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Pogátsa Zoltán közgazdász egy ciprusi tanulmányra hivatkozva azt mondta egy
konferencián, hogy a globális felmelegedés miatt 2025 körül annyira kevés lesz az
ivóvíz és a mezőgazdasági termőterület Észak-Afrikában és a közel-keleti országokban, hogy 40-50 millió ember menekül el onnan. Szerinte globális megoldásra
lenne szükség, mert a kerítés ezt a tömeget nem tudja megállítani. Róna Péter közgazdász szerint pedig a magyar gazdaság az EU-s pénzek nélkül labilis lenne.
Magyarország a gyarmatosított országok berendezkedése szerint működik – Róna Péter
szerint. A közgazdász az Ökopolisz Alapítvány felsőtárkányi nyári akadémiáján azt
hangsúlyozta: a török, az osztrák és a szovjet uralom miatt a magyarok gondolkodása
nem független, az állam pedig nem építette
ki a megfelelő intézményrendszert, ezért
nagy a korrupció. „Az Orbán-kormánynak
óriási a felelőssége: a legnagyobb tragédia
az, hogy ahhoz, hogy a cselekvéshez szükséges önbizalmat és az egymás iránti bizalmat, jóindulatot ki tudjuk kovácsolni, egy
megbízható intézményes rendszert kellett
volna létrehozni” – mondta a közgazdász.
Róna Péter szerint a kézi vezérlés, a személyes függés, a hazudozás és az egymás becsapása jellemzi a jelenlegi kormányzati,
társadalmi berendezkedést. Ez azonban a
biztos gazdasági bukáshoz vezet. „A magyar
gazdaság él a multikból, az EU-s pénzekből
és az emigránsok által hazautalt összegekből. Gondoljunk bele, hogy az EU-s pénzek
egyedül a magyar GDP 5 százalékát teszik
ki. Ezzel szemben mi azzal dicsekedünk, a
kormány azzal dicsekszik, hogy itt 2 százalék feletti növekedés van. Igen?! Hát vegyük
ki azt az 5 százalékot, amit az EU ad és nézzük meg, hogy a 2 százalékból mennyi maradt” – tette hozzá.
Egy másik közgazdász arra emlékeztetett,
hogy a Fidesz által ígért egymillió munkahelyből legfeljebb 80 ezer jött létre, ez pedig
kevés ahhoz, hogy a magyar gazdaság fenntartsa magát. „A közmunkát ne tekintsük

rendes állásnak, mert ugye nekünk olyan
kell, ami befizet a költségvetésbe és nem
pedig nekünk kell eltartani, tehát a közmunkát ebből érdemes kivenni, mert ők eltartottak, ráadásul lefoglaljuk őket és képtelenek
átképződni, képtelenek elfoglalni azokat az
álláshelyeket, amikről meg tudjuk, hogy ott
vannak a gazdaságban” – fogalmazott
Pogátsa Zoltán, aki szerint azonban a jelenlegi munkaerőpiaci problémák elenyészőek
lehetnek ahhoz képest, ami 10-15 év múlva
vár Magyarországra. Egy ciprusi tanulmányra hivatkozva a közgazdász azt mondta: a
globális felmelegedés miatt 2025 körül anynyira kevés lesz az ivóvíz és a mezőgazdasági termőterület az észak-afrikai és a közelkeleti országokban, hogy emberek milliói
menekülhetnek el onnan. „Potenciálisan 3040-50 millió ember fog ebből a térségből eljönni. Tehát a klíma nem ott fog beütni,
hogy majd megsülünk, hanem ott fog beütni, hogy a közel-keleti térségből 10 millió
számra fognak az emberek elindulni, felénk.
Na, most erre a kérdésre sem az nem válasz, amit Angela Merkel mond, hogy integráljuk ezeket az embereket a munkaerőpiacra, de az sem válasz, amit Orbán Viktor
mond, hogy kerítéseket építsünk, mert 3040-50 millió ember nem lehet kerítésekkel
kívül tartani, ez egész egyszerűen fizikailag
lehetetlen” – tette hozzá a közgazdász, aki
szerint globális megoldásra lenne szükség,
többek közt le kellene állítani az európai
fegyverexportot és fejlesztő beruházásokat
kellene véghezvinni a közel-keleti térségben.
Ezek hiányában 10-15 év múlva háborút
sem tart elképzelhetetlennek Európában

