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– Milyennek látja mostanság a 
magyar vállalkozók helyzetét?

– Szinte megoldhatatlan hely-
zetbe kerültek a magyar kis- és 
középvállalkozók, úgy is mond-
hatnám, helyzetük nagyban 
hasonlít a kör négyszögesítésére 
tett próbálkozáshoz. Sajnálatos 
módon Magyarországon a reg-
náló kormány a gazdasági világ-
válság ellensúlyozására nem az 
Európai Unió tagországaiban 
alkalmazott gazdaságélénkítõ 
támogatásokat alkalmazza, 
hanem újabb és újabb terhe-
ket rak a vállukra, ebbõl pedig 
nem teremtõdnek új munka-
helyek. Súlyosbítja a helyzetet, 
hogy a szocialista kormányzati 
gazdaságpolitika ahelyett, hogy 
a magyar vállalkozókat támo-
gatta volna, újabb milliárdokat 
ölt a nagyon rosszul gazdál-
kodó bankokba. Az újabb kori 
bankkonszolidáció eredménye 
elmaradt, és a bankok tovább-
ra sem hajlandók megfizethetõ 
hiteleket nyújtani a magyar vál-
lalkozóknak, sõt, most már ott 
tartunk, hogy a legmegalapo-
zottabb projektekre sem adnak 
hitelt. 

– Az ország el van adósod‑
va, egyre több vállalkozás megy 
csõdbe. Van‑e kiút ebbõl a nehéz 
helyzetbõl?

– Mindig van kiútra lehetõség, 
csak élni kell a lehetõségekkel. 
Nem igaz az a kijelentés, hogy 
a magyar gazdaság kényszer-
pályán mozog, mert sem a 
politikában, sem a gazdaság-
ban soha nem beszélhetünk 
kényszerpályáról, hiszen ha így 
lenne, akkor nem lenne szük-
ség demokratikus választásokra 
vagy a gazdasági élet megszerve-
zésére. A legrosszabb gazdasági 
helyzetbõl is van kiút, de ehhez 
elsõsorban politikai akaratra 
van szükség. Magyarországon 
semmit sem tanultak a múlt 
évszázad világát megrendítõ 
nagy gazdasági világválságból. 
A magyar állam és a Magyar 
Nemzeti Bank olyan deflációs 
politikát folytat, amely nem 
teszi lehetõvé a vállalkozók 
megerõsödését, és ahelyett, 
hogy pénzt pumpálnának a kis- 
és középvállalkozásokba, továb-
bi pénzeket vonnak ki az amúgy 
is tõkehiánnyal és hitelproblé-
mákkal küszködõ magyar gaz-

Lehetõségekhez kell juttatni a gazdaság szereplõit

Magyar bank segíthet a hazai vállalkozókon
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magyar gazdaságból. A szocialista kormány újabb 
milliárdokat adott a bankok konszolidációjára, ezzel 
szemben a bankok nem támogatják a magyar kis- és 
középvállalkozókat. Józan gazdaságpolitikát folytatva 
meg lehet értetni a világ pénzügyi vezetõivel is, hogy 
nekik sem lehet érdekük Magyarország tönkretétele 
– mondta az Érdi Újság munkatársának Bethlen István, 
a Páneurópa Unió magyarországi elnöke, aki az Érdi 
Ipartestület vendégeként tartott elõadást a magyar 
vállalkozások helyzetérõl.

daságból. Nem igaz az a gyak-
ran hangoztatott megállapítás, 
hogy a magyar gazdaság a világ-
válság miatt került igen nehéz 
helyzetbe, mert Magyarország 
a gazdasági világválság kirob-
banása elõtt is válságban volt. 
Tulajdonképpen ezért vagyunk 
teljesen kiszolgáltatva az IMF-
nek, de józan gazdaságpolitikát 
folytatva meg lehet értetni a 
világ pénzügyeinek a vezetõivel 
is, hogy nekik sem érdekük 
Magyarország tönkretétele.

– Mit lehet tenni azért, hogy 
a bankok vállalkozásbarát 
üzletpolitikát folytassanak 
Magyarországon? Létre lehet‑e 
hozni egy olyan magyar bankot, 
amely a magyar vállalkozókat 
segítené?

– Uram, két évtizede ezért har-
colok. Szívem csücske az álta-
lam megálmodott Vidék Bankja, 
de ennek létrehozásáig hosszú 
utat kell megtenni. Közismert 
tény, hogy megfizethetõ hitelek 
nélkül sehol a világon nem lehet 
finanszírozni és mûködtetni a 
vállalkozásokat. Ismétlem, mert 
nagyon fontos, ahelyett, hogy 
a vállalkozók kapták volna a 
támogatást, milliárdokat öltek 
bele a magyarországi bankokba, 
amelyek továbbra sem hajlan-
dók hitelt nyújtani. Egy teljesen 
új banktörvényre van szükség 
ahhoz, hogy a magyar bankok 
valódi pénzügyi intézmények-
ként mûködjenek. A magyar 
bankok most is az 1988-as 
esztendõnél tartanak, és sem-
milyen formában nem felelnek 
meg azoknak az elvárásoknak, 
amelyet egy jól mûködõ gaz-
daság megkövetel. Annak ide-
jén csaknem sikerült a Vidék 
Bankja létrehozása, és csak 
azért bukott meg, mert Szabó 
Iván akkori pénzügyminiszter 
hagyta magát rábeszélni, és 
szanálta a bankokat. Teljesen 
fölöslegesen mintegy 550 milli-
árd forintot tettek a bankokba. 
A pénzt akkor nem lopták el, 
mert még nem volt divatban a 
lopás, de a szanálásra elment 
az a 70-80 milliárd forint is, 
amit külföldrõl szereztünk a 
Vidék Bankja feltõkésítésére. 
Ezt követõen az egymást 
követõ kormányok már nem 

foglalkoztak az általam szor-
galmazott bank létrehozásával. 
Amennyiben a Fidesz meg-
nyeri a tavaszi országgyûlési 
választásokat, és ha Matolcsy 
György lesz a gazdasági, Varga 
Mihály pedig a pénzügyminisz-
ter, akkor reményeim szerint 
létrehozható a Vidék Bankja. 
A magam részérõl minden 
szervezõ munkát elvégeztem, 
bármelyik pillanatban neki lehet 
fogni az érdemi munkának. Ez a 
bank nemcsak az agráriumot 
finanszírozná, hanem az agrár-
rendszerrel szoros kapcsolat-
ban lévõ kis- és középvállalko-
zásokat is. A Vidék Bankjának 
az lesz a feladata, hogy hosszú 
távon segítse a magyar gazdasá-
gi élet szereplõi, annak a tuda-
tában, hogy a bank csak kisebb 
kamatokkal és hosszabb idõre 
tudna biztosítani hiteleket.

– Beszélhetünk patrióta gaz‑
daságpolitikáról, lehetne‑e pozi‑
tív diszkriminációt alkalmazni 
a magyar vállalkozókkal szem‑
ben?

– Hadd kezdjem azzal, a 
jelenlegi gazdasági válság 
nem azonos a szokásos, 25-30 
évente megismétlõdõ liberális 
gazdasági rendszerre jellemzõ 
válsággal, mert most a kapita-
lizmus, a liberalizmus, a neo-
liberalizmus és a globalizáció 
teljes csõdjérõl van szó. Többet 
soha nem lehet úgy irányíta-
ni a világot gazdasági téren, 
mint ahogy azt irányították a 
liberalizmus gyõzelme után a 
XVIII. században. Egy teljesen 
új gazdasági rend épül ki, és 
már látszik, hogy a sikeres gaz-
daságpolitikát folytató országok 
– Németország, Franciaország, 
az Amerikai Egyesült Államok 
– az ön által patriótának neve-
zett gazdaságpolitikát folytat-
nak. Szó sincs arról, hogy az 
állítólagos szabadpiaci verseny 
rabjai lennének, hiszen az csak 
az erõseknek a gyengék feletti 
uralmát jelentené. Az általam 
említett, fejlett gazdasággal 
rendelkezõ államok saját nem-
zetgazdaságukat próbálják kive-
zetni a világválságból. A magyar 
politika vezetõi rengeteg kor-
mányzati hibát követtek el az 
eltelt nyolc évben a gazdasági 

irányítás terén. Lehet patrióta 
gazdaságpolitikát végezni az 
Európai Unión belül is, csak 
az a baj, hogy Magyarország 
mindig túlvállalásokat tesz, 
mint tette azt a KGST idején 
is. Sok esetben néhány kor-
mányintézkedést úgy indokol-
nak meg, mintha azt az Európai 
Unió követelné meg, miközben 
az unióban nem is ismernek 
hasonló intézkedéseket vagy 
elõírásokat.

– Mennyire becsülik meg 
a gazdasági élet szereplõit 
Magyarországon?

– Minden normális országban 
óriási szerepet játszanak a gaz-
dasági kamarák, és így volt ez 
Magyarországon is 1945 elõtt. 
Ma már súlytalanok a gazdasági 
kamarák, mert az állam nem 
teremtett megfelelõ körülmé-
nyeket számukra. A gazdaság 
szereplõinek lehetõséget kell 
adni, hogy megvalósíthassák 
elképzeléseiket. A kormánynak 
és az államnak nem akadályoz-
ni, hanem minden eszközzel 
segíteni kell a vállalkozókat. És 
amikor errõl beszélek, akkor 
nem csak a pénzre gondolok, 
hanem a bürokrácia leépítésére 
és az adópolitikára is.

– Végképp felhagyott a politi‑
zálással?

– Olyannyira, hogy a közel-
múltban felajánlottak egy lehet-
séges mandátumot, de nagy 
köszönettel visszautasítottam. 
A következõ tíz évben a telje-
sen tönkretett magyar gazdaság 
rendbetételét tartom a legfonto-
sabb feladatnak, és ezért tenni 
is szeretnék. Tudatosan válla-
lom a másodvonalbeli szerep-
lést, mert meggyõzõdéssel állí-
tom, talpra kell állítani a magyar 
gazdaságot, és új lehetõségeket 
kell teremteni a magyar kis- és 
középvállalkozók számára.

– Dávid Ibolya, az MDF elnö‑
ke nem kereste meg?

– Nem. Én az elsõ európai 
uniós parlamenti választá-
sok alkalmával szakítottam a 
Magyar Demokrata Fórummal, 
hiszen nem támogatták elkép-
zeléseimet, amelyek azt céloz-
ták, hogy Magyarország nyer-
tese, ne pedig vesztese legyen a 
csatlakozásnak.  Papp János

Bethlen István: A Vidék Bankja nemcsak az agráriumot finanszírozná, 
hanem az agrárrendszerrel szoros kapcsolatban lévõ kis- és középvállal-
kozásokat is
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 Hagyományteremtõ 
 szavalóverseny

Regionális Petõfi-szavalóver-
senyt tartottak a Kõrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában. 
A megjelenteket Maitz Ferenc 
igazgató köszöntötte, aki egyebek 
közt elmondta, hogy hagyományt 
szeretnének teremteni: évrõl évre 
más költõ verseibõl rendeznének 
versenyt. A rendezvényt Nagyné 
Balázs Gabriella szervezte, aki 
szerint fontos, hogy a gyerekek 
számára frissen tartsuk nagy 
költõink életmûvét.
A zsûri értékelésében elhangzott, 
hogy rendkívül tiszteletre méltó a 
felkészítõ pedagógusok munká-
ja, a gyerekek szorgalma, hiszen 
akinek a versek jó barátai, soha-
sem marad egyedül. Két kor-
osztályban hirdettek eredményt: 
az alsó tagozatosok közül elsõ 
lett Kiss Bálint Aszódról, aki az 
érdi Thalia Ördögei Színtársulat 
különdíját is megkapta, és 
Szolnoki Boglárka Tárnokról, 
második Kurucz Barbara, har-
madik Kovács Patrik. A felsõ 
tagozatosok közül Erényi Júlia 
érdi 7. osztályos tanuló lett 
elsõ, második Budai Roland és 
Fazakas Katalin tárnokiak, har-
madik Gáspár Bernadett Érdrõl és 
Gebei Gréta Százhalombattáról. 
A nyertesek szép könyvei mellett 
valamennyi résztvevõ lélekemelõ 
versélményt is kapott ajándék-
ba.

A MICIMACKÓ 
GYERMEKSZÍNHÁZ 

2010. TAVASZI ELÕADÁSAI 

hétfõnként 10 órakor 
óvodásoknak, 

14 órakor iskolásoknak
a Szepes Gyula Mûvelõdési 

Központban

Információ és jelentkezés: 
Czinderné Bea 06-20/448-5121

Február 22. 
ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!
A PÓKER együttes farsangi 

mulatsága
Március 22.

A KIS HABLEÁNY 
– zenés mesejáték 

a Fogi Színháza elõadásában
Április 19.

PIROSKA ÉS A FARKAS 
– zenés táncmese 

a VSG Kamarabalett elõadásában. 


