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A közgazdasági, pénzügyi
törvényekről

(Ebben  a  fejezetben  nem  a  jogi  értelemben  vett
törvényekről írok, hanem a tudományos értelemben vett
szabályokról, összefüggésekről; így vannak ugye példának
okáért a fizika törvényei, és léteznek a közgazdaságtannak
is törvényei).

A  legtöbben  azt  gondolják,  hogy  a  közgazdasági
törvények puhák.  Pedig majdnem olyan kemények,  mint  a
f iz ika  törvényei .  Kiragadva  néhány  példát :  a
kamatcsökkentések, —növelések hatása, a munkanélküliség
és a gazdasági növekedés együttállása. Mindennapjainkhoz
közelebb álló  ügy:  a  személygépkocsik  regisztrációs  adója
növelésének  következménye  az  lett,  hogy  az  emberek
Szlovákiában vesznek autót.

Nézzük  a  munkanélküliség  és  a  gazdasági  növekedés
egymáshoz való viszonyát. Magyarországon volt egy kb. 10
éves periódus, mikor a munkanélküliség alacsony, a gazdaság
növekedése magas volt  (Thatcher asszony meg is  dicsérte
Kádárt ezért). De ez hitelekből valósult meg, a vége majdnem
államcsőd  lett.  A  munkanélküliség  —  bármennyire  is
szeretnék  egyesek  az  ellentétes  mértéket  látni  —  mindig
azonos  irányban  mozog  a  gazdasági  növekedéssel.  A
gazdaság csak növekvő munkanélküliség mellett  bővül;  és
vice versa: ha a munkanélküliség javul (azaz csökken), azt
rövidesen a gazdasági növekedés visszaesése (vagy éppen a
gazdaság csökkenése) követi. De ez a szabály is megköveteli



a  körülmények  ilyen,  vagy  olyan  együttállását:  válság
időszakban átmenetileg megtörik ez az alapszabály.

Azért kellett  ezt  a kis bevezetőt elmondanom, mert a
későbbiekben  néhány  gondolat  csak  a  pénzügyi
összefüggések  törvényszerűségeinek  felismerésével  lesz
érthető.



Megtakarítás, befektetés,
biztosítás, hitel

Mindannyiunknak, akik felelősen gazdálkodunk, vannak
megtakarításaink;  azaz  a  megkeresett  pénz  egy  részét
eltesszük;  részben  későbbi  elköltésre,  részben  váratlanul
felmerülő nehézségek áthidalására.

Megtakarítások
A megtakarításokat sok helyen kezelhetjük. Mind közül a

legrosszabb otthon, a kispárna alatt, vagy a ruhásszekrény
mélyén  a  bugyi  és  a  gatya  közé  rejtve  tartani  a  pénzt.
Egyrészt  nem  fial  (sőt,  magas  infláció  esetén  rohamosan
veszíti az értékét), másrész egy betörő azt fogja leghamarabb
megtalálni .  A  legtöbben  manapság  ráadásul  a
bankszámlájára  kapják  a  fizetésüket,  így  abból  először
készpénzt kell csinálni. De a bankok a folyószámlán tartott
pénzre is nagyon kevés kamatot fizetnek.

Hogyan érdemes a megtakarításainkat kezelni?

Először is  egy közgazdasági  törvény:  a  kockázat  és a
kamat  egyenes  arányban  állnak  egymással.  Alacsony
kockázatú  befektetésre  alacsony  a  kamat.  De  mi  is  az  a
kockázat?  Annak  a  valószínűsége,  hogy  az  elhelyezett
pénzeink mennyiben vannak veszélyeknek kitéve. Nem attól
kell tartani elsősorban, hogy teljesen elvész a pénz; a veszély
az,  hogy  veszteséggel  tudjuk  csak  visszaszerezni  a
befektetett  tőkét.


