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A A A V E V  / randevú Münchenben

Pénzügviházassánközvetlto
Most kell a németek segítsége! •  Exkluzív interjú Josef von Ferenczyvel •  A kereskedel
mi bankokon át a közép- és kisvállalatokhoz jusson a pénz •  Legjobbak a vegyes cégek 
•  Az Axel Springer Kft. Budapesten •  Nyugati kultúrát hozni-vinni a Kárpát
medencében •  A kereskedelmi tévé személyes ügye •  „Szenzációs a változás”
A magát tömör egyszerűséggel mé
dia-menedzsernek nevező Josef von 
Ferenczy nem ismeretlen a világ tör
ténéseit figyelő állampolgárok előtt. 
A magyar származású nyugatnémet 
üzletember nevéhez fűződik a ma
gyarországi SOS gyermekfalu létre
hozása, a Kelet-Nyugat értelmiségi 
párbeszéd megszervezése, s nem 
utolsósorban az Axel Springer Buda
pest Kft. megalapítása, amelynek 
egyben részvényese is. Noha éppen 
most múlt 70 éves, mégsem üldögél 
békésen München legelőkelőbb ré
szén lévő házának kertjében. Ott van, 
ahol a dolgok történnek -  például 
Gorbacsov díszvacsoráján Bonnban - ,  
illetve időről időre előrukkol valami 
Keleten és Nyugaton egyaránt vissz
hangot keltő ötlettel. Tette ezt leg
utóbb a Welt am Sonntag hasábjain 
megjelent írásában, amikor is leszö
gezte: „Magyarországnak most van 
szüksége a németek segítségére.” 
A kijelentés indokain kívül Magyaror
szág imázsáról, a hazai tömegkom
munikáció helyzetéről, egy esetleges 
kereskedelmi televízió beindításáról 
is kérdezte munkatársunk a sajtóvál
lalkozás müncheni központjában Jo
sef von Ferenczyt.

•  A Welt am Sonntagban megje
lent írása alapján úgy tűnik, hogy 
akárcsak mi Magyarországon, úgy 
itt Münchenben ön is elgondolko
dott azon, hová lett például az az 1 
milliárd márka, amelyet Magyaror
szág Grósz Károly NSZK-beli láto
gatásakor vett fe l...

-  Nézze, ez a két állam ügye, az 
elszámolás csak rájuk tartozik. Az 
azonban már más kérdés, hogy meg
felelő forma-e a magyar gazdaság
nak állami kölcsönökkel való támo
gatása. Én nem ellenzem ezt a for
mát, szükség van az ilyen hitelekre is, 
ám meggyőződésem, hogy ma a ma
gyar gazdaság fellendítését elsősor
ban nem államkölcsönökkel lehet és 
kell megoldani, hanem a Magyar 
Nemzeti Bank közvetítésével a ke
reskedelmi bankoknak kell pénzt jut
tatni azzal a céllal, hogy azt szolid 
kamatfeltételek mellett kis- és közép- 
vállalatoknak adják tovább. Ezt a vé
leményemet erősítette meg Bush el
nök legutóbbi magyarországi látoga
tása.

Az együttműködésre egyébként a 
legjobbnak a vegyes vállalati formát 
tartom. Mindez olyan, mint a házas
ság intézménye, ahol a menyasszony 
keresi a vőlegényt és fordítva. Szük
séges tehát létrehozni az NSZK-ban 
egy olyan szervezetet, amely felké
szült a „házasságközvetítő” szerepre. 
Bennünket rengetegen megkerestek 
ilyen céllal, de a Ferenczy-cég sajtó
vállalkozás, tehát nem volt erre felké
szülve, nem tartozott a profiljába.

•  Elképzelhető -  erre utalnak 
azok a hírek is, amelyek legutóbbi 
magyarországi látogatása után je
lentek meg a sajtóban - ,  hogy most 
tovább fog színesedni cégük tevé
kenységi palettája?

-  Egyelőre nem tudom még, hogy 
kik és milyen formában vesznek 
majd részt a „házassági tanácsadás
ban”, de úgy vélem -  miután tőlem 
származik a gondolat - ,  a cégemnek 
részt kell vállalnia a megvalósítás
ban. Valószínűleg augusztus közepé
re már kirajzolódik a pontosabb kép.

•  Budapesti látogatása során fo
gadta önt Németh Miklós miniszter- 
elnök. Politikusaink közül miért ép
pen tőle kért lehetőséget a megbe
szélésre, miért vele tárgyalt elképze
léseiről?

-  Azért, mert benne látom azt a 
személyt, akinek megvan a lehetősége 
és képessége arra, hogy összhangot 
teremtsen a múlt és a jelen között.

•  Magyarország adósságállo
mánya már évekkel ezelőtt is nyo
masztó volt. Ön miért éppen most 
lépett elő ezzel a javaslatával?

-  A politika és a gazdaság olyan, 
mint a sziámi ikrek -  egyik sem lehet 
meg a másik nélkül. Magyarországon 
az utóbbi időben rendkívül gyors poli
tikai fejlődésnek lehettünk tanúi. Ez
zel lépést kell tartani a gazdaságnak, 
nem szabad megengedni, hogy a 
gazdasági problémák miatt a politikai 
fejlődés esetleg megkérdőjeleződjön.

•  Ön politikai fejlődésről beszél, 
ám abban, ami most Magyarorszá
gon történik, jó nóhányan kialakuló
ban lévő anarchiát vélnek látni. Az 
pedig ismeretes, hogy az ilyen hely
zet nem bizalomgerjesztő a külföldi 
tőke számára.

-  Én nem találkoztam ilyen véle
ménnyel sem Magyarországon, sem

az NSZK-ban. Úgy vélem, ami itt zaj
lik, az a demokratizálódás természe
tes velejárója. Ami pedig a bizalmat 
illeti, arra kft.-nket tudom példaként 
említeni. Az, hogy az Axel Springer- 
ház Magyarországra jött, egyértelmű
en a bizalomra utal. E meggyőződé
sünknek egyébként mind a Springer-, 
mind a Ferenczy-médiákon keresztül 
gyakran hangot adunk a nyugati világ
ban. Természetesen nem elhallgatva 
azokat a hibákat, amelyek egy ilyen 
gyors ütemű fejlődéssel együttjárnak. 
A bizalmat önöknek tehát nem kivívni
uk, hanem megtartaniuk kell.

•  Ha már az Axel Springer Buda
pest Kft.-t említi, eddigi működésü
ket „A Klinika” cimü füzet és az Autó 
Extra című újság megjelenése fém
jelezte, legalábbis a nagyközönség 
előtt. Mi várható a jövőben?

-  Erről -  noha egyik alapítója és 
részvényese vagyok a cégnek -  nem 
nyilatkozhatom. Erre egyedül a ve
gyes vállalat igazgatója jogosult.

•  Úgy tudom, két saját irodát Is 
kíván nyitni Budapesten. Gondolom, 
erről már ön hivatott beszélni.

-  Valóban van ilyen tervünk. Az 
egyik a Ferenczy-média lenne, amely
nek tevékenysége nemcsak Magyar- 
országra, hanem egész Kelet-Európá- 
ra kiterjedne. A másik cég a gazdasá
gi „házasságközvetítő” javaslatom
hoz kapcsolódna. Elképzelhető, hogy 
létrehozunk Budapesten egy külke
reskedelmi vállalkozást.

•  A Ferenczy-vállalkozás az írott 
és elektronikus sajtót, a tájékozta
tást és informálást, az Imázs befolyá
solását foglalja magában. Magyar- 
országi jelenléte értékelhető úgy, 
hogy a nyugati kultúrát kívánja 
adaptálni a Kárpát-medencében?

-  Én úgy fogalmaznék, hogy a cél: 
hozni és vinni. Magyarországon kitűnő 
írók, újságírók élnek, dolgoznak, az ő 
anyagaikból vinni is szeretnénk.

•  Jó egy évvel ezelőtt, az Axel 
Springer Budapest Kft megalakulása
kor azt nyilatkozta a Szabad Európa 
Rádióban, hogy szeretne létrehozni 
Magyarországon egy kereskedelmi te
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-  Ez a televízió személyes ügyem, 
szeretném megvalósítani. Ha létrejön, ak
kor a Springerrel közösen valósul meg.

•  Mikor?
-  Nem tudom, de ha a politikai és 

gazdasági helyzet jó ütemben és 
irányban fejlődik tovább, akkor sze
rintem egy éven belül létrejön.

•  Nem tudom, mennyire ismeri a 
magyar sajtót...

-  Jól, nagyon jól. Naprakészen fi
gyelemmel kísérem.

•  Mint profinak, mi a véleménye, 
milyenné változott, milyen irányban 
halad?

-  Szerintem szenzációs a válto
zás. Egy dologra azonban szeretném 
felhívni a figyelmet: arra nagyon kell 
ügyelni, hogy az ember ne éljen visz- 
sza a demokratikus lehetőségekkel. 
Az írástudók felelőssége ugyanis 
majdnem akkora, mint az orvosoké, 
ha nem nagyobb.
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