
05/04/18 18:45Treba odlíšiť (Orbánovu) propagandu od faktov – Denník N

Page 1 of 5https://dennikn.sk/1085140/treba-odlisit-orbanovu-propagandu-od-faktov/?ref=list

Treba odlíšiť (Orbánovu)
propagandu od faktov
Zsolt Gál štvrtok 5. apríla 2018 10:41

Orbánove ekonomické úspechy trvajú len dovtedy, kým ich neporovnáme
s okolitými krajinami.

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail.

Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.

Autor je politológ, ekonóm, Katedra politológie FiF UK v Bratislave

V Maďarsku aj za jeho hranicami sa stále drží mýtus, že politiky
Orbánových vlád sú síce kontroverzné, ale fungujú. Ekonomika rastie tak,
že premiér aj vo svojom nedávnom tradičnom prejave o stave krajiny
mohol konštatovať, že posledných osem rokov (keď nepretržite vládol)
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dopadlo dobre, dokonca lepšie, než čakali. „Kam sa len pozrieme, vidíme
žeriavy a ľudí pracujúcich na stavbách,“ povedal premiér vo svojom
prejave.

V Budapešti to môže byť naozaj pravda. Lenže podobný dojem je možné
získať od Varšavy cez Bratislavu až po Bukurešť. Inak povedané,
ekonomika rastie aj v okolitých postsocialistických krajinách, ktoré sú
členmi Európskej únie. Majú teda podobnú históriu a čelia podobnému
vonkajšiemu prostrediu. Kľúčovou otázkou ekonomickej úspešnosti preto
je, ako rýchlo rastiete v porovnaní s konkurentmi.

Pokračovalo zaostávanie Maďarska

Po vstupe do Únie a pred nástupom Orbána sa Maďarsko približovalo
k úniovému priemeru slimačím tempom, dobre to ukazujú údaje o HDP na
hlavu (Graf 1). Ostatné nové členské štáty konvergovali rýchlejšie
a postupne predbiehali Maďarsko. Slovinsko a Česko boli vždy pred nimi,
Slovensko predbehlo južného suseda v roku 2006, podobne ako Estónsko.

Po nástupe druhej Orbánovej vlády (2010) relatívne zaostávanie Maďarska
pokračovalo: k priemeru Únie vo výške HDP na hlavu sa do roku 2016
priblížilo iba o dva percentuálne body (zo 65 na 67 percent priemeru EÚ).
Maďarsko predbehli Litva a Poľsko. Tesne sa priblížilo Lotyšsko,
výraznejšie za Maďarskom sú už len balkánske štáty (Chorvátsko,
Rumunsko, Bulharsko). Tak toto má byť ten Orbánov zázrak?
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Za rok 2017 pravdepodobne pribudne ešte jeden percentuálny bod, HDP
na hlavu v Maďarsku (opäť) dosiahne 68 percent priemeru Únie. To však
zásadne situáciu nemení. Maďarsko aj v období 2010-2017 rástlo pomalšie
než jeho konkurenti z regiónu. S výnimkou Chorvátska a Slovinska sa
všetky krajiny približovali k priemeru Únie rýchlejšie. Paradoxné je, že
Maďarsko vďačí aj za tento pomalý rast najmä eurofondom, ktoré však
využíva mimoriadne ne efektívne, pričom Orbán už roky vedie
propagandistickú vojnu proti „Bruselu“.

Z Ú pritečie 5,7 miliardy, ekonomika narastie o 4,7 miliardy

Na výraznú závislosť maďarskej ekonomiky od európskych peňazí
poukázala už štúdia ekonomických výskumných inštitúcií GKI a KPMG,
(ďalší paradox!) vypracovaná na žiadosť Orbánovej vlády (doteraz visí na
ich oficiálnej webstránke).

Podľa tejto štúdie maďarská ekonomika narástla v období 2006-2015
o mizerných 4,6 percenta, a bez zdrojov od EÚ by HDP v tomto období
pokleslo o 1,8 percenta. Zároveň údaje Európskej komisie ukazujú naozaj
unikátny jav: netto transfery zo spoločného rozpočtu EÚ sú od 2007
v každom roku vyššie než ekonomický rast v Maďarsku (Graf 2). (Netto
transfer je rozdiel medzi výdavkami do spoločného rozpočtu a príjmami
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z neho.)

Napríklad vo volebnom roku 2014 pritieklo zo spoločného rozpočtu
rekordných 5,7 miliardy eur, čo predstavuje 5,6 percenta hrubého
národného dôchodku (HND), ekonomický rast však bol „len“ na úrovni
štyroch percent, teda približne o miliardu eur nižší!

To, že zdroje z Únie kulminovali práve v predvolebnom období, nie je
náhoda. V poslednom roku dokonca dochádza k tomu, že časť peňazí
z eurofondov je predčasne vyplatená (vláda ich úveruje). Tým sleduje
niekoľko cieľov: rozbehnúť čo najviac ekonomiku pred voľbami (8. apríl
2018), a rozdať čo najviac peňazí „svojim“ ľuďom.

Kým Slovensko sa nevie poučiť zo zlých skúseností a opäť čerpá peniaze
z rozpočtového obdobia 2014-2020 veľmi pomaly, maďarská vláda
predstavuje opačný extrém: snaží sa rozdať skoro všetky peniaze z Únie už
do volieb. Je to taká poistka: ak by predsa len prehrali voľby (čo
neočakávajú, ale človek nikdy nevie), tak väčšina peňazí už bude v tých
„správnych rukách“.

Maďarská neefektivita a obrovská korupcia pri míňaní eurofondov
v strednej Európe nemá obdobu. V každej krajine sa z času na čas stáva, že
netto transfer z EÚ prevýši hospodársky rast, ale to, že sa to deje každý
jeden rok, pripomína skôr Bulharsko.

Predbehli všetkých až na Bulharsko – v korupcii…

Mimochodom, Bulharsko sa umiestnilo na poslednom mieste z členských
štátov EÚ v najnovšom svetovom rebríčku vnímania korupcie, ktorý
každoročne zverejňuje medzinárodná mimovládka Transparency
International. Na druhé najhoršie miesto sa vypracovalo dlhoročnou
usilovnou prácou Orbánových vlád práve Maďarsko.

Krajina však zažíva pád aj v ostatných rebríčkoch od slobody tlače, kvality
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demokracie až po konkurencieschopnosť a ekonomickú slobodu. Hoci
treba dodať, že v týchto oblastiach je v regióne dosť veľká konkurencia:
unesené štáty, demontáž demokracie a právneho štátu, ako aj predošlých
ekonomických reforiem, ovládnutie médií a pod. sú na dennom poriadku.

Orbánove vlády však zašli zatiaľ vo všetkom najďalej, a to vidno aj na
ekonomickom výkone Maďarska. Krajina sa dostala do stavu, že starosta
rodnej obce premiéra (a pravdepodobne aj jeho „biely kôň“) výlučne vďaka
verejným zákazkám (financovaným najmä z eurofondov) sa vypracoval
z drobného podnikateľa na piateho najbohatšieho Maďara (a mediálneho
magnáta) v Maďarsku za niekoľko rokov. Pred nástupom Orbána mal
jednu firmu, teraz ich kontroluje pomocou rodiny cez 120.

Zaťa premiéra zase vyšetruje OLAF (úrad EÚ proti podvodom) za podvody
pri čerpaní eurofondov na modernizáciu verejného osvetlenia. Z verejných
zákaziek (nepriamo ako dodávateľ stavebných materiálov) slušne profituje
aj Orbánov otec, vlastník baní, ako aj firmy jeho bratov. Orbánova širšia
rodina (keď sem prirátame aj majetky bielych koňov a ich príbuzných) je
v súčasnosti už asi najbohatšia v Maďarsku. Čo sa týka majetkového
priznania, tam premiér naposledy priznal úspory v hodnote približne 3 200
eur, ale stále spláca úver v hodnote 15,5 tisíca eur na svoj dom…

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že ste predplatiteľom Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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