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Zinhober  Ferenc  professzor  úr  évtizedeken  keresztül  tanította  a  kapitalizmus  politikai 
gazdaságtanát  jogászoknak,  közgazdászoknak,  vállalatok  vezetőinek,  vezetőjelöltjeinek 
mindaddig,  amíg  ez  a  tantárgy  a  tanmenetekben  így  szerepelt.  Logikus,  meggyőző 
érvelésével, szuggesztív személyiségével mindenkor nagy hatással volt tanítványaira, azokra, 
akik addigi életükben még nem láttak tőkés gazdaságot, vagy ha igen, többnyire turistaként, 
amikor a rendszer működési lényege nem ragadható meg. Vitatkozni így nem lehetett vele, de 
az elméletet – amely Marx, Engels és Lenin tanait foglalta össze – egyébként sem lehetett 
vitatni. Akkor ez volt a rend.
A korabeli  gondolkodás  mára  ugyancsak feledésbe  merült  egyik ismert  tétele  volt  az  ún. 
konvergencia-teória,  amely  Zinhober  Ferenc  kutatásainak  is  részét  képezte.  Az  elmélet  a 
polgári társadalomtudósok körében fogant a hatvanas években, és azt fogalmazta meg, hogy 
lehetséges a kapitalizmus és a szocializmus egymásba való átnövése. Mégpedig úgy, hogy a 
kapitalizmusban  mindinkább  kibontakozik  a  jóléti  állam jövedelem-újraelosztó  szerepe,  a 
szocialista  országokban  pedig  erősödik  a  piacgazdaság.  Emlékeim  szerint  egykori 
tanszékvezetőm azt az álláspontot képviselte, hogy a szocializmus legfeljebb a piacgazdaság 
formajegyeit veszi át, de lényegét tekintve nem tud átalakulni kapitalizmussá, és a kapitalista 
országokban  sem  lehetséges,  hogy  -  változatlan  politikai  keretek  közt  -  tömeges 
államosításokra kerüljön sor. 
Zinhober professzor úrnak, most már a történelemből is tudjuk, igaza volt. A jóléti államok 
nem lettek szocialistákká,  sőt  a  szociális  piacgazdaságról  mindinkább lekopott  a  szociális 
beállítottságú  újraelosztási  gyakorlat,  államosítások  helyett  a  meglévő  állami  tulajdon 
privatizációja és a térítéses szolgáltatások növekedése nyert teret. 
A piacgazdaság intézményeinek kiépítésében a szocialista táboron belül leginkább előrehaladt 
magyar gazdaság sem tudta visszaigazolni a piac működésének előnyeit,  egyszerűen azért 
nem, mert a társadalminak mondott tulajdoni alapon a piacgazdaságot legfeljebb szimulálni 
lehetett, ténylegesen generálni nem. A második gazdaságként a hetvenes-nyolcvanas években 
legitimált  privát szektor növekedése pedig egyfelől az adószabályokkal kellően korlátozott 
volt, másfelől élt a tulajdoni átjárás tilalma az első és második gazdaság között. 
Ez  a  helyzet  csak  1988-89-ben  kezdett  oldódni,  amikor  rendszerváltás-értékű  változások 
történtek a magyar gazdaságban. Paradox, de igaz, hogy a rendszerváltás első kormánya a 
Németh Miklós  vezette  kabinet  volt.  Paradox,  hiszen egy szocialista  párt  által  támogatott 
kormány  kezdte  meg  a  szocialista  tulajdon  leépítését,  nyitott  teret  a  társasági  törvény 
elfogadásával  a  privatizációnak,  majd  állította  fel  annak  szabályozására  az  Állami 
Vagyonügynökséget,  és  adott  ösztönzést  a  külföldi  tőke  bejövetelének.  Akkor  ezeket  -  a 
gazdaságliberalizációs  döntésekkel  együtt  -  reformintézkedéseknek  nevezték,  noha  ezzel 
kezdődött meg Magyarországon a kapitalizmus újjáépítése. 
Zinhober  Ferenc,  egykori  tanszékvezetőm  emlékének  adózva  a  történések  néhány 
csomópontját idézem fel ebben az írásban, törekedve általánosítható tanulságok megtételére 
is. 

A kezdetek
A nyolcvanas  évek  második  felében  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  a  szocialistának  mondott 
gazdasági modell – létező szocializmusként is aposztrofálták – zsákutcába torkollott. Azon 
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feltételek közt, amelyek között működött, nem is történhetett másként. A magyar gazdaság 
egy évtizede stagnált, s ha valamelyest mégis sikerült felfűteni, azt csak az adósságállomány 
növekedésének  felpörgése  árán  lehetett  megtenni.  Ráadásul  konvertibilis  valutában 
adósodtunk  el,  miközben  exportkapcsolataink  és  turistabevételeink  zöme  a  KGST-ben 
realizálódott, transzferábilisnak nevezett, valójában csak bilaterálisan használható devizában. 
A nyolcvanas évek második felében a középlejáratú hitelek adósságszolgálata elérte teljes áru- 
és  szolgáltatásexportunk  70-80  százalékát,  ami  importigényes  gazdaságunkban  az 
adósságspirál félelmetes felpörgését vetítette elő. 
Magyarországon  a  szocialista  modell  működésképtelensége  adósságválságban  jelent  meg, 
amelyről a lakosság az annak moderálására tett jövedelemkorlátozások formájában értesült: a 
szigorúan  szabályozott  nominális  béremeléseken  túlmenően  az  egyre  gyakoribbá  és 
kiterjedtebbé  vált  áremeléseken  keresztül.  Életszínvonalát  a  háztartások  egy  része  csak 
többletmunka-ráfordítással tudta megőrizni, más része egyáltalán nem, és csak nagyon szűk 
réteg tudott a helyzetén érdemben javítani (főleg a hivatalos és az első gazdaságon kívüliek). 
Az elkeseredés nagy volt, de azt csak kevesen tudták, hogy minek a fogságában szenvednek, s 
valójában  mitől  kell  megszabadulni.  Hogy  valójában  a  szocializmus,  mint  rendszer 
működésképtelenségéről van szó. 
A szocializmus,  mint  ideológiai  alapokon  felépített,  politikailag  kikényszerített  rendszer 
sikerességében  sokan  hittek.  És  sokaknak  jobblétet  is  teremtett  a  második  világháborút 
megelőző  állapotokhoz  képest.  Sokaknak  nyitott  olyan  perspektívát,  ami  korábban 
elképzelhetetlen  volt  számukra.  Csak  idővel  derült  ki,  hogy a  jobblét-termelés  forrásait  a 
gazdátlanná  vált,  társadalminak  nevezett  tulajdon  működtetésével  nem  képes  a  rendszer 
előteremteni. A többletek eleinte a politikai rendszerváltozással járó vagyon- és jövedelem-
újraelosztásból  eredtek,  majd  a  Rákosi-féle  drill  kényszerítette  azokat  ki.  1956  után  a 
hidegháborút követő enyhülés szabadított fel a békés gazdaságra fordítható forrásokat, illetve 
a  „testvérpártok”  segítségnyújtása  támogatta  a  Kádár-rendszer  első  éveit.  Évtizedeken 
keresztül  lehetett  forrásokat  szerezni  az  öröklött  infrastruktúra  (utak,  kórházak, 
lakásállomány,  iskolák,  színházak,  termelői  infrastruktúra)  feléléséből,  megújításának 
halasztásából és elmulasztásából.
A  szocialista  gazdaság  szakadatlan  növekedésének  törvényéből  abban  az  évben  kellett 
érettségiznem,  amikorra  az  1956  utáni  növekedés  tartalékai  is  kimerültek.  Ekkortól  vált 
általánossá a  reformgondolat,  az  új  gazdasági  mechanizmus előkészítése,  majd bevezetése 
1968-ban, amit a reformok ciklikus elakadása, visszatérése követett. A gazdasági reformokban 
hívők azt hitték és hitették el, hogy a megrekedt jövedelemtermelés reformok útján tovább 
lökhető,  hogy  a  szocializmus  a  piacgazdaság  fejlesztésével  –  a  rendszer  alapjainak 
változatlansága mellett – reformálható. Intézkedéseket természetesen lehetett hozni, lehetett 
újabb és újabb szabályozókat életbe léptetni, de azok sohasem hozták meg a várt hatást. A 
hetvenes  évek  világgazdasági  válságával  szemben  a  nyitott  magyar  gazdaság  teljesen 
védtelennek bizonyult,  de politikai okokból -  belső alkalmazkodás helyett - az eladósodás 
útját választotta, mert a szakadatlan növekedés csak így volt igazolható. Ekkorra a felélhető 
források elfogytak, a reformok eredményt nem hoztak, és a magyar politikai vezetés tudatosan 
belesétált  az  olcsón  nyújtott  hitelek  csapdájába.  Az  eladósodás  zsákutcája  1978-ban 
tudatosult, s ezután hosszú gyötrődés következett. Gyűlöletes megszorításokkal, majd 1985-
86-ban azok felengedésével, ami újabb eladósodásba torkollott. 
Az MSZMP egyre több engedményt  tett  – kiváltva a  „testvérpártok” rosszallását  is  –,  de 
többletjövedelem a  nyolcvanas  években már  csak  abból  származott,  hogy megengedték  a 
szocialista, első gazdaságon kívüli lét korlátozott térnyerését, az új kisvállalkozási formák és a 
szocialista  vállalatokon  belüli  vállalkozások  legalizálásával.  Így  jutottunk  el  –  a 
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rendszerkereteken  belül  egyre  szűkülő  lehetőségeken  keresztül  -  a  nyolcvanas  évek  végi 
rendszertagadó, rendszerváltást akaró hangulatok felsűrűsödéséig. 
Az  olvasóim  többsége  által  nyilvánvalóan  ismert,  imént  említett  történéseket  a  magyar 
társadalom  mentálhigiénés  állapotának  jellemzése  céljából  idéztem  fel.  Meggyőződésem 
szerint szoros összefüggés van a politikai rendszerváltás előtti magyar társadalmi hangulat és 
a között, ami e cikk írásának idején, 2001 végén, és várhatóan a kötet megjelenésekor, 2002-
ben is formálja a társadalmi, politikai gondolkodást és történéseket. 

A társadalom kondicionáltsága a politikai rendszerváltás előestéjén
A kapitalizmus sokak által  megélt  megaláztatásai,  nyomora,  a háború szenvedései,  a több 
évtizeden keresztül sulykolt kapitalizmus-bírálat, a legújabb kori, valóságos kapitalizmussal 
való  szembesülés  korlátozottsága,  a  magyar  társadalom  „strukturálisan  szociáldemokrata” 
beállítottsága a „szó nyugati értelmében” (Simon János és Bruszt László kutatási tapasztalata 
1989-ben)  mind  odavezetett,  hogy  a  politikai  rendszerváltás  előestéjén,  1989-ben  a 
társadalom többsége elutasította a kapitalizmus visszaállítását. Igaz, ez ilyen direkt módon fel 
sem merült,  ami  önmagában  is  arra  utal,  hogy  a  társadalmi-gazdasági  átalakulást  akarók 
tudták: nem sok sikert érnének el e hívószóval. 
Az  1989  őszén  és  telén  készült  közvélemény-kutatási  adatok  szerint  nagyon  sokféle 
elképzelés létezett az emberek fejében a jövőt illetően. Közös foglalatuk azonban – teljesen 
egyértelműen – a jólét akarása volt. A Nyugathoz tartozás egyöntetű elfogadása mögött is a 
magas életszínvonal utáni vágy fogalmazódott meg. Egy decemberi felmérés szerint, amikor 
azt kérdezték meg a Magyar Közvélemény-kutatási Intézet munkatársai, hogy a választandó 
párt melyik célt  tekintse a legfontosabbnak, a feleletet adók 97 százaléka az életszínvonal 
növelése,  96  százaléka  a  gazdasági  problémák megoldása  mellett  voksolt  (ami  az  akkori 
felfogásban az előbbivel egyet jelentett). Ezt követte csak a függetlenség, a demokrácia és az 
egyenlőség akarása. Legkevésbé a kapitalizmust akarták a megkérdezettek,  a szocializmus 
mellett szavazók hozzájuk képest háromszor annyian voltak. 
A szocializmus kritikája főként és első sorban a szocializmus politikai rendszerének bírálatát 
jelentette. De azt nagyon hevesen. A kritika egyrészt a pártállam bűneire irányult, amelyet 
történelmileg – az ötvenes és hatvanas évek politikai üldözései is ekkor feslettek fel, váltak 
ismertté, - és strukturálisan fejtettek ki, mint demokrácia-ellenes intézményrendszert, amit a 
többpártrendszerrel kell felváltani. A szabaddá váló sajtó az évtizedeken keresztül elfojtott, 
elnyomott  keserveket  hozta  felszínre.  S  amikor  egyszerre  lehetett  mindenről  beszélni  – 
ráadásul a tábor egésze szintjén is ekkorra váltak nyilvánvalóvá az aktuális kormányok bűnei 
– akkor átfogó indulathalmazzá állt össze és manifesztálódott a rendszer minden részbűne, és 
oldódott  fel  azok  történelmi  korlátozottsága.  A  politikai  vehemencia  bolsevizmusnak, 
kommunizmusnak bélyegezte  meg egyszerre mindazt,  aminek a  megjelölésére  korábban a 
szocializmus szolgált. Politikailag – csendes egyetértésben – nem a szocializmust ítélték el, 
nem ezt állították pellengérre, hanem a bolsevizmus-kommunizmus Szovjetunióból importált, 
mélységesen  megvetett  kifejezésével  illették  az  1945  utáni  történelmet,  amit  e  szavak 
segítségével tökéletesen egybemostak. Mintha az 1945-90 közötti  időszakot egyöntetűen a 
gyilkos  pártállami  terror  uralta  volna.  Ez  nagyon  egyszerűen  követhető  kritika  volt,  és 
nyilvánvalóvá  tette,  hogy  ezt  a  rendszert  el  kell  utasítani.  Politikailag  indokolt  okokból, 
gazdaságilag pedig, mert nyomort hoz. 
Ám, hogy miért hoz nyomort felemelkedés helyett – nem lett felfedve. Az eladósodás tényét a 
politikai vezetők bűneként aposztrofálták, és általában is perszonális, nem pedig rendszerbeli, 
strukturális problémákat említettek kritikaként. Ezért tudatosult – máig hatóan – sokakban a 
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rezsimváltás,  azaz  a  vezető  posztokon  történő  személycserék  szükségessége  a  struktúrák 
váltása helyett. 
Az előző, szocialista rendszer melletti burkolt kiállást jelentette az, hogy a többség elutasította 
az 1947 előtti tulajdonviszonyok visszaállítását, sőt, később annak erősen moderált változatát, 
a kárpótlást is. Magyarországon nem lehetett a király nélküli királyságot restaurálni, s amikor 
Antall József kísérletet tett a két világháború közötti kor felélesztésére, a többség elutasította. 
Sok minden el lett utasítva politikailag, de a társadalom többségében korántsem tudatosult, 
hogy a gazdasági bajok az állami tulajdon formájában gazdátlanná tett tulajdonműködésből és 
az erre rátelepülő túlsúlyos állami elosztásból eredtek. Hogy a verseny kikapcsolásával nem 
lehet  hatékony  tőkefejlődést  elérni,  hogy  a  verseny  feltétele  a  valódi  tulajdonosi  érdek 
megjelenése, amit nem lehetséges az állami tulajdonlás keretein belül szimulálva előállítani. 
Nem tudatosult, mert nem volt forradalmi mozgósító ereje annak, hogy a szocialista gazdaság 
azért bizonyult működésképtelennek, mert örökségének felélése után a társadalminak nevezett 
tulajdon  keretei  közt  képtelen  volt  többletjövedelem-termelésre,  miközben  az  igényeket 
politikai alapon szinte végtelenítette. Nem tudatosult kellően, hogy a kiterjedt újraelosztással 
fenntartott rendszer tartalékai lemerültek, az eladósodás is ennek volt a jele: amikor már nem 
volt elég a belső forrásokból, akkor külsők bevonásával próbálkozott a politika abban a téves 
hitben, hogy a kölcsön később visszafizethetővé válik. 
A társadalom többsége nem törődött azzal, hogy minek nevezik a jövő társadalmát, csak azt 
akarta, hogy jólét legyen. S bár tisztában volt azzal, hogy ezt a meglévő rendszer már nem 
képes biztosítani, nem akart kapitalizmust. A piacgazdaság igenlése nem kapcsolódott össze a 
fejében azzal, hogy ha az „szocialista módon” nem ment, akkor csak tőkés alapon mehet, 
magántulajdonon  alapulhat,  azaz  kapitalizmust  jelent.  A  jövő  tételezése  a  jelen  akkut 
problémáinak megoldását jelentette. Az fel sem merült, hogy mi jön azután. Annyira evidens 
volt ugyanis, hogy csakis a jólét – mindenki számára és igazságosan. A pártprogramok ezért 
mind a  múltba tekintettek,  annak korrekcióját  tartalmazták (gazdaságilag),  illetve politikai 
hiátusainak betöltését ígérték (demokrácia, függetlenség, szabadság). 

Amire a társadalom szavazott - a parlamentbe bejutott pártok programjaiból
Az 1989 végén, 1990 elején nyilvánosságra hozott pártdokumentumok közül csak a Fidesz és 
a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) egy-egy megnyilvánulásából derült ki, hogy a 
rendszerváltás kapcsán számolnak a meghaladni kívánt gazdaság részleges összeomlásával és 
az  ebből  adódó  szociális  problémákkal  is.  A két  liberális  párt  ekkor  a  magántulajdonon 
alapuló piacgazdaság létrehozását hangsúlyozta,  de a magántulajdon és az állami tulajdon 
különböző változatos formáiról szólt, amelyek egymással versenyeznek. Miközben e pártok 
államellenesek voltak a termelés szabályozását illetően, a szociális és regionális feszültségek 
feloldását az államtól várták. Nem tartották megengedhetőnek a társadalom kettészakadását, 
társadalompolitikai  felfogásuk  a  szolidaritás  elvét  követte.  A parlamentbe  bekerült  pártok 
közül a liberálisok fogalmazták meg ezt a „legvadabb” kapitalizmusképet. 
Közel állt hozzájuk a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) véleménye, 
amely a magántulajdon elsődlegességét hirdető, szociális piacgazdaságot tartalmazta. Ezen az 
alapon gazdasági fellendülést, a vállalatok megerősödését, a lakásproblémák megoldását és a 
területi különbségek kiegyenlítését ígérték. 
A  Magyar  Demokrata  Fórum  (MDF)  gazdasági  programja  tartózkodott  a  durva 
magántulajdonlástól.  Vegyes  tulajdonviszonyok  létrejöttének  szükségességéről  szólt,  ahol 
egymás mellett él a kis- és középüzemek magántulajdona, az önkormányzatok tulajdona a 
valódi szövetkezetekkel, továbbá az egyesületek, a városok, a községek, a közalapítványok, a 
gazdakörök, az ipartestületek, a polgárok tulajdona, ami felfogásukban az oszthatatlan állami 
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tulajdon valódi  társadalmasítását  jelentette.  Az MDF akkor azt  vallotta,  hogy a  gazdasági 
demokrácia feltétele a munkavállalók egyenjogúsítása a vállalkozókkal és a tulajdonosokkal. 
Az  így  értelmezett  piacgazdaság  szociális  részén  a  szocializmusban  megindult  tömeges 
elszegényedés  feltartóztatását  értették.  Jövedelem-kiigazításokat  ígértek  a  bérekben,  a 
szociális rendszerben, a nyugdíjrendszerben, a lakáspiacon és a hátrányos helyzetű térségek 
javára is.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egyaránt elutasította a totális állami köztulajdont és 
a  „korlátlanul  versengő  kapitalizmuson  alapuló  gazdasági  rendet”.  Úgy  találta,  hogy  a 
tulajdonviszonyok rendezése évtizedes folyamat lesz, miközben lehetséges az ország gyors 
fejlődése.  Olyan  társadalom  mellett  kötelezte  el  magát  ez  a  párt,  amelyben  „mindenki 
biztosítani tudja személyisége kibontakoztatását, testi és lelki szükségleteinek önerejéből való 
kielégítését”. 
Az MDF-hez és a KDNP-hez nagyon hasonló elveket vallott az 1989 őszén megszerveződött 
Magyar  Szocialista  Párt  (MSZP).  Az  állami  tulajdon  társadalmasítását  javasolta,  ami 
települések,  alapítványok,  önkormányzatok,  önkéntes  szövetkezetek,  alkalmazottak 
tulajdonlását jelentette volna, s mellettük vagyonkezelők és menedzserek irányították volna a 
termelést.  Az  MSZP nem  a  piacgazdaságra,  hanem  a  demokratikus  szocializmusra  való 
átmenet szükségességét hangsúlyozta, amit hatékony piacgazdasággal, szociális biztonsággal, 
vállalati  versennyel  és  társadalmi  szolidaritással  vélt  elérhetőnek.  Határozottan  azt  az 
álláspontot képviselte, hogy nem lehet visszalépni a kapitalizmusba, nem lehet megengedni az 
elviselhetetlen szociális egyenlőtlenségeket, a pénz rabszolgaságát.
Mind  a  politikai  rendszerváltás  küszöbéhez  érkezett  társadalmi  igényből,  mind  az  ezen 
igényeknek megfelelni kívánó pártprogramokból, deklarációkból az tűnik ki,  hogy a jövőt 
illetően  az  állampolgárok  többsége  nem radikális  változásokat  várt,  hanem a  megszokott 
gradualizmus  folytatását.  Nem  gyökeres  fordulatot,  nem  egészen  mást,  nagyon  kevés 
kapitalizmust, sokkal inkább valamiféle jobb szocializmust. A meglévő rendszer korrekcióját 
a demokratikus feltételek közt nagyobb valószínűséggel tartották lehetségesnek, s lényegében 
ez jelentette a szükségesnek vélt lépések tartalmát is. A cselekvési programok reflektáltak az 
épp-így-lévő jelen problémáira,  s  ennyiben és csakis  ennyiben vélték megengedhetőnek a 
magántulajdonon alapuló piacgazdaság térnyerését. A magántulajdonról akkor mindenki egy 
kicsit szégyenlősen beszélt, azon a kis- vagy legfeljebb a középvállalati tulajdonlást értette, 
szóba nem került a multinacionális cégek megtelepedésének ösztönzése.
Erre, a lényegében feljavított szocializmusképre a lakosság többször is szavazott. Szavazott 
egyszer 1989 novemberében, amikor elutasította a „múltat”, szavazott 1990 tavaszán azokra, 
akiktől  leginkább  remélte  a  jobb  szocializmus  megvalósítását.  Szavazott  1990  őszén  az 
önkormányzati  választásokon  és  a  taxisblokádban,  amikor  nemet  mondott  a  perszonális 
rendszerváltásra, a távoli múlt feltámasztásának kísérletére, a gradualizmus megszakítására. 
Szavazott  1994  tavaszán  –  a  közvélemény-kutatási  adatok  szerint  –  leginkább  azért  a 
Szocialista Pártra, mert tőle remélte az életszínvonal javulását, a korábbi rendszer szociális 
biztonságának  visszahozatalát.  Az  1994-es  parlamenti  választásokon  a  jólét  növelése  volt 
valamennyi szavazótáborban és rétegben a legerősebb vonzerő. A választásokat megelőzően 
már  senki  nem  beszélt  ideológiai,  társadalompolitikai  kérdésekről,  arról,  hogy  milyen 
elrendezésű  gazdaságot,  társadalmat  szeretne.  Csupa praktikus  gazdaságpolitikai  kérdésről 
szóltak  a  pártdeklarációk,  a  tartós  növekedés  szükségességéről,  a  szociális  biztonság 
megteremtéséről, vagy pusztán arról az erkölcsi harcról, amely „a hatalom garázdálkodását 
kívánta megszüntetni” (FKGP).
Az  1994.  évi  választásokon  győztes  párt  koalíciós  partnereivel  együtt  valóban  beváltotta 
választási és kormányprogramját, a tartós növekedés feltételeinek megteremtését. Ám olyan 
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áron, olyan életszínvonal-romlással kísérten, amire senki sem számított. 1993-tól ugyanis a 
magyar  gazdaság  ismét  a  gyors  eladósodás  pályájára  került,  aminek  megfékezésére 
gyengének  bizonyuló,  tétova  kísérletek  történtek  1995.  március  12-ig.  A Bokros  Lajos 
pénzügyminiszterről  elhíresült  csomag bejelentésekor  már  nem volt  más alternatíva.  Az a 
megoldás ugyanis, hogy majd kinőjük az adósságot, nem volt járható, mert a külföld nem volt 
hajlandó  tovább  hitelezni  várakozását.  Ennek  kimondását,  azaz  a  fizetésképtelenség 
bejelentését  és  feltehetően  a  vele  járó  gazdasági  szükségállapot  meghirdetését  a  Horn-
kormány  –  jó  érzékkel  –  elkerülendőnek  tartotta.  Horn  Gyula  a  végsőkig  kifeszített 
helyzetben, a szakadék szélén nem tudott mást tenni, mint pánikszerűen elfogadni Bokros-
Surányi tervét, azt, aminek korábbi, Békesi László készítette, szelídebb változatával néhány 
héttel  korábban még nem értett  egyet.  A gazdaságstabilizáció érdekében – amely a  tartós 
növekedés  megindításának  feltétele  volt  –  korlátozni  kellett  az  importot,  ösztönözni  az 
exportot, és olyan belső jövedelem-átrendeződést végrehajtani, ami a befektetéseket serkenti a 
fogyasztással szemben. 
A program makrogazdasági  szempontból  sikerült,  csak  egyénileg  volt  nehezen  túlélhető. 
1995-96-ban 17 százalékos reálbércsökkenés következett be, kb. kétszer akkora, mint addig a 
kilencvenes években, az átalakulási válság által kísérten. A jövedelemarányok a vállalkozók 
javára és a bérből, transzferjövedelmekből élők rovására változtak meg, vagy más kifejezéssel 
– a Zinhober Ferenc professzor által is tanított kategóriák szerint – az új értéken belül nőtt az 
értéktöbblet a variábilis tőke kárára, ami megnövelte a fejlesztések élénküléséhez szükséges 
profithányadot.
Történelmi paradoxon,  hogy ezt  egy szociáldemokrata  értékeket  valló  kormánynak kellett 
véghez vinnie a magyar gazdaságban. De nem volt más választás. S ennek fényében az is 
paradox,  hogy a  magát  konzervatívnak,  jobboldalon  elhelyezkedőnek valló  párt,  a  Fidesz 
részéről máig tartón – amikor pedig már nem kell választásokat nyerni, hiszen ez 1998-ben 
sikerült – kemény bírálatokkal illetik a Bokros-csomagot.
Tény, hogy 1997-től fellendült a gazdaság, de az 1998-ig bekövetkezett jövedelememelkedés 
nem tudta kompenzálni a korábbi veszteségeket. Ám a kedvezővé vált gazdasági feltételek 
mellett a Fidesz megengedhette magának, hogy meghirdesse: eljött az idő a rendszerváltás 
veszteseinek kárpótlására. S mivel ez a párt még nem volt kipróbálva, hittek neki, így a fiatal 
demokraták mandátumtöbbségre tudtak szert tenni. Jobb oldalról jöttek, de az MSZP-jénél 
radikálisabb baloldali programmal. A rájuk adott szavazatokkal azonban a választópolgárok 
nem váltak konzervatívvá,  jobboldalivá, hiszen ugyanazt a „jobb szocializmust” szavazták 
meg,  mint  a  korábbi  ciklusokban.  Csak  most  a  „rendszerváltásnál  kevesebbet, 
kormányváltásnál többet” szlogen alapján hitték el az egzisztenciális biztonság visszaállítását, 
a jólét növekedését, a korrupció felszámolását, a „tiszta kezek” korának beköszöntét. 
A 2002-es  parlamenti  választásokon  induló  pártok  közül  egyedül  a  MIÉP nem  lett  még 
kormányzati pozícióban kipróbálva. Korántsem véletlen e párt népszerűségének növekedése, 
amit jórészt antiglobalista, antikapitalista nézeteinek köszönhet, miközben a „kommunizmus” 
legádázabb  ellenségének  szerepében  tetszeleg.  Van  rá  társalmi  igény,  mert  ahogy  a 
szocializmus  nem  lett  társadalmilag  kibeszélve,  úgy  a  kilencvenes  években  kibontakozó 
kapitalizmusunk sem. Ezért van esély arra, hogy a választási harc azon dőljön el, ki tudja 
jobban elhitetni: „jobb szocializmust” fog építeni. A vetélkedés ugyanis láthatóan továbbra is 
ekörül folyik, ígéretek licitje zajlik akkor, amikor ezen ígéretek beváltásának vélt alapjait a 
mind fenyegetőbb világgazdasági válság egyre inkább porlasztja.
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Az eredmények  mérlegelése
Az  1989  óta  lezajlott  társadalmi-gazdasági  átalakulás  minősítésénél  fontos,  eldöntendő 
kérdés:  mit  használjunk  a  változások  mércéjéül.  A  rendszerváltás  előtti  politikai 
programokban  foglaltak  alapján  nem  célszerű  mérni,  azok  a  vágyakat  tartalmazták  –  a 
realitások  helyett.  Irreális  célokat  tételeztek,  olyan  rendszert  képzeltek,  amelyben  - 
kimazsolázva -  elegyíthetők a  szocializmus és a kapitalizmus pozitívumai.  Bár  társadalmi 
tény,  hogy sokak csalódása  ebből  fakad.  Más,  átalakuló  országokkal  ugyan lehetséges  az 
összevetés – Brüsszel meg is teszi -, de nem igazságos. Hiszen mindenütt mások voltak az 
induló feltételek, nem lehet egyetlen startvonalat húzni. 
Mércéül  megítélésem  szerint  saját  fejlődőképességünket  kell  alapul  vennünk.  Ekkor  azt 
vizsgáljuk,  hogy  vajon  a  rendszerváltás  évei  alatt  sikerült-e  és  mennyiben  meghaladni  a 
korábbi, zsákutcát jelentő modellt.  Közeledett-e az ország a gazdaságilag fejlett  régiókhoz 
vagy távolodott attól? Erősödött vagy gyengült a versenyképessége, az adaptációképessége a 
világban? Tágult vagy szűkült a perspektívája? A válaszok sokféle metszetben adhatók meg. 
Aminek  a  mérlegre  tételére  vállalkozom,  csupán  néhány,  fontosabb  makrogazdasági, 
társadalmi mutató értékelése. 

Pozitív hozamok
 A szocialista modellel szemben mára meghatározóvá vált a magántulajdon, a GDP több mint 
80  százalékát  a  magánszféra  állítja  elő,  ami  nagyjából  azonos  a  fejlett  országokéval. 
Megtörtént az a struktúraváltás a magyar gazdaságban, amelynek szükségességéről 1977 után 
– minden eredmény nélkül - csak párthatározatok születettek A tulajdonosi struktúraátalakulás 
eredményeképpen  megjelent  a  piacra  figyelő,  költség-  és  profitérzékeny,  fejlesztésekben 
érdekelt, ráfordítást, hasznot mérlegelő magántulajdonos vagy az őt képviselő menedzsment. 
A  tulajdonosi  struktúraváltás  így  maga  után  vonta  a  piacváltást:  a  keleti  piacokról  a 
nyugatiakra,  a  belföldi  piacszűkülést  követően  a  külső  piacok  felé.  A piacváltás  a  vevői 
igényesség  növekedésével  párosult,  ami  kikényszerítette  a  termékszerkezet  átalakítását.  A 
piac-  és  termékváltás  kihívásai  számos  esetben  technológiaváltásra,  korszerűsítésekre 
vezettek.  Megváltozott  a  gazdasági  szereplők  magatartása:  befelé  a  racionális  termelés  és 
piacszervezés vált követendő céllá, kifelé pedig a vevőkör megtartása, bővítése és az ennek 
megfelelő üzletpolitika, viselkedés kialakítása. 
Erős növekedési potenciál halmozódott fel az egykori pazarló gazdálkodást folytató, csupán a 
hiánygazdaság bővített újratermelésére képes, állami segédlettel mesterségesen életben tartott 
szocialista  vállalati  rendszer  helyén.  Az  átalakult,  privatizált,  profiltisztított,  karcsúsított, 
jelentős  piacváltásra  kényszerült  cégek  szocialista  elődeik  utódjaiként  kiemelkedő 
adaptációképességről  tesznek  tanúságot:  több  évtizedes  lemaradást  hoznak  be.  Segíti  a 
növekedési potenciált és enyhíti a forráshiányt az országban megtelepült külföldi tőke, amely 
az új  termelési,  működési,  piaci  kultúra  elterjesztésében is  segédkezett.  A legutóbbi  évek 
vállalati beruházásainak legfőbb motorját a multinacionális cégek adták. 
A kilencvenes évek végére a magyar gazdaság túljutott az átmenet legnehezebb szakaszán, az 
előző rendszer gazdasági bázisának lebontásán és az új megalapozásán. Véget értek a tömeges 
csődök és  felszámolási  eljárások,  túljutottunk a  nagy piacvesztések okozta  traumákon,  az 
adós-  és  bankkonszolidációkon,  a  szabad vállalkozást  akadályozó gátak felszámolásán,  az 
adó-, az ár-, és a monetáris rendszer átalakításán. 
Javította  az  ország  forrásszerző  képességét  az  1995-96-ban  sikeresen  végrehajtott 
gazdaságstabilizációs  program,  amelynek  eredményét  elismerve  vettek  fel  bennünket  az 
OECD-be, s kaptunk a nemzetközi hitelminősítő és befektetési tanácsadóktól a korábbiaknál 
jobb országminősítést.  Ez nemcsak azt jelentette, hogy kikerültünk a veszélyeztetett zónából, 
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de azt is, hogy kedvezőbb feltételekkel válik adósságállományunk finanszírozhatóvá, illetve 
juthatunk pótlólagos nemzetközi erőforrásokhoz. 
A  stabilizáció  eredményét  mutatja,  hogy  az  ország  konvertibilis  devizában  mért  nettó 
adósságállománya csökkent. A külső adósságteher szorításából való kikerülést jelzi, hogy a 
nettó adósságszolgálat rátája 2000-ben kevesebb mind harmada volt az 1990. évinek, ami azt 
is jelentette, hogy az ország áru- és szolgáltatásexportjának csupán az 5 százalékát kellett a 
nettó kamatkötelezettségek teljesítésére fordítani, míg 1990-ben a 19 százalékát. E rendkívüli 
javulás hátterét az adósságszolgálat mérséklődésén túl az 1994 óta dinamikusan, lényegében 
10 százalék körüli/fölötti  ütemben bővülő export  adja.  A rendelkezésre álló adatok szerint 
1990-ben  az  áru-  és  szolgáltatásexport  6,8  milliárd  dollárt  tett  ki,  ami  2000-ben 
megközelítőleg öt és félszeresére emelkedett.  A magyar gazdaság hosszú évek után végre 
kikerült  az  adósságspirál  gyorsuló  emelkedésének  csapdájából,  a  finanszírozhatatlanság 
veszélyét újra meg újra előrevetítő növekedési zónából, ami erős rángatásokat eredményezett 
a belső piac szabályozásában. Ez rendkívüli eredmény önmagunkhoz képest; három évtized 
után perspektívát nyitott a tartósan finanszírozható növekedés előtt.
Ha az ország versenyképességét azon mérjük,  hogy cégei  mennyiben tudnak helyt állni  a 
világkereskedelemben, illetve a belföldi piacokon mennyiben képesek a versenyt az importtal 
szemben felvenni, akkor az elmúlt években e téren is fordulatszerű változásoknak voltunk a 
tanúi.  Az  1988-ban  megindult  exportnövekedés,  amely  1992-ig  aktívvá  tette  a 
külkereskedelmi mérleget  (a belső termelés összeesésének csökkenő importigénye mellett) 
olyan  kényszerexportnak  minősült,  ami  a  belföldi  piacok  összeszűkülése,  majd  később  a 
transzferábilis  rubelszállítások leállítása miatt  elsősorban a  foglalkoztatás fenntartása okán 
préselődött ki a cégekből - veszteségtermelés árán is. Az 1994 utáni kiviteli növekményekben 
azonban a konszolidálódó gazdaság teljesítménye jelenik meg. 
Az import  oldalon  is  merőben  más  jelenségekkel  találkozunk a  korábbiakhoz  képest.  Az 
1989-től  meginduló  importliberalizáció,  a  KGST piacok  összeomlásával  együtt,  „padlóra 
vitte” a hazai termelést.  Cégek ezrei mentek tönkre, szűntek meg, alakultak át,  beleesve a 
versenyképtelenség csapdájába, vagy menekülve a végső kimúlás elől. Ma az import zömét a 
gépek és szállítóeszközök alkotják, ami a fejlődés további motorjaként értékelhető. 
A magyar gazdaság tulajdoni szerkezetében lezajlott „trade off” nyomán megszűnt a korábbi 
tőkefelélő  gyakorlat,  és  a  cégek  üzletpolitikájának  meghatározó  mozzanatává  vált  a 
tőkegyarapítás.  A  stabilizáció  évei  alatt  jelentős  jövedelem-átcsoportosulásra  került  sor, 
amennyiben a reálbérek csökkenése mellett a nemzetgazdaság egészében - bár differenciáltan, 
de  emelkedtek  a  reálprofitok.  Megváltozott  a  vállalkozások  jövedelem-felhasználási 
preferenciája is. A fogyasztással, a jóléti intézmények kiterjesztésével szemben a felhalmozás 
vált elsődleges fontosságúvá. Ugyanakkor a bármi áron való gyors növekedéssel szemben a 
megfontolt, forrásokkal megalapozott fejlesztési politika. Kutatásaink során egyetlen példát 
sem találtunk  arra  a  nyolcvanas  évek  végi  magánvállalkozói  magatartásra,  amely  hitelek 
felvételével akart a saját tőketermelésnél lényegesen gyorsabb növekedést elérni. 
Az  átalakulás  legnehezebb  szakaszán  túljutva:  az  előző  rendszer  lebontásának  közvetlen 
következményein,  manifesztálódott  csődjének  felszívásán,  a  még  gyengélkedő  termelési 
bázison meginduló első növekedési periódus finanszírozási válsággal fenyegető szakaszán és 
a  lényeges  szerkezetváltozásokon  (piacokban,  termékekben,  tulajdonviszonyokban, 
gazdálkodói attitűdökben, piaci szemléletben stb.), a kilencvenes évtized utolsó harmadában 
megnyílt a konszolidálódó magyar gazdaság számára a kapitalista fejlődés perspektívája, a 
fejlett világhoz való intenzív reintegrálódás lehetősége. Ez olyan eredmény, amire politikai 
rendszerváltás nélkül nem nyílott volna esély.

http://www.penzugykutato.hu 8. oldal Minden jog fenntartva!

http://www.penzugykutato.hu/


Negatív következmények
 A gazdasági  rendszerváltás  a  megelőző reforméveknél  magasabb inflációs  rátával  járt.  A 
fogyasztói árszint 2001-ben kb. nyolcszorosa az 1989. évinek. A reálbérek ugyanakkor még 
ebben az évben sem érik el  az 1989-es szintet,  más személyes jövedelemformáknál ennél 
nagyobb erózió következett be. 
Az infláció és a nyomában járó reáljövedelem-vesztés nagyobb részt  szükségszerű volt.  A 
fogyasztói árszint gyorsuló emelkedését kiváltotta a támogatások fokozott leépítése, ami az 
előző  rendszerben  elfojtott  infláció  nyílttá  tételét  jelentette.  Továbbá  a  transzferábilis 
rubelárakról  és  elszámolásokról  a  világpiaci  árakra  és  dollár-elszámolásra  való  átállás,  a 
külgazdasági egyensúlyhiány elviselhető keretek közt tartását célzó árfolyam-politika, az árak 
profittartalmának  növelésére  irányuló  vállalkozói  árpolitika,  valamint  a  költségvetési, 
államháztartási  kiigazításokat  fiskális  módon  megcélzó  adórendszerbeli  változások  (ÁFA-
emelések,  fogyasztási  adók  és  valorizációja,  helyi  adó  kiterjesztése,  a  foglalkoztatás 
járulékainak növelése stb.). 
Az  infláció  üteme  lehetett  volna  az  időszak  egészében  jóval  alacsonyabb  is,  csak  akkor 
valószínűsíthetően lassabban ment volna végbe a tényleges ráfordításokat tükröző árrendszer 
kialakítása,  ez  tovább dezorientálta  volna  a  termelőket  és  a  fogyasztókat.  Lehetséges  lett 
volna  erőteljesebb  költségvetési  kiadásfaragással  és  szigorúbb  monetáris  politikával 
korlátozni  az  áremelési  szándékok  elismerését  elősegítő  pénzkiáramlást,  de  ez  a 
bekövetkezettnél  is  mélyebb  recesszióval  és  feltételezhetően  nagyobb  reáljövedelem-
vesztéssel  ment  volna végbe.  Ám az inflációt  semmiféleképpen sem kell  a  rendszerváltás 
tartósan  megmaradó  következményének  tekinteni,  noha  „ragadóssága”  miatt  lassan 
mérsékelhető. 
A foglalkoztatás visszaesése a gazdasági átalakulás meghatározó kísérő jelensége volt. Több 
mint másfél millió fővel csökkent 1988-hoz képest a teljes munkaidőben foglalkoztatottak évi 
átlagos állománya. Az elbocsájtottak nagyobb része nyugdíjas vagy rokkant és előnyugdíjas 
lett, illetve nem regisztráltatja magát munkanélküliként. A  regisztrált  munkanélküliek 
száma 1993. februárjában érte el a csúcspontját, ekkor 705 ezer állásnélkülit tartottak nyilván. 
Azóta számuk folyamatosan csökken, s 2001. végén 343 ezer főt tett ki. A látványos esés a 
szabályok módosításának következménye is.
A munkanélküliség váratlanul és felkészületlenül érte a társadalmat, sem a gazdaságirányítás, 
sem az egyének nem rendelkeztek olyan megoldásokkal, intézményekkel, szellemi és anyagi 
tartalékokkal, amelyek elő tudták volna segíteni az állástalanság időszakának áthidalását. A 
munkanélküliség  legnagyobb  mértékben  az  alacsony  iskolai  végzettségű,  betanított,  vagy 
segédmunkát végző 40-50 év közötti férfi népességet sújtja, regionálisan is koncentráltan az 
ország észak-keleti és dél-nyugati térségeiben. 
A  foglalkoztatás  csökkenése  és  a  munkanélküliség  olyan  következménye  a  gazdasági 
rendszerváltásnak,  ami  nem  fordítható  vissza,  amivel  -  mint  a  kapitalizmus  rendszerbeli 
sajátosságával - tartósan szembesülnünk kell. 
A  magántulajdon  általánossá  válásának  szükségszerű  következménye  volt  a  társadalmi 
szerkezet  átalakulása  és  az  egyén  társadalmi  szerepkörének  megváltozása.  A  korábbi 
társadalmi,  jövedelmi  és  vagyoni  elrendeződés  hordószerű  modellként  volt  ábrázolható, 
amelyben a többség középen helyezkedett el. Voltak fent levők - általában a párthierarchia 
csúcsát elfoglalók, vagy a hozzájuk közel álló vezetők - kevesen, és voltak - ennél többen - 
lent lévők, akik a szegények csoportját alkották.  A nyolcvanas évek második felében másfél 
millióra becsülték a kutatások a létminimum alatt élő személyek számát, és további másfél 
milliót tartottak a társadalmi minimum alatt élőnek, ugyanakkor 600 ezerre tették a „felső 
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tízezerhez”  tartozók csoportját.  A rendszerváltás  a  „középen” élők körét  robbantotta.  Egy 
részük  fölfelé  „szállt”,  más  részük  lecsúszott,  és  a  zömük  ádáz  küzdelmet  folytat  a 
megkapaszkodásért.
Az első polarizáló tényező a munkahely elvesztése volt, illetve az, hogy ki távozott önként, s 
lett vállalkozása, s kit bocsájtottak el, s lett munkanélkülivé. Polarizáló tényezőnek bizonyult 
a  munkával  rendelkezők  körében  a  végzett  munka  adóztathatóságának  jellege.  A 
feketegazdaságnak  és  a  korrupciónak  új  dimenziói  nyíltak,  az  elmaffiásodás  pedig  új 
jövedelemszerzési módokat honosított meg. 
A jövedelmi és vagyoni polarizációt fölerősítette a magasra szökött infláció, amely leginkább 
azon rétegeket sújtotta, akik nem tudtak részt venni az infláció termelésében, nem volt sem 
vagyonuk, sem jövedelmük az árhullámok kivédésére.
Hátrányos  helyzetbe  a  munkával  rendelkezők  közül  azok  kerültek,  akik  csak  állami 
alkalmazotti  jövedelemből  éltek,  s  kiegészítésre  nem  nyílott  lehetőségük.  Így  az 
államigazgatásban, az oktatásban, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátásban dolgozók, 
valamint  azok az  aktív  és  inaktív  állampolgárok,  akik szociális  alapon részesültek  állami 
jövedelemből. 
A társadalmi csoportok jövedelmi, vagyoni helyzetének átstrukturálódása rendkívül rövid idő 
alatt ment végbe, és az új évezred elején a mobilitás leállásáról szólhatunk. Olyan értelemben, 
hogy  a  továbbiakban  a  szélső  pólusokon  megszerzett  státuszok  átöröklődnek,  illetve  a 
középmezőny  mozgása  csillapodik.  A  fönt  lévő,  kb.  egyharmadra  tehető  tábor  és  a 
kétharmados  többség  közt  az  utóbbi  években  is  nőtt  a  távolság,  lévén,  hogy  a  további 
polarizáció alapja a tőkével való rendelkezés,  illetve nem rendelkezés.  A nyolcvanas évek 
végén a legalsó és legfelső jövedelemdecilisbe tartozók közt 3,8 szeres volt a különbség, ez 
2001-re 8,5-9 szeresre emelkedett, ami nagyobb számos fejlett országbelinél.
A társadalom többsége igazságtalannak érzi a szociális csoportok jelzett átrendeződését, és 
igaza  van.  Túl  gyors  volt  az  átalakulás,  a  gazdagodás  alapja  pedig  többnyire  morálisan 
megkérdőjelezhető. Ráadásul olyan kor után vagyunk, amelyben a többség szociális élménye 
az  egyformaság  volt.  Meghatározó  csoportok  frusztrációja  ebből  eredeztethető,  amit  az 
elnyert szabadság, mint érték, számukra nem tud ellensúlyozni. 
Az  előző  rendszer  -  amit  abból  a  családok  szintjén  Magyarországon  érzékeltek  -  nagy 
perspektívát nem nyújtott, de valamit mégis. Nyújtotta az életpálya biztonságát, a munkahely 
biztonságát,  a  lassú előrehaladás lehetőségét,  adott  egy lakást  vagy családi  házat,  hétvégi 
telket,  üdülőt,  olcsón  gyógyszert  és  -  hivatalosan  -  ingyenes  orvosi  ellátást,  évente, 
háromévente egy-egy külföldi utazást, olykor nyugatit is - kelet-európai márkájú kocsival. A 
kisegzisztenciális biztonságot a bűnözés nem veszélyeztette - a rendőrállam legalább erre jó 
volt. 
Ami a rendszerváltást követően alapvetően megváltozott a társadalom tudatában, az ennek a 
kisegzisztenciális  biztonságnak  a  felrobbanása,  a  perspektívák  szétszóródása.  A fent  lévő 
tőkéscsoportok számára beláthatatlan perspektívák nyíltak, a többség azonban úgy érzi, hogy 
generációkra  előre  vetítve  bezárult  számára  az  a  világ,  ahova  a  rendszerváltás  első 
évtizedében került. 
Miközben  a  tőkés  termelési  modell  perspektívát  nyit  az  országnak,  és  a  reintegrálódás 
lehetőségét nyújtja, a perspektíva nem mindenki számára egyforma. A kapitalizmusnak ezt a 
sajátosságát a szocializmust még alig elhagyó társadalmi többség nem érti, s a korábbiakhoz 
és más,  jobb létet  talált  csoportokhoz képest perspektívátlanságot lát  ott,  ahol csak más a 
perspektíva:  nem  egyenlő,  hanem  erősen  szóródó,  és  a  megszerzett  társadalmi-gazdasági 
pozíció megtartásáért is komoly erőfeszítéseket kell tenni.
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A  jövedelemtermelés  és  -szerzés  lehetőségének  aránytalansága,  a  gazdasági  fejlődés 
perspektívájának megnyílása, s annak aránytalan, tulajdonhoz kötődő eloszlása a gazdasági 
rendszerváltás első tíz évének meghatározó ellentmondása. Ez az ellentmondás sajátja minden 
tőkés  országnak,  de  problematikája  nálunk  a  történelmi  előzmények,  valamint  a 
magántulajdon  keletkezésének  kétessége  miatt  politikailag  igen  érzékenyen, 
feszültséggerjesztő kérdésként jelentkezik. 

A legutóbbi válasz
A  „kormányváltásnál  többet,  rendszerváltásnál  kevesebbet”  szlogenben  összefoglalt 
programmal  a  Fidesz-MPP megoldást  kínált  a  rendszerváltás  alatt  felgyűlt  problémákra. 
Legalábbis  az  1998-ban  szavazópolgárok  nagy  része  ezt  így  értette.  A harmadik  ciklus 
kormánya olyan programot ígért, amely „…képes az ország régi és új bajainak orvoslására…. 
mindannyiunk számára a gyarapodás lehetőségét kínálja. Lehetőséget arra, hogy az itt élők 
megvalósíthassák álmaikat, személyes céljaikat” – olvashattuk a kormányprogramban. 
Tény, hogy a beígért kiigazításra a Fidesz-MDF-FKGP koalíciónak a korábbi kabinetekkel 
szemben  lényegesen  jobb  lehetőségei  nyíltak  volna,  hiszen  dinamikusan,  egyensúlyőrző 
módon növekvő, konszolidált gazdaságot kapott örökül. Ám ezzel az örökséggel csak a saját 
szempontjából sáfárkodott jól, ami szöges ellentétben állt a társadalom egészének érdekeivel. 

• Az idézett, elhíresült szlogen az ún. „nomenklatúra” lecserélését jelentette: a szakszerűség 
áldozatául  esett  a  politikai  lojalitással  kiépülő  belső,  állami  pénzeket  újraosztó  körök 
előléptetésének. A korábbi független nemzeti intézményeket „államosították”, vagy, ha ez 
nem sikerült, akkor saját bázison is kiépítették – közpénzeken – a maguk akarata szerint 
működőt. A kormányfüggőség terjedése visszaszorította a demokratikus körülmények közt 
szükséges kormányzati ellensúlyok működését. 

• A gazdaság irányításában a politikai voluntarizmus vált meghatározóvá. 

• A kormányzat etatista törekvései során háttérbe szorult az önkormányzatiság, az EU taggá 
válás feltételét jelentő szakszerű regionális irányítás kiépítése, és a centralizáció kapott 
újra életteret.

• A centralizált  kormányzati  irányítás  megteremtette  a  maga „házi  bankjait”,  parlamenti 
kontroll nélküli újraelosztó központjait.

• Felerősödött  az  állam  direkt  szabályozó  szerepe  (hatósági  árszabályozás,  minimálbér 
meghatározása,  állami  gazdaságok  sajátos  privatizációja,  beleszólás  a  cégek 
üzletmenetébe stb.)

• Elakadt a privatizáció, noha több százmilliárdnyi vagyon lett volna még eladható. Ezzel 
szemben visszaállamosítások és felvásárlások gyarapították az ÁPV Rt. portfolióját. 

A kormányváltásnál  valóban  több  korrekció  következett  be  a  gazdaság  irányításában  és 
működési  mechanizmusaiban.  Ám ez  a  korábbról  ismert  rendszer  mozgásformáit  építette 
vissza:  a  gazdaság  politikától  való  függésének  megerősítését,  a  hierarchikus  viszonyok 
dominálóvá  válását  a  piac  horizontális  kapcsolataiba  való  erőszakos  beavatkozással.  A 
legrosszabb szocialista gyakorlatra emlékeztető fordulatot vett a kormányzati politika.
Ugyanakkor  a  kabinet  nem  használta  fel  a  kapott  „kegyelmi  időszakot”  a  piacgazdaság 
működési  feltételeinek  javítására.  Elmaradt  az  EU-konform  adóreform  bevezetése,  a 
regionális közigazgatás kiépülése, az árrendszer szükséges kiigazítása, a tőzsde megerősítése, 
a mezőgazdaság talpra állítása,  az államháztartás transzparenssé tétele,  az egészségügy, az 
oktatás  és  a  közigazgatás  reformja,  a  versenyviszonyok  továbbfejlesztése,  a  verseny 
tisztaságának fokozása. A rendszerváltás veszteseinek kárpótlása helyett csupán a kormány 
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klientúrájának helyzetbe hozása sikerült. A rászorultsági elv félre tétele mellett a munkával 
rendelkező,  tehetősebb  rétegek  támogatása  erősödött  fel  az  adókedvezményeken  és  a 
kamattámogatásokon keresztül.
Az  Orbán-kabinet  csupán  a  2002.  évi  választások  közeledtével  kezdett  el  udvarolni  a 
hátrányos  helyzetű  rétegeknek,  felfogása  szerint,  a  választói  célcsoportoknak:  a 
nyugdíjasoknak, a pedagógusoknak, az egészségügyben dolgozóknak, a köztisztviselőknek, a 
katonatiszteknek, a vidéki kispapoknak… Erőfeszítései azonban nem bizonyultak sikeresnek - 
nem  is  annyira  a  megkésettség,  mint  a  hitelességvesztés  okán.  Ám  a  globalizmust,  a 
multinacionális  cégek  magyarországi  ténykedését  és  általában  a  tőkefejlődést  elítélőknek 
továbbra  is  széles  a  tábora.  S  ez bizonyos szempontból  érthető,  hiszen morálisan tényleg 
nagyon zavaros és megkérdőjelezhető volt a legújabb kori magyar kapitalizmus újraépülése, s 
ez egyáltalán nem lett kibeszélve. De sajnos az sem lett kellően tudatosítva, hogy nem lehet 
visszamenni  a  zsákutcának  bizonyult  szocializmusba.  És  nem  esett  szó  arról  sem,  hogy 
elvadult  kapitalizmusunk  nyesegetése  csak  lassan,  a  társadalom  hosszú  távú  fejlődési 
érdekeinek  beszámításával  haladhat  előre,  és  teljes  korrekció,  minden  igényt  kielégítően 
sohasem lehetséges. Nincs ideális társadalom, kiűzettünk a Paradicsomból.
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Demográfiai mutatók
Idő A lakosság lélekszáma 

január 1-jén (ezer fő)
Élve születés (fő) Halálozás (fő)

1990 10.375 125.679 145.660
2000 10.043 97.597 135.601
2001 10.200 97.047 132.183
2002 10.175 96.800 132.700
2002/1990 (%) 98,1 77,0 91,1

1. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Év Nominális GDP
(milliárd Ft)

Előző év = 100 %
(összehasonlító áron)

1990 2.089,3 96,5
1991 2.289,7 88,1
1992 2.935,1 96,9
1993 3.537,8 99,4
1994 4.364,8 102,9
1995 5.614,0 101,5
1996 6.845,4 101,3
1997 8.540,7 104,6
1998 10.087,4 104,9
1999 11.393,5 104,2
2000 13.150,8 105,2
2001 előzetes 14.823,9 103,7
2002 előzetes 16.980,0 103,3

2. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A GDP alakulását meghatározó ágazatok (előző év = 100%)
Ágazat 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002*

Mezőgazdaság és halászat 102,7 104,1 99,5 98,5 100,9 92,1 110,4 91,2
Bányászat 100,5 97,1 103,5 75,6 87,4 94,4 100,8 n.a.
Feldolgozóipar 108,2 104,0 113,4 110,3 108,3 111,0 101,5 101,1
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, 
vízellátás

99,9 98,9 97,7 96,5 101,5 101,4 96,6 n.a.

Építőipar 100,2 92,8 108,2 105,8 104,3 106,9 103,0 114,8
Kereskedelem, javítás 97,2 99,5 106,2 105,8 100,2 102,5 104,4
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 94,3 100,2 108,3 103,2 103,0 99,0 103,1

105,2

Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés

112,4 103,1 109,3 103,3 105,5 102,3 102,3 102,6

Pénzügyi tevékenység 82,4 99,7 94,8 95,1 99,5 105,0 111,8
Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás

97,7 108,2 96,4 106,0 105,0 108,5 106,8
104,3

Közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás

100,0 102,3 101,8 105,2 102,8 101,2 102,8

Oktatás 96,9 100,0 104,5 103,8 103,8 105,3 105,5
Egészségügyi, szociális ellátás 96,5 103,2 105,1 101,7 104,6 105,8 101,3

104,6

Egyéb közösségi, személyi 
szolgáltatás

81,1 92,5 96,9 97,4 106,4 96,7 105,3 103,9

GDP termelés összesen 101,5 101,3 104,6 104,9 104,2 105,2 103,7 103,3
3. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: előzetes adatok)
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A bruttó hazai termék (GDP) belföldi felhasználásának volumenindexe (előző év = 
100 %)
Év Belföldi 

felhasználás 
összesen

Ebből:
Háztartások 
fogyasztása

Közösségi 
fogyasztás

Végső 
fogyasztás 
összesen

Bruttó 
állóeszköz-
felhalmozás

Bruttó 
felhalmozás

1992 96,4 100,0 104,9 100,6 97,4 79,6
1993 109,9 101,9 127,5 105,4 102,0 132,3
1994 102,2 99,8 87,3 97,7 112,5 119,8
1995 96,9 92,9 95,9 93,4 95,7 108,2
1996 100,6 96,6 95,8 96,5 106,7 113,9
1997 104,0 101,7 105,7 102,3 109,2 108,7
1998 107,8 104,9 99,7 104,1 113,3 117,1
1999 104,0 104,6 101,8 104,2 105,9 103,3
2000 105,1 104,1 101,2 103,7 107,7 108,6
2001* 102,2 105,0 104,4 104,9 103,5 95,8
2002* 105,1 108,8 101,5 107,8 105,8 98,0

4. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: előzetes adatok)

A GDP és belső keresleti tényezői
Megnevezés 2002/1989 (százalék)*

Reál GDP 112,2
Lakosság fogyasztása 105,0
Állóeszköz-felhalmozás 157,5
Beruházás 150,2

5. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: előzetes adatok)

Termelés, kereskedelem, szállítás
Megnevezés 2001/1989 (százalék)
Ipari bruttó termelés* (összehasonlító áron) 207,7
    Villamosenergia (m kwó) 115,1
     TV-készülék (db) 692,8
     Műanyag-alapanyag (t) 170,5
     Cipő (db) 49,5
     Cukor (t) 87,2
     Sör (hl) 73,5
Mezőgazdaság bruttó termelés (összehasonlító áron) 76,9
     Növénytermesztés és kertészet 84,9
          Gabona 97,6
          Gyümölcs 57,9
     Élő állatok és állati termékek 66,8
         szarvasmarha-állomány 49,0
         sertés-állomány 63,0
         baromfi-állomány 69,1
Kiskereskedelmi forgalom 84,6
Távolsági személyszállítás (utaskilométer) 108,3
Levélforgalom 158,0

6. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
(*: Az adat 2000/1991-es érték, nincs korábbi összehasonlításra lehetőség)
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Regisztrált és működő gazdasági szervezetek
Gazdálkodási forma 1989 (regisztrált) 2001(regisztrált) 2001/1989 (%) Működő 2001. 

december 31-én
Jogi személyiségű társas 
vállalkozás

29 470 189 145 641,8 163 824

Jogi személyiség nélküli társas 
vállalkozás

26 807 237 689 886,7 207 954

Társas vállalkozás összesen 56 277 426 834 758,5 371 778
Egyéni vállalkozás 393 450 698 001 177,4 468 797
Vállalkozás összesen 449 727 1.124 835 250,1 840 575
Egyéb gazdasági szervezetek* 38 002 82 996 218,4 n.a.
Összesen 487 729 1.207 831 241,0 n.a.

7. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
(*: Költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és MRP szervezet)

Külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és alapítói vagyona
Megnevezés 1990 2001 2001/1990 (%)
Szervezetek száma (db) 5.693 25.365 445,5
Ebből vegyes tulajdonú  (db) 5.462 9.212 168,7
Ebből csak külföldi érdekeltségű (db) 231 16.153 6.992,6
Alapítói vagyon (milliárd Ft) 274,2 3.590,2 1.309,3
1 vegyes tulajdonú cég átlagos alapítói vagyona (millió Ft) 49,2 187,7 381,5
1 százszázalékos külföldi érdekeltségű cég átlagos alapítói 
vagyona (millió Ft)

23,8 115,2 484,0

8. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Külföldi működőtőke-beáramlás Magyarországon (millió euró)
Megnevezés 1990 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002
Bankrendszeren keresztül 244 966 3.474 1.260 1.567 1.465 1.083 1.281
Tulajdonosi hitelként n.a n.a. n.a. 555 282 318 1.633 -373
Összesen 244 966 3.474 1.815 1.849 1.783 2.715 908

9. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Gazdasági Minisztérium

A behozatal alakulása
Megnevezés Millió dollár

1990 2002
2002/1990 
(%)

Megoszlás (%)
1990 2002

Fejlett országok 4.600,0 25.132 553,6 53,2 66,8
     Európai Unió 2.683,4 21.161 788,6 31,0 56,3
Közép-Kelet-Európa 2.408,4 6.253 259,6 36,0 16,6
Fejlődő országok 857,3 6.227 726,4 9,9 16,6
Máshova nem sorolt országok 783,1 - - 0,9 -
Összesen 8.648,8 37.612 434,9 100,0 100,0
  ebből rubelelszámolás 5.877,0 - - - -

10. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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A kivitel alakulása
Megnevezés Millió dollár

1990 2002
2002/1990 
(%)

Megoszlás (%)
1990 2002

Fejlett országok 5.198 28.148 541,5 54,2 81,9
     Európai Unió 3.089 25.782 834,6 31,0 75,1
Közép-Kelet-Európa 3.460 4.794 138,6 36,1 14,0
Fejlődő országok 780 1.395 178,8 8,1 4,1
Máshova nem sorolt országok 150 - 1,6 -
Összesen 9.588 34.337 358,1 100,0 100,0
  ebből rubelelszámolás 5.785 - - - -

11. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A külkereskedelmi forgalom szerkezete (százalék)
Árufőcsoport Kivitel Behozatal

1994 2002 1994 2002
Élelmiszer, ital, dohány 18,6 6,8 6,4 3,0
Nyersanyagok 6,2 2,0 4,0 2,0
Energiahordozók 4,0 1,6 11,9 7,5
Feldolgozott termékek 46,3 30,9 44,2 35,5
Gépek, szállítóeszközök 24,9 58,7 33,5 52,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

12. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A külső adósság mutatói
Megnevezés 1990 2001 2001/1990 

(%)
Bruttó adósság (tulajdonosi hitel nélkül), millió euró 15.755 37.817 240,0
Nemzetközi tartalék, millió euró 864 11.796 1365,3
Nettó adósság (tulajdonosi hitel nélkül), millió euró 11.805 12.236 103,7
Bruttó kamatfizetés, millió euró 1.300 1.918 147,5
Bruttó adósság (tulajdonosi hitelekkel)/ GDP,% 60,7 65,2 107,4
Nettó adósság (tulajdonosi hitelekkel)/GDP,% 45,5 20,4 44,8
Adósságszolgálat (tulajdonosi hitel nélkül)/GDP,% 12,7 9,6 75,6
Adósságszolgálat (tulajdonosi hitel nélkül)/áru-, szolgáltatásexport, % 49,0 13,9 28,4

13. táblázat - Forrás: Magyar Nemzeti Bank

A foglalkoztatás adatai
Év Teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak, 
ezer fő

Foglalkoztatottak 
a munkaerő-
felmérés szerint, 
ezer fő

Munkanélküliek 
a munkaerő-
felmérés szerint, 
ezer fő

Munkanélküliségi 
ráta a munkaerő-
felmérés szerint, 
%

Regisztrált 
munkanélküliek 
év végén, ezer fő

1989 4.091,2 n.a. n.a. n.a. 24*

1993 2.653,0 3.827,3 529,3 12,1 632,1
2000 2.718,1 3.849,1 262,5 6,4 372,4
2002 2.726,1 3.868,2 238,6 5,8 344,9

14. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: becsült adat)
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Árindexek
Megnevezés 2002/1989 (%)
Fogyasztói ár 844,2
Ipari termelői ár 571,7
    Belföldi termelői ár 622,0
    Exportértékesítési ár 512,7
Építőipari ár 616,8
Mezőgazdasági termelői-felvásárlási ár 519,1
     Növénytermelés és kertészeti termékek 523,8
     Élő állatok és állati termékek 530,0

15. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Jövedelemalakulás
Megnevezés 2002/1990 (%)
1 főre jutó bruttó átlagkereset 909,8
1 főre jutó nettó átlagkereset 861,1
1 főre jutó reálkereset 102,0

16. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Épített lakások száma
Idő Darab
1990 43.771
1991 33.164
1992 25.807
1993 20.925
1994 20.947
1995 24.718
1996 28.257
1997 28.130
1998 20.327
1999 19.287
2000 21.583
2001 28.054
2002 31.511

17. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Egy főre jutó fogyasztás
Megnevezés 2000/1990 (%), 

összehasonlító áron
Élelmiszerek 90,1
Ital, dohány 95,2
Ruházati cikkek 83,8
Fűtés, háztartási energia 77,5
Tartós fogyasztási cikk 173,3
Egyéb fogyasztási cikk 96,9
Szolgáltatások 117,1
Rezidensek összesen 98,7
Tápanyagfogyasztás, KJ/nap 95,5

18. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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Egy főre jutó fogyasztás a főbb élelmiszerekből
Idő Hús, húskészítmények, 

hal, kg/év
Tej, tejtermékek, 
kg/év

Tojás, darab/év Liszt, rizs, 
kg/év

Burgonya,
kg/év

1989 81,0 189,6 364 112,2 55,2
2000 74,7 163,7 280 95,8 65,2
2000/1989 (%) 92,2 86,3 76,9 85,4 118,1

19. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Háztartások (lakosság és kisvállalkozások együtt)  pénzügyi vagyona (milliárd forint)
Megnevezés 1990 2002 2002/1990 (%)
Készpénz 165,8 1.136 585,2
Forintbetét és banki értékpapír 377,2 3.429 909,1
Devizabetét 71,5 632 883,9
Nem hitelintézeti értékpapír 46,0 1.843 4.006,5
Életbiztosítás és Nyugdíjpénztári befektetések 30,5 1.292 4.236,1
Pénzügyi eszközök összesen 691,0 8.519 1.232,9
Tartozások 412,9 1.562 378,3
Nettó pénzügyi vagyon 278,1 6.957 2.501,6

20. táblázat - Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Egészségügyi és kulturális jelzőszámok
Megnevezés 1989 2001 2001/1989 (%)
Tízezer lakosra jutó kórházi ágy 99,3 79,1 79,7
Tízezer lakosra jutó orvos 34,8 46,4* 133,3*

Kiadott könyvek száma (db) 7.599 8.837 116,3
Kiadott könyvek példányszáma (millió db) 108,4 32,6 30,1
Mozilátogatók száma (ezer fő) 46.519 15.504 33,3
Színházlátogatók száma (ezer fő) 5.195 3.898 75,0
Múzeumlátogatók száma (ezer fő) 16.256 9.836 60,5
Külföldre utazó magyarok száma (millió fő) 14.476 11.167 77,1

21. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: 1999. évi adat)

A bűnözés főbb mutatói
Idő Bűncselekmények 

száma
Bűnelkövetők 
száma ebből fiatalkorú ebből felnőtt

Jogerősen 
elítélt

1989 225.393 88.932 9.661 79.271 64.720
2001 465.694 120.583 11.631 108.952 95.270
2001/1989 (%) 206,6 135,6 120,4 137,4 147,2

22. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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