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Esélyekről és lehetőségekről csak a 
megoldandó problémák ismeretében 
dönthetünk

 400 éve az európai fejlődés második vonalában 

◦ Félperiférikus státusz – közepes jövedelmi csapda

◦ Folyamatos kísérletek a társadalmi fejlődés alacsonyabb szintű változatainak konzerválására –

második jobbágyság, folyamatos sikeres törekvés a tekintélyuralmi berendezkedésre

 Sodródó részvétel az örök béke megteremtésében – Kant nyomában

◦ Köztársasági államforma lassú megerősítése

◦ Tétova megerősödés vargabetűkkel föderalisztikus struktúrák részeként

 Rövid távú szemlélet tartós felül kerekedése



Van-e lehetőségünk?

 A félperifériáról átkerülni az európai fejlődés centrumába.

 Tartósan visszaszorítani a társadalmi elit azon részét, amely saját hatalma érdekében 

komprádor módon a saját hatalmát fontosabbnak tartja a társadalmi 

felzárkóztatásnál – Rab Ráby.

 Megértetni a társadalommal, hogy 

◦ a nagyhatalmak átalakuló új rendszerében csak egy föderalisztikus Európa jelenhet számunkra 

tartós felemelkedést,

◦ a folyamatos másodrangú státusz elkerülése a rövid táv érdekeit meghaladó befektetéseket kíván.



Esélyek első csoportja: a külföld

 Az USA és Kína versenyében az EU szerepe fel fog értékelődni.

◦ Fel fog erősödni a törekvés a legyengítésére, a szétszedésére, a saját befolyási övezetek részévé

alakítására.

◦ Ez Európa számára előnytelen helyzetet, szuboptimális fejlődést hozna.

◦ A felemelkedő nagyhatalmak egyike sem lesz belátható időben az EU-t a maga befolyási övezetévé

tenni. Ezért az EU-nak minden esélye megvan az önálló entitásként való felemelkedésre, ami egy 

föderalisztikus szerkezetet igényel.

◦ Egy ilyen felemelkedést akadályoz a félperiféria elmaradott állapota. Ennek felzárkóztatása nélkül 

az EU sohasem lesz erős. Akik ezt az EU-ban felismerik, segítőink lehetnek.

 Ez egy esély Magyarország számára.



Az esélyek második csoportja: a belföld

 Nemzeti szempontból a feladat a közepes jövedelmi csapda helyzet felszámolása.

◦ Ki kell törni abból a helyzetből, amelyben erőforrásaink és tevékenységeink azokban az 

ágazatokban koncentrálódnak, ahol a legalacsonyabb a tevékenységek hozzáadott érték tartalma.

 Ez csak a felhalmozási tevékenység hatékonnyá alakítása alapján lehetséges.

◦ Felhalmozási tevékenységünket azokba az ágazatokba kell koncentrálni, amelyek megteremtik a 

közepes jövedelmi csapda felszámolásának lehetőségét.

◦ A felhalmozás volumenét olyan szintre kell emelni, hogy az lokális versenytársainkhoz képest 

előnyös helyzetbe hozzon bennünket.

◦ Ezen a felhalmozáson belül az összeszerelő gazdaság tudásszintjét meghaladhatóvá tevő, a 

fejlesztéseket preferáló tudástőke felhalmozásnak kell döntő prioritást adni.


