
 
 
 
 
 
 

A kígyó és a farka 
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1HP�UHiOLV�DUUD�YiUQL��KRJ\�D�QDJ\�IHOKDV]QiOy�RUV]iJRN�pV�D]�RODMNLWHUPHO�N�D�]|OGSRV]WyV�FVDWDWpUHQ�
kiegyezzenek az olajár leszorításában. Jobb esetben 120-130 dolláros szinten stabilizálhatják azt, ám 
a tavalyi 70 dolláros hordónkénti ár így is majdnem megduplázódott. Az olajfelhasználó országoknak 
HO�NHOO�N|Q\YHOQL�N�D�MHOHQW�V�M|YHGHOHPiWUHQGH]�GpVW�D]�RODMNLWHUPHO��RUV]iJRN�MDYiUD��/HpUWpNHO�GLN�
a felhasználó országok hazai munkája, csökken a bérek, a jövedelmek reálértéke, relatíve 
szegényebbek leszünk - az olajban dúskáló országok meg gazdagabbak.  

0LpUW��PLpUW�QHP��D�N�RODMSLDFRN�iUUREEDQiVRN�IRUPiMiEDQ�N|YHWHOLN�NL�D�MXVVXNDW��$]�HOV��UREEDQiV�
�����RNWyEHUpEHQ�D�PHJOHSHWpV�HUHMpYHO�pUWH�D�YLOiJJD]GDViJRW��$�VRNN�PHJOHS���PRQGKDWQL�
gyerekes reakciót váltott ki számos országban: korlátozták a hétvégi autóhasználatot (hol a páros, hol 
a páratlan rendszámú gépkocsik közlekedKHWWHN���OHFV|NNHQWHWWpN�D�I&W|WW�pS�OHWHNEHQ�D�
K�PpUVpNOHWHW�VWE��%HUREEDQW�D]�LQIOiFLy��KLV]�D]�HQHUJLDiUDN�YpJLJV]iQWRWWiN�D�WHUPHOpV�YDODPHQQ\L�
szegmensét.  

(J\�LO\HQ�VRNNV]HU&�M|YHGHOHPiWUHQGH]�GpV�DQQiO�NLVHEE�NiURNDW�RNR]��PLQpO�KDPDUDEE�PHJV]�OHWLN 
D]�iOWDOiQRV�IHOLVPHUpV��KRJ\�D]�HOV��V]iP~�N|]HOOHQVpJ�D]�iU-bér spirál felpörgése. Ez akkor 
következik be, ha a társadalom nem képes "lenyelni a békát", és a bérkövetelések az 
áremelkedésekhez igazodnak. Egy ilyen kínálat-oldali inflációs nyomással szemben tehetetlen a 
kamatpolitika. Az egyetlen megoldás a kormány, a munkaadók és a munkavállalók háromoldalú 
megállapodása arról, hogy a bérek csak a gazdaság reálteljesítményének mértékében 
Q|YHNHGKHWQHN��ËJ\�HONHU�OKHW���KRJ\�D]�HJ\V]HUL�M|YHGHOHPNLYRQiVW�elnyúló magas infláció és az 
ezzel párosuló gazdasági visszaesés vagy stagnálás kövesse.  

A 70-es években a Bundesbank és az akkori nyugatnémet kormány gazdaságpolitikája sikeres volt, és 
számos más ország követte a példát az infláció megfékezésében.  

$�N�olajválság nyomán mélyreható szerkezeti változásokat kezdtek végrehajtani a fejlett gazdaságok 
az új árviszonyokhoz alkalmazkodva. Ez a szerkezetátalakítás - sok társadalmi-politikai ütközés árán - 
NLV|S|UWH�D�Q\XJDWL�RUV]iJRNEyO�D]�HODYXOW��iOODPL�V]XEYHQFLyYDO�YDVW�G�Q�WDUWRWW�iJD]DWRNDW��ÒM�
anyagokat, technológiákat fejlesztettek ki az anyag- és energiatakarékosság érdekében az 
pStW�Lparban, a közlekedésben, felgyorsult az alternatív energiaforrások kutatása.  

Ez tehát a bevált recept: inflációs és recessziós pánik nélkül, kulturáltan, háromoldalú konszenzussal 
levezényelni a jövedelemvesztést, s ezzel párhuzamosan alaposan körülnézni, hol vannak azok a 
NRPSDUDWtY�HO�Q\|N�D]�RUV]iJ�DGRWWViJDLEDQ��DPHO\HN�UpYpQ�PHJ~MtWKDWy�D�JD]GDViJL�V]HUNH]HW�- s 
végül jobb pozícióba kerülni ezáltal a nemzetközi versenyben.  

$�YLOiJJD]GDViJEDQ�D�PpUKHWHWOHQUH�GX]]DGW�SpQ]E�VpJ�LQJDWODQEXERUpNRW�pV�W�]Vdebuborékot fújt 
IHO��DPHO\HN�pSSHQ�WDYDO\�LO\HQNRU�NLGXUUDQWDN��pV�D�URPHOWDNDUtWiV�PpJ�HV]WHQG�NHW�LV�LJpQ\EH�YHKHW��
$]�LG�EHQ�NLPHQWHWW�W�NH�D]�tJpUHWHV�Q\HUVDQ\DJSLDFRNUD�- nevezetesen nyersanyagalapokba - 
áramlik, jelenleg ott fújódik fel a buborék. A�VSHNXOiQVRN�WXGMiN��KRJ\�D�N�RODM�pV�iOWDOiEDQ�D�
nyersanyagok iránti kereslet rugalmatlan, sem az üzemanyag-��VHP�D�I&W�DQ\DJ-felhasználást nem 
OHKHW�GUiPDL�VHEHVVpJJHO�OHFV|NNHQWHQL��WHKiW�D]�RODMWHUPHO�N�VHP�OHV]QHN�NpQ\WHOHQHN�J\RUVDQ�
csökkenteni áraikat.  

$�JOREiOLV�JD]GDViJ��PLQW�HJ\�N|]OHNHG��HGpQ\��PRVW�D]�RODMWHUPHO��RUV]iJRN�PHJQ|YHNHGHWW�
M|YHGHOPHLYHO�W|OW�GLN�IHO��$]�H[WUD�EHYpWHOHN�~M�EHIHNWHWpVL�OHKHW�VpJHNHW�NHUHVQHN��9DMRQ�KRO�



WDOiOQDN"�+iW�EL]RQ\�D�IHMOHWW�RUV]iJRN�W�NHSLDFDLQ��PLQGHQHNHO�Wt az USA-ban. A jövedelem 
~MUDHORV]WiViYDO�WHKiW�HJ\�~MDEE�EHIHNWHW�L�UDOL�NH]G�GLN��%HIHNWHW�L�pV�QHP�EHUXKi]iVL��$]�RODMWHUPHO��
RUV]iJRN�]|PH�YDJ\�QHP�DNDUMD��YDJ\�QHP�NpSHV�WHUPHO�EHUXKi]iVRNED�IHNWHWQL�D�SHWURGROOiURNDW��
(O�V]|U�pV�XWROMiUD�D�KHWYHQHV�években próbálkoztak meg -�I�NpQW�QDJ\�DPHULNDL�EDQNRN�
hitelcsatornáin keresztül - latin-amerikai, észak-afrikai, lengyel-magyar ipari fejlesztések 
finanszírozásával, ám a hitelek politikai érdekhálókban szivárogtak el, vagy alacsony hatékonyságú 
beruházásokban véreztek ki.  

$�Q\ROFYDQDV�pYHN�HOHMpUH�H]HNE�O�KLWHOYiOViJ��DGyVViJFVDSGD��DGyVViJNH]HOpV�OHWW��$�W�NHI|O|VOHJ�
D]yWD�G|QW�HQ�SpQ]�J\L�EHIHNWHWpVHNEHQ�WRUOyGLN�IHO�- nem kis mértékben az USA költségvetési 
hiányát finanszírozza. A kígyó a saját farkába harap: a befektetési piacok a meg-megújuló válság 
FLNOXVDLEDQ�YHUJ�GQHN 

 


