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A harmadik vilÃ¡g ingatlanai
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KÃ¶nyvismertetÃ©s
&rdquo;Harmadik vilÃ¡g&rdquo; - gondoljunk bele, mit jelent ez a kifejezÃ©s. Hernando de Soto, Peru szabadpiacra
szakosodott vezetÃµ kÃ¶zgazdÃ¡sza szerint a vilÃ¡g &bdquo;fejletlen orszÃ¡gaiban&ldquo; az Ã¡tlagemberek valÃ³jÃ¡ban
hatalmas vagyonokkal rendelkeznek. Ha valaki Ã¶sszeadnÃ¡ a &ldquo;fejletlen orszÃ¡gok szegÃ©nyeinek&ldquo;
tulajdonÃ¡ban lÃ©vÃµ ingatlanok becsÃ¼lt Ã©rtÃ©kÃ©t, akkor a vÃ©gÃ¶sszeg valahol a 9,3 billiÃ³ USA dollÃ¡r kÃ¶rÃ¼l lenne.
Hernando de Soto:
A tÃµke misztÃ©riuma: miÃ©rt gyÃµz a kapitalizmus nyugaton,
Ã©s miÃ©rt bukik meg minden mÃ¡s helyen

New York, 2000, Random House, 243 pp.&rdquo;Harmadik vilÃ¡g&rdquo; - gondoljunk bele, mit jelent ez a kifejezÃ©s. A
legtÃ¶bben valÃ³szÃ-nÃ»leg az ÁzsiÃ¡ban, AfrikÃ¡ban Ã©s DÃ©l-AmerikÃ¡ban Ã©lÃµ szegÃ©nysÃ©g sÃºjtotta tÃ-zmilliÃ³k kÃ©
akik a tÃºlÃ©lÃ©shez szakkÃ©pzetlen Ã©s kezdetleges munkaerejÃ¼kÃ¶n kÃ-vÃ¼l semmifÃ©le eszkÃ¶zzel nem rendelkeznek
Vagyon birtoklÃ¡sa e felidÃ©zett kÃ©pben egy kevÃ©s kivÃ¡ltsÃ¡gos, rendkÃ-vÃ¼l gazdag szemÃ©lyre vagy csalÃ¡dra
korlÃ¡tozÃ³dik, akik a tÃ¡rsadalom egyÃ©b tagjait kizsÃ¡kmÃ¡nyoljÃ¡k, Ã-gy kÃ©nyelemben Ã©s luxusban Ã©lhetik Ã©letÃ¼ket.
Hernando de Soto, Peru szabadpiacra szakosodott vezetÅ‘ kÃ¶zgazdÃ¡sza szerint ez a kÃ©p hamis Ã©s egyben fÃ©lrevezetÃµ
vilÃ¡g &bdquo;fejletlen orszÃ¡gaiban&ldquo; az Ã¡tlagemberek valÃ³jÃ¡ban hatalmas vagyonokkal rendelkeznek; ez a
gazdagsÃ¡g teszi lehetÃµvÃ© a kereskedelmi Ã©s az ipari vilÃ¡g virÃ¡gzÃ¡sÃ¡t Ã©s a foglalkoztatottsÃ¡got.Ha valaki Ã¶sszeadn
&ldquo;fejletlen orszÃ¡gok szegÃ©nyeinek&ldquo; tulajdonÃ¡ban lÃ©vÃµ ingatlanok becsÃ¼lt Ã©rtÃ©kÃ©t, akkor a vÃ©gÃ¶ssz
valahol a 9,3 billiÃ³ USA dollÃ¡r kÃ¶rÃ¼l lenne. Csak az a gond, hogy e vagyon nem a tÃ¶rvÃ©nyes jogcÃ-meken
nyilvÃ¡ntartott formÃ¡ban lÃ©tezik, hanem &ldquo;informÃ¡lis&rdquo; tulajdon, amit azokon a vilÃ¡grÃ©szeken a politikai
hatÃ³sÃ¡gok nem ismernek el, illetve nem is segÃ-tenek Ã©rvÃ©nyesÃ-teni. De Soto a SzabadsÃ¡g Ã©s DemokrÃ¡cia IntÃ©zet
elnÃ¶ke; kutatÃ³csoportja rÃ©szletes kutatÃ¡sokat vÃ©gez szÃ¡mos orszÃ¡g tÃ¶rvÃ©nyen kÃ-vÃ¼li, informÃ¡lis szektoraiban.
LegÃºjabb kÃ¶nyvÃ©ben, &ldquo;A tÃµke misztÃ©riumÃ¡&ldquo;-ban (The Mystery of Capital) Ã¶sszefoglalja a megÃ¡llapÃ-tÃ¡s
Ã©s figyelmeztetÃ©seket fogalmaz meg a jÃ¶vÃµre vonatkozÃ³lag. A szerzÅ‘ megÃ¡llapÃ-tÃ¡sai kÃ¶zÃ¶tt ilyen adatok szerepeln
Peruban a vidÃ©ki birtokok 81, a vÃ¡rosi ingatlanok 53%-Ã¡t a tÃ¶rvÃ©nyes jogrenden kÃ-vÃ¼l birtokoljÃ¡k. Egyiptomban a
vidÃ©ki ingatlanok 83, a vÃ¡rosi ingatlanok 92%-a informÃ¡lis tulajdonban van. A FÃ¼lÃ¶p-szigeteken a vidÃ©ki ingatlanok 67,
a vÃ¡rosi ingatlanok 57%-Ã¡t informÃ¡lisan birtokoljÃ¡k. VÃ©gÃ¼l Haitin a vidÃ©ki ingatlanok 97, a vÃ¡rosi ingatlanok 68%-Ã¡t a
formÃ¡lis jogrenden kÃ-vÃ¼l birtokoljÃ¡k.Ezek az ingatlanok vajon miÃ©rt nem szerepelnek a tÃ¶rvÃ©nyes jogcÃ-men
bejegyzett ingatlanok nyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ¡ban? De Soto csoportjÃ¡nak becslÃ©se szerint Peruban 6 Ã©v Ã©s 11 hÃ³nap kell ahhoz
hogy egy hÃ¡z felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re valaki megszerezze a tÃ¶rvÃ©nyes engedÃ©lyt; 207 adminisztrÃ¡ciÃ³s lÃ©pÃ©st kell megten
irodÃ¡ban, a bejegyeztetÃ©s pedig 728 adminisztrÃ¡ciÃ³s lÃ©pÃ©sben tÃ¶rtÃ©nik. Egyiptomban az eljÃ¡rÃ¡s 6-11 Ã©vet vesz
igÃ©nybe, valamint 77 bÃ¼rokratikus lÃ©pÃ©s kell hozzÃ¡ 31 kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ hivatalban. A FÃ¼lÃ¶p-szigeteken az eljÃ¡rÃ¡s 1
Ã©vig tart 168 lÃ©pÃ©sben, 53 kÃ¼lÃ¶nfÃ©le Ã¼gynÃ¶ksÃ©g Ã©s engedÃ©lyezÃµ hivatal kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©vel. Ennek
eredmÃ©nyekÃ©ppen ezekben az orszÃ¡gokban a tÃ¡rsadalom szÃ©les rÃ©tegei tÃ¶rvÃ©nyen kÃ-vÃ¼l mÃ»kÃ¶dnek. Az inga
tÃ©nyleges tulajdonlÃ¡sÃ¡t nem jegyzik be semmifÃ©le hivatalos nyilvÃ¡ntartÃ¡sba vagy telekkÃ¶nyvbe; ez Ã¡ltal azt a
benyomÃ¡st keltik, hogy sokkal nagyobb a szegÃ©nysÃ©g, az elmaradottsÃ¡g, a vÃ¡llalkozÃ³i tevÃ©kenysÃ©g hiÃ¡nya, mint a
valÃ³sÃ¡gban. De Soto kÃ¶vetkeztetÃ©se: &ldquo;A tÃ¶rvÃ©nyen kÃ-vÃ¼lisÃ©g normÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt. A szegÃ©nyek mÃ¡r Ã¡tvettÃ
irÃ¡nyÃ-tÃ¡st az ingatlanok Ã©s a termelÃ©s Ã³riÃ¡si mennyisÃ©gei felett.&rdquo; MÃ-g az informÃ¡lis szektor dominÃ¡ns elemk
mÃ»kÃ¶dik ezekben az orszÃ¡gokban, lehetÃµvÃ© tÃ©ve az embereknek, hogy megÃ©lhetÃ©sÃ¼krÅ‘l gondoskodjanak, a rend
ugyanakkor korlÃ¡tozza a nÃ¶vekedÃ©si Ã©s fejlÃµdÃ©si potenciÃ¡lt.TÃ¶rvÃ©ny Ã©s magÃ¡ntulajdonDe Soto Ã©rvelÃ©sÃ©ne
hogy ebben az informÃ¡lis rendszerben Ã³riÃ¡si mennyisÃ©gÃ» magÃ¡nvagyon halmozÃ³dik fel, mint &ldquo;holt tÃµke&rdquo;.
A magÃ¡nvagyonhoz - csalÃ¡di hÃ¡zakhoz, viszonteladÃ³i Ã¼zletekhez, lakÃ³Ã©pÃ¼letekhez - fÃ»zÃµdÃµ jogcÃ-mek tÃ¶rvÃ©n
bejegyzÃ©se nÃ©lkÃ¼l az informÃ¡lis tulajdonosok kÃ©ptelenek bejutni a nemzeti vagy a globÃ¡lis pÃ©nzpiacokra. SzabÃ¡lyos
kÃ¶lcsÃ¶nt vagy hitelt szerezni az ingatlanaikra szintÃ©n nehÃ©z.Honnan tudja a hitelnyÃºjtÃ³, kiÃ© az ingatlan, mi lehet a
becsÃ¼lt piaci Ã©rtÃ©ke, kinek a jogi segÃ-tsÃ©gÃ©re szÃ¡mÃ-that gond esetÃ©n, ha Ã©rvÃ©nyesÃ-teni kell a kÃ¶lcsÃ¶n-me
feltÃ©teleit, Ã©s hogyan lehet Ã¡truhÃ¡zni az ingatlan jogcÃ-mÃ©t? Jelenleg a pÃ©nzÃ¼gyi kapcsolatok a helyi kÃ¶zÃ¶ssÃ©ge
korlÃ¡tozÃ³dnak, ahol az informÃ¡lis szokÃ¡sok Ã©s szabÃ¡lyok spontÃ¡n mÃ³don alakultak ki Ã©s formÃ¡lÃ³dtak olyan
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt, ahol a helyi lakosok, kereskedÅ‘k Ã©s gyÃ¡rtÃ³k elismerik, tiszteletben tartjÃ¡k, sÃµt Ã©rvÃ©nyt sze
a tulajdonjognak az orszÃ¡g formÃ¡lis tÃ¶rvÃ©nyeinek lÃ¡tÃ³terÃ©n Ã©s ellenÅ‘rzÃ©sÃ©n kÃ-vÃ¼l. Ezekben az orszÃ¡gokban k
piaci Ã©s jogrend alakult ki: a hivatalos, amely megfelelÃµen nyilvÃ¡ntartja az ingatlanokat Ã©s Ã©rvÃ©nyesÃ-ti a hozzÃ¡juk fÃ»
jogokat, meg az informÃ¡lis, amely az &ldquo;alvilÃ¡g&rdquo;-ban mÃ»kÃ¶dik. De Soto a formÃ¡lis jogrendet Ãºgy Ã-rja le,
mint egy &ldquo;Ã¼vegbura&rdquo; alatt lÃ©vÃµ vÃ©dett Ã©s biztonsÃ¡gos vilÃ¡got, amely kÃ©pes a formÃ¡lis Ã©s hatÃ©kony
mÃ»kÃ¶dÃ©sre. Akik a burÃ¡n kÃ-vÃ¼l rekedtek az informÃ¡lis szektorban, csak korlÃ¡tozottan kÃ©pesek tovÃ¡bb fejlÅ‘dni Ã©s
integrÃ¡lÃ³dni a vilÃ¡g kereskedelmi kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©be, amely utat nyitna a magasabb Ã©letszÃ-nvonal tartÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra.A ny
tÃ¡rsadalmak titka, mondja De Soto, hogy az elmÃºlt 200 Ã©vben EurÃ³pa Ã©s Észak-Amerika kialakÃ-totta a jogi intÃ©zmÃ©ny
Ã©s reformjait annak Ã©rdekÃ©ben, hogy szinte mindenkit ingatlanostul integrÃ¡ljon a hivatalos piacba. Nyugaton elvileg
mindenki a biztonsÃ¡gos ingatlanjogok, hatÃ©kony tÃµkefelhasznÃ¡lÃ¡s Ã©s Ã¡tlÃ¡thatÃ³ pÃ©nzpiacok Ã¼vegburÃ¡ja alatt Ã©l,
vagyonok Ã©s tulajdonosaik termelÃ©si potenciÃ¡lja felszabadulhat. De Soto magyarÃ¡zata szerint nyugaton az
Ã©letszÃ-nvonal csak akkor nÃµtt meg, amikor a kormÃ¡nyok megreformÃ¡ltÃ¡k a tÃ¶rvÃ©nyeket Ã©s az ingatlanrendszert a
munkamegosztÃ¡s egyszerûsÃ-tÃ©se cÃ©ljÃ¡bÃ³l. MiutÃ¡n az integrÃ¡lt ingatlanrendszerek jÃ³tÃ©kony hatÃ¡sa kÃ¶vetkeztÃ©b
Ã¡tlagemberek kÃ©pessÃ© vÃ¡ltak termelÃ©kenysÃ©gÃ¼k nÃ¶velÃ©sÃ©re, specializÃ¡lÃ³dni tudtak az egyre szÃ©lesedÅ‘ pia
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egyÃºttal fokozni tudtÃ¡k a tÃµkefelhalmozÃ¡st is.A szerzÃµ az XIX. szÃ¡zadra Ã¶sszpontosÃ-t - ekkor alakult ki az amerikai
gyakorlat - amikor lassankÃ©nt megteremtettÃ©k Ã©s mÃ³dosÃ-tgattÃ¡k az erÅ‘szakos fÃ¶ldfoglalÃ³k problÃ©mÃ¡jÃ¡nak kezelÃ
szolgÃ¡lÃ³ helyi, Ã¡llami Ã©s szÃ¶vetsÃ©gi jogrendet, illetve megÃ¡llapÃ-tottÃ¡k a fÃ¶ld Ã©s a rajta lÃ©vÃµ Ã©pÃ-tmÃ©nyek, va
hozzÃ¡juk fÃ»zÃµdÃµ jogcÃ-mek igÃ©nylÃ©sÃ©nek jogi kritÃ©riumait. De Soto szerint a harmadik vilÃ¡g fejletlen orszÃ¡gainak a
kellene kimÃ³dolniuk, hogyan lehet Ã¶sszehozni Ã©s egybeolvasztani az ingatlantulajdonlÃ¡s formÃ¡lis Ã©s informÃ¡lis
rendszereit Ãºgy, hogy abbÃ³l egy vÃ©gleges, megreformÃ¡lt, integrÃ¡lt, tÃ¶rvÃ©nyes rendszer szÃ¼lessen. VÃ©lemÃ©nye sze
e vilÃ¡grÃ©szekben a hatalmas mennyisÃ©gû, magÃ¡nkÃ©zen lÃ©vÃµ ingatlanvagyon Ã©s vÃ¡llalkozÃ³i potenciÃ¡l csak ezt kÃ
lesz kÃ©pes arra, hogy kreatÃ-v Ã©s dinamikus erÅ‘kÃ©nt szolgÃ¡lja e terÃ¼letek Ã¡talakÃ-tÃ¡sÃ¡t hasonlÃ³, vagy mÃ©g a nyu
is magasabb Ã©letszÃ-nvonallal rendelkezÃµ korszerÃ» piacgazdasÃ¡gokkÃ¡. De Soto rÃ©szletesen leÃ-rja a megvalÃ³sÃ-tand
jogi Ã©s politikai vÃ¡ltoztatÃ¡sokat, Ã©s azt is, hogyan lehet legyÃµzni azokat, akik leginkÃ¡bb ellenzik a tÃ¡rsadalom politikai, jo
Ã©s szociÃ¡lis hierarchiÃ¡jÃ¡nak mÃ³dosÃ-tÃ¡sait. A szerzÃµ megÃ-tÃ©lÃ©se szerint nem csupÃ¡n nagy szÃ¼ksÃ©g van ezekr
politikai Ã©s jogi reformokra, hanem egyenesen lÃ©tfontossÃ¡gÃº a sÃ¼rgÃµs vÃ©grehajtÃ¡suk. Annak ellenÃ©re, hogy a
hideghÃ¡borÃº vÃ©get Ã©rt, Ã©s a SzovjetuniÃ³ megszûnt, a fejletlen orszÃ¡gok ideolÃ³giai Ã©s politikai kÃ¶reiben mÃ©g mind
kÃ-sÃ©rt a marxista gondolkodÃ¡smÃ³d.A kÃ¼lÃ¶nfÃ©le rÃ©tegekbÅ‘l szÃ¡rmazÃ³ kollektivistÃ¡k - figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyva a
intervenciÃ³s Ã©s neo-merkantilista rendszereket, melyek ezekben az orszÃ¡gokban eluralkodnak a szabadpiaci
kapitalizmus helyett -, rÃ¡mutathatnak arra, hogy a szegÃ©nyeknek nincsenek lehetÃµsÃ©geik, hogy mennyire kÃ-vÃ¼l vannak
a &ldquo;rendszer&rdquo;-en, milyen fÃ©lelemben Ã©lnek, hogy a hatalmasok Ã©s gazdagok megsarcoljÃ¡k Ãµket, vagy
elkobozzÃ¡k az ingatlanaikat. &ldquo;Azok szÃ¡mÃ¡ra, akik ezt nem vettÃ©k Ã©szre - figyelmeztet De Soto - mÃ¡r Ã©pÃ¼l az
anti-kapitalizmus Ã©s anti-globalizmus fegyvertÃ¡ra.&rdquo;A szegÃ©nyek a vilÃ¡gban sok helyen ki vannak zÃ¡rva azon
ingatlanok formÃ¡lis Ã©s tÃ¶rvÃ©nyes nyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ¡bÃ³l, amelyeket informÃ¡lisan mÃ¡ris birtokolnak, kezelnek Ã©s
jÃ¶vedelmezÃµen hasznÃ¡lnak. Az ilyen orszÃ¡gok politikai elitje pedig Ãºgy manipulÃ¡lja a jogi rendszereket, hogy a
kivÃ¡ltsÃ¡gokra Ã©s monopÃ³liumokra Ã©pÃ¼lÃµ egyenlÅ‘tlen rendszerÃ¼kÃ¶n kÃ-vÃ¼l Ã©lÃµk vagyonÃ¡t elkobozhassÃ¡k, va
keresztÃ¼l zsarolhassÃ¡k Ãµket. AmÃ-g a harmadik vilÃ¡g orszÃ¡gai azonos vÃ©delmet kÃ-nÃ¡lnak &bdquo;minden becsÃ¼lete
Ã©s bÃ©kÃ©s ingatlantulajdonosnak&rdquo;, azokban az orszÃ¡gokban az emberek tÃºlnyomÃ³ tÃ¶bbsÃ©ge a piacellenes
kollektivistÃ¡k demagÃ³g Ã-gÃ©reteinek Ã©s Ã¡lmainak kÃ¶nnyÃ» prÃ©dÃ¡ja lesz. Ha nem teremtik meg Ã©s nem teszik
biztonsÃ¡gossÃ¡ a piacalapÃº ingatlanjogokat mindenÃ¼tt a vilÃ¡gon -, figyelmeztet De Soto - akkor a XXI. Ã©vszÃ¡zadban
ismÃ©t forradalom lesz a kapitalizmus ellen; nem azÃ©rt, mert a kapitalizmusnak el kellene buknia, hanem azÃ©rt, mert soha
nem is valÃ³sult meg olyan tÃ¶kÃ©letesen, hogy mindezen tÃ¡rsadalmak polgÃ¡rai Ã©lvezhessÃ©k az elÃµnyeit, Ã©s Ã©rdekÃ¼
legyen a tÃ©nyleges szabadpiaci rendszer megÃµrzÃ©se. A kÃ¶nyvismertetÃ©st Richard M. Ebeling, a kÃ¶zgazdasÃ¡g
professzora (Hillsdale College, Michigan, USA) kÃ©szÃ-tette, megjelent a The Future of Freedom Foundation Freedom
Daily c. kiadvÃ¡nyÃ¡ban 2001. februÃ¡rjÃ¡ban. (Ebeling az alapÃ-tvÃ¡ny alelnÃ¶ke). TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³:
www.fff.org/freedom/0201f.asp (FordÃ-totta: TÃ³th MÃ¡ria, FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet)
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