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Jobban teljesít!
VISSZHANG - LXIII. évfolyam, 36. szám, 2019. szeptember 6.
Csak azt tudnám, kicsoda, mert Magyarország, amelyről Magyarország kormánya ezt állítja, biztosan nem
teljesít jobban semminél, legkevésbé saját magánál. Az ő statisztikai hivataluk szerint is csak a 2008-as
szintet értük el az idén. Azt már ismerjük, hogy Magyarország kormányai mennyire ügyesen fogalmaznak,
ha a kudarc megmagyarázására kerül sor. A voronyezsi tönkreveretést annak idején „rugalmas
visszavonulásnak” könyvelték el. A létezett szocializmusban a 3, 5 és más éves terveket is mind jobban és
jobban teljesítette az ország, egészen az összeomlásig. A „kommenisták” a hanyatlást, a kevéssé ﬁgyelők
előtt, leplezni tudták: önkényesen határozták meg a forint árfolyamát. Volt persze fekete árfolyam, aki azt
ﬁgyelte, pontosan tudhatta, merre tart a béketábor. A mostani kormánynak a kötött árfolyam eszköze
(egyelőre) nem áll rendelkezésére, de még nincs is szüksége rá. Viszont az inﬂáció gerjesztésére van, hogy
a különféle államkötvények garmadájának tőkéjét és kamatait könnyedén ﬁzesse vissza. Az országlakosok
többsége számára információ csak közvetlenül a központban szerkesztett forrásból érkezik. Továbbá,
mivel a forint romlása pontosan arányos az ország gazdasági teljesítményével, fekete árfolyam nem alakul
ki. A kormánymédia nyomja, hogy jobban teljesít az ország, vagyis minden a legnagyobb rendben van.
Egy, csak egy adat van, amit nehéz kozmetikázni. A forint árfolyama. Arról sem a kormány, sem a
jegybank nem beszél. És az ellenzék sem. Pedig az árfolyam rontásában valóban jobban teljesít
Magyarország (jelenlegi) kormányának politikája, a verseny nélküli (illiberális) kapitalizmus építése. Nem is
volna ez nagy probléma, ha a forint egy hatalmas, zárt és önfenntartó gazdaság pénze lenne, amilyen
gazdaságról a „kommenisták” álmodtak, és amely régóta nem létezhet. Akkor helyes lenne az elképzelés,
hogy az árfolyam gyengülése nem jár hazai fogyasztói inﬂációval. De – mint talán tudható – a magyar
gazdaság nem nagy, és nem zárt. Így aztán saját jobban teljesítésünk napról napra kevesebbet ér.
Nemcsak euróban és dollárban, hanem forintban is. Ugyanis mindent euróért vagy dollárért vesz az
ország. Ha így megy tovább, nemsokára a (kegyelem) kenyeret is.

