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Elõszó

Mindannyian álmodozunk a gyors meggazdagodásról, még
akkor is, ha olyan, mint a délibáb: minél közelebb kerülünk
hozzá, annál elérhetetlenebbnek tûnik. Az amerikai szuper-
csaló, Bernard Madoff és a finn WinCapita áldozatai pontosan
tudják, milyen ez az érzés.

Az emberek kapzsisága és pénzsóvársága termékeny táp-
talaja a szélhámosságoknak. A csalók mesés bevételek ígére-
tével vonzó csapdákat állítanak. Sokan, akik hiszékenységük
miatt el sem tudják képzelni, hogy becsaphatják õket, a hihe-
tetlen nyeremény reményében kapva kapnak az ajánlatokon.

A milliárdos szélhámosságok nemcsak az egyénekre, a nem-
zetgazdaságokra is hatással vannak: a csalók milliárdokat rej-
tenek el adóparadicsomokban, ami jelentõs adóbevétel-kiesést
okoz. A kormányok kénytelenek növelni a becsületes embe-
rek adóterheit. Gyengül a törvény tisztelete, és romlik a társa-
dalmi morál.

A pénzügyi csalások legelképesztõbb történetei elsõsorban
Angliához és az Egyesült Államokhoz fûzõdnek. Az amerikai
Bernard Madoff például a piramisjátéknak nevezett szélhá-
mossággal szédítõ összeget, 65 milliárd dollárt csalt ki áldoza-
taitól. De a feltételezések szerint a finnországi WinCapita-féle
pénzügyi csalásnál is legalább 100 millió eurót csaltak ki mint-
egy 10 ezer finn állampolgártól.

Közgazdászként és bankszakemberként közel ötven éve
kísérem figyelemmel a pénzvilág eseményeit. De még mindig
meglep, milyen jóhiszemûek az emberek, ha pénzrõl van szó.
Remélem, ez a könyv sokak szemét felnyitja, és hozzájárul,
hogy minél többen felismerjék a pénzügyi szélhámosságokat.
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Könyvemben a tíz legnagyobb horderejû csalás történe-
tével foglalkozom a 18. századtól egészen napjainkig. Mind-
egyik érdekfeszítõ, az elkövetõk már-már zseniálisak, és vala-
mennyi esetnek nagy visszhangja volt. Néhány nagyszabású
csalást egyrészt azért hagytam ki, mert nem illett bele a válo-
gatás egészébe, másrészt túlságosan bonyolult lett volna. Nem
foglalkozom például a bóvlikötvények királya, Michael Milken
spekulációival, a tõzsdespekuláns Ivan Boesky és a csekkhami-
sító Frank Abagnale manipulációival sem. Nem ismertetem
egyes magánpénzintézmények, például a nagy múltú Barings
Banket romba döntõ Nick Leeson vagy a Société Générale
banknak hatalmas veszteséget okozó Jérôme Kerviel módsze-
reit. Ezek a milliárdos visszaélések ugyanis nem magánvagyo-
nok közvetlen megcsapolását jelentették, a bankok pedig nem
hoznak szívesen nyilvánosságra információkat ilyen ügyekben.

Az általam összegyûjtött esetek kapcsán inkább azt szeret-
ném bemutatni, kikbõl lesznek bûnözõk, és milyen módsze-
rekkel tudják félrevezetni az embereket. Arra is szeretnék
kitérni, kiket lehet rászedni, és miért van kevesebb nõ a csalók
és az áldozatok között. Annak is utánanéztem, hogy ezekben
az esetekben mi lett a szélhámosok sorsa, és hová tûntek az
elsikkasztott összegek.

A könyv alapjául elsõsorban az általam egy évtizeden át
vizsgált eseményekrõl összegyûjtött dokumentumok szolgál-
tak. Ezeken kívül sok érdekes anyagot sikerült szereznem
tudományos könyvtárakból és az interneten fellelhetõ cikkek-
bõl. A feltárás során néhány pontatlanságot, illetve ellentmon-
dást is sikerült feltárnom, aminek oka részben az lehet, hogy a
nyilvánosság elõtt, a rendõrségi nyomozás során és a bírósá-
gon az igazságnak gyakran többféle verziójára derült fény – 
a bûnözõk ugyanis nem szívesen leplezik le önmagukat tel-
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jesen, és a rendõrség sem adja közre a nyomozás valamennyi
eredményét.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Rasmus Finnilä
bankárnak, Erkki Karmila vezérigazgató-helyettesnek és Pekka
Sirviö jogásznak bátorításukért és építõ jellegû megjegyzé-
seikért, amelyekkel emelték a könyv szakmai színvonalát. Az
esetleges hibákért azonban csakis engem terhel a felelõsség.

A pénz általában nem vész el – mindössze átvándorol egy
másik zsebbe. Ez a könyv reményeim szerint hozzájárul ah-
hoz, hogy a becsületes emberek ne válhassanak csalók áldo-
zataivá. Bár nem kergetek hiú ábrándokat, mert a gyanútlan
emberek általában könnyen belesétálnak a lehengerlõen ér-
velõ pénzvadászok kelepcéibe. De vajon miért? Nézzük meg
közelebbrõl!

Kari Nars
Helsinki, 2011. december 1.
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