gazda-
sági segítségre számít a Nyugattól.

Magyarország nem kér az olyan gazdasági 
politikából, amely az egyik kezével ad, a má-
sikkal meg azonnal visszaveszi azt, amit adott. 
Korrekt gazdasági kapcsolatokat akar, amelyek 
végeredménye nem a néma gazdasági háború 
fejlettek és fejletlenek között - hanem a fejlesztés 
és fejlődés Európa periferiális részein is. Elsősor-
ban a kommunizmustól megszabadult országok 
fejlesztését szorgalmazza, hiszen itt legnagyobb 
a lemaradás. Nem ismeri el azt a politikát, hogy 
Európa keleti része a nyugati rész termékeinek a 
kizárólagos fogyasztója, piaca legyen. Tiltakozni 
fog minden erejével Európa ilyen gyarmatosítá-
sa ellen. Műszaki ész, szorgalom és kultúra van 
Magyarországon is. Csupán segítség kell az át-
kos évszázadok következményeinek a leküzdé-
séhez.

A rendszerváltást befejező kormány 
harca a nemzetközi monopóliumokkal 

szemben (a demokratikus 
államkapitalizmus módszereivel is)

Mindenki megdöbben annak láttán, hogy 
egy ilyen kis ország, mint Magyarország bátran 
szembe mer szállni a nemzetközi pénzügyi oli-
garchiával és folyamatosan küzd a kis és nagy 
országok közti egyenjogúságért a gazdaságpo-
litika alakításában.

Honnan ez a bátorság, ez a merészség?
Magyarország bátorsága nem vakmerőség-

ből táplálkozik.
A mai Magyarország bátorsága abból ered, 

hogy „nem szeli ketté az egész almát” két fél al-
mára, vagyis a világgazdaságra mint egységes 
egészre tekint.

Ehhez akar hozzájárulni és ennek akarja az 
áldásait és lehetőségeit élvezni.

Magyarország nem azért lépett be az Európai 
Unióba, hogy lemondjon minden gazdasági kap-
csolatáról a maradék világgal.

A Kelet felé nyitás gazdaságpolitikája - az 
USA és Nagy-Britannia pénzügyi oligarchiája 
által szisztematikusan két évszázada terjesztett 
és előítéletek gerjesztéséből táplálkozó ámítása 
következtében - nagyon sokat késett, de végül is 
lehetővé vált, a hazugságok láncolata szemeire 
pattant szét.

Többé nem az USA és Nagy-Britannia kizáró-
lagos előjoga a Kelettel történő gazdasági kap-
csolatok létrehozása és fejlesztése.

Magyarországtól azt a jogot, hogy a Kelettel 
együttműködjön gazdasági téren, nehéz lesz el-
venni és senki sem fogja kiütni a kezéből. Mo-
roghatnak a Világbanknál, de nem fognak tudni 
változtatni a megsejtett és tálcán kínálkozó lehe-
tőségeken. A tőkepiac többközpontú lett, bővült 
és többoldalú lett a tőkekínálat.

A Kelet felé nyitással Magyarország elsősor-
ban az amerikai termelő vállalatokat akarja arra 
ösztönözni, hogy jelenjenek meg Magyarorszá-
gon, mivelhogy elégtelen a jelenlétük a termelő 
tőkében. Ha ez nem működik amerikai részről, a 
világot mint egészet kell kezelni, s a keleti ajánla-
tokat nem kell visszautasítani.

(A keleti nyitás, ismét hangsúlyozom, nem le-
het az USA előjoga).

Magyarország minden lehető gazdasági esz-
közt igénybe fog venni, meg fog ragadni, hogy 
kiszabaduljon az adósságcsapdából és a gazda-
sági válságból.

Magyarországot az 1948—1989 között kiala-
kult gazdasági rendszer elszegényítette. Tartha-
tatlanná vált mára (amikor öldöklő verseny folyik 
a nemzetközi kereskedelemben és Magyaror-
szág éppen a világpiacon valósítja meg nemzeti 
jövedelmének nagyobbik részét), hogy a rosszul 
gazdálkodó, életképtelen vállalatok veszteségeit 
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továbbra is „szocializálják”, azaz szétterítsék a 
veszteséget a jól gazdálkodó, kivitelerős vállala-
tok között.

A magyar társadalom nemet mondott az ilyen 
gyakorlatra. Az értelmiség és a politikai elit „bűne”, 
hogy a rendszerváltás kezdetén „nem tudta” (ho-
lott nagyon is nyilvánvaló tényről volt szó) a tőkés 
monopólium és a nemzetközi pénzügyi oligarchia 
féktelen garázdálkodását, 2013-ban ez nagyon 
látható már minden háziasszony számára.

A termelővállalatok tőkeprofitját a nemzetközi 
monopóliumok és pénzügyi oligarchia szinte ki-
szippantja Magyarországról. Egyeduralmi törek-
vések területévé vált Magyarország.

Ebbe a magyar állam, társadalom és nép soha 
nem fog belenyugodni. Nemcsak a magyar szoci-
ális rendszert veszélyeztetik, ami szociális és po-
litikai feszültséget okoz, az igazságtalanság még 
a szegénységnél is jobban sérti a magyar népet.

A nemzetközi pénzügyi oligarchia egyedural-
ma veszélyezteti azt, ami a legértékesebb: a ma-
gyar kultúrát, az iskolázottsági szintet, népegész-
séget, a magyar nép legnagyobb vívmányainak 
ápolását, a magyar társadalom több évszázadon 
keresztül féltve őrzött kincseit, hagyománnyá vál-
tozott életmódját és életmóddá változott ezeréves 
hagyományait.

A most kormányon lévő politikai elit „cselekvő 
nemet” mond a nemzetközi pénzügyi oligarchia 
székhelyein kreált rablásra, s nem lesz egyedül, 
mert hamarosan a többi kis ország is követni fog-
ja.
Magyarország elutasítóan viszonyul:
a)  nemzetközi bankrendszerben tapasztalható 

monopóliumokkal szemben;
b)  a tőzsdén és az értékpapírok piacán tapasztal-

ható monopóliumokkal szemben;
c)  a befektető társaságok koncessziókat kierő-

szakoló monopolista gyakorlatával szemben;
d)  a pénzügyi közvetítők és ügynökségek zsaroló, 

uzsorás gyakorlatával szemben;
e)  a nemzetközi biztosító társaságok diszkrimina-

tív gyakorlatával szemben.
Teszi ezt, mert érzékeli, hogy jelen van egy 

potenciális, idáig nem eléggé észlelt ellenállás az 
ilyen gyakorlattal szemben.

Új szereplők jelentek meg a világgazdaság-
ban, amelyek erősítik a pénzügyi oligarchiával 
szembeni ellenállást.

Magyarország nem támogat olyan monopoli-
zált piacgazdaságot, amely kivonja magát a ma-
gyar állam és magyar társadalom ellenőrzése 
alól, a kiigazítás szüksége alól. Az ilyen vadnyu-
gat teremti a tőkepiacon az uzsorára éhes pénz-
ügyi oligarchiát.

A nemzetgazdaság - Magyarország nemzet-
gazdasága - is realitás, s az lesz a jövőben is. 
Nem engedhető meg semmiféleképpen e nem-
zetgazdaságban, hogy a fináncoligarchia a ter-
melőtőke ellen forduljon.

Nem engedhető meg Magyarország nemzet-
gazdaságában a termelőtőke, a termelő - anyagi 
javakat termelő - magántulajdonos és vállalkozó 
„ismeretlen pénzügyi központok” általi kiszipolyo-
zása, a termelőtőke élősdi területeken való pihen-
tetése. A profit nagyobb része a jól gazdálkodó, 
világpiacra termelő - anyagi termékeket termelő 
- magánvállalkozót illeti meg és nem a pénzügyi 
élet spekulánsait.

A jól termelő magánvállalat és magántőkés 
érdekei egybeesnek a magyar állam, a magyar 
munkavállalók érdekeivel.

Magyarország gazdaságpolitikájának irányítói 
teljesen tudatában vannak annak, hogy a magyar 
állam intervenciói nélkül a demokratikus piacgaz-
daság a monopóliumok piacgazdaságává alakul. 
A pénzügyi oligarchia központjai által támogatott 
viszonyokban lehetetlenség megvédeni a magyar 
tőkés, a magyar termelőtőke érdekeit a féktelen 
harácsolástól.

E tekintetben két évtizeden keresztül illúziók 
uralkodtak, amelyek mára szertefoszlottak.

Bőkezűen pénzelték külföldről, a pénzügyi oli-
garchia központjaiból, az illúziók gerjesztőit és 
terjesztőit az értelmiség és a politikai elit körei-
ben. A bértollnokok és hordószónokok korszaka 
volt ez, de úgy tűnik, a tündöklésük végképpen 
leáldozik. (A magyar „felismerés vírusa” terjedni 
fog). A magyar állam komolyan veszi a piacgaz-
dálkodás védelmét a monopóliumokkal és spe-
kulánsokkal szemben. Ebből az okból kifolyólag 
a magyar földdel való spekulációt és üzérkedést 
sem engedi meg. A magyar föld arra hivatott, 
hogy termelőtőke maradjon és a magyar népet 
gyarapítsa. (A magyar nép 1000 éves harcot foly-
tatott azért, hogy a magyar föld azoké legyen, 
akik megművelik!)
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Magyarország nem Las Vegas, és nem is le-
het az. A magyar nép vagy a magyar föld termé-
séből, vagy bérmunkából él, nincsenek lehetősé-
gei a pénzügyi szélhámoskodásra.
Összegezzük:
a)  a monopolizált „háromsebességű” Európát 

Magyarország nem fogja támogatni;
b)  a monopolizált euroatlanti (USA—Európai 

Unió) „egységes” adórendszerét  
Magyarország ellenzi, mert újabb regionális 
különbségeket teremt a gazdasági élet min-
den területén, Európa keleti feléből ki fogja 
szippantani a szakképzett munkaerőt, a 
nyersanyagot és energiahordozót. A Nyugaton 
gyártott késztermékek piacává és raktárává, a 
veszélyes ipari hulladékok lerakatává teszi a 
kelet-európai kisországokat.

c)  Magyarország elutasítja a volt kommunista 
kisországok kifosztását: a termőtőke „leépíté-
sét” és elszegényítését a monopolizált mone-
táris pénzpolitika által;

d)  a pénzügyi oligarchia központjából diktált, mo-
nopolizált piacgazdaságnak Magyarországon 
nem lesz jövője: a magyar nép elutasítja.

e)  Az állandóan bővülő, szociális háló nélküli 
piacgazdaság ellen a magyar nép lázadni 
fog -, mint mindig hasonló esetekben a tör-
ténelem folyamán. Akik ilyen piacgazdasá-
got támogatnak, azokat külföldi bérencek-
nek, hazaárulóknak fogja megbélyegezni.

Magyarország a nemzetileg sokszínű, egyen-
jogú nemzetállamok gazdaságát fogja csak tá-
mogatni. Minden más veszélyes játék Európá-
ban. Elszegényíti Európát, Magyarország pedig 
Európában a világ alamizsnáért könyörgő, kol-
dusszegény országa lenne.

Magyarország élvezi Németország és Orosz-
ország hallgatólagos támogatását az előzőekben 
körülírt demokratikus államkapitalista módszerek 
alkalmazása tekintetében. Ami pedig a Világban-
kot, Nemzetközi Valutaalapot, Friedmant, Sorost 
és a liberális monetáris politika, valamint a korlát-
lan szabadpiac támogatóit, az ismét gyarmatosí-
tó és a kisországokat bekebelező politika híveit 
illeti – csak jajongjanak, szitkozódjanak, amennyit 
csak akarnak. Az emberiség nem veszít velük so-
kat. Janus-arcukat a volt kommunista országok-
ban jól kiismerték.


