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"Ha elhagysz, az olyan választás, mintha lecserélnél egy Grundigot Tesla magnóra csak azért, mert 

szép piros" - visszhangzik még harminc év távolából is féltékeny és bánatos udvarlóm hangja. 

Ifjúkori sérelmeinket nem felejtjük, és ma is tudjuk, amit akkor megtanultunk. Még ha közben 

érdektelenné, értelmetlenné vált is az az érzés, az a tudás. Csakhogy a mélységes mély kútból 

sokszor az új képében merül föl egy-egy elsüllyedtnek vélt töredék. 

Mi másról beszélnék, mint amiről mostanában mindenki: a csatlakozásról. Az uniós okmányokat 

és a magyar előkészületek dokumentumait olvasgatva, politikusok nyilatkozatait és vállalati 

vezetők beszélgetéseit figyelve elfog a furcsa érzés: ezt már láttam-hallottam valahol. Terv és 

Támogatás. Tervezünk és támogatunk most, a piacgazdaságban, sőt a kibővülő európai piac 

ösztökélésére. 

Az egyik kormány elkezdte a Széchenyi-tervvel. Az akkori gazdasági miniszter szerint a 

szóhasználat nem véletlen: "A tervezés egy új magyar Tervben való vállalása olyan tudatos üzenet 

volt, amit mindenki értett." Úgy látszik, a tervezéssel együtt jár a bikkfanyelv, ám a lényeg így is 

világos: az addigi "túlzóan liberális" felfogással szemben az államot "lényeges gazdasági 

szereplővé" kell emelni. A másik kormány gazdaságpolitikai fordulatot hirdetett ugyan, a 

költségvetési elvonás és az újraelosztás csökkentését - ehelyett a tervek dömpingjét hozta. Az 

óvatosabban Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programnak és Smart Hungary Programnak 

nevezett csomagok mellé felsorakozott a szabadon választott, felzárkóztatást szolgáló Európa-

terv és a kötelező gyakorlat, a nemzeti fejlesztési terv - mert e nélkül nem részesedhetünk a 

közösség strukturális alapjából. S készül már a kizárólag belső forrásokra épülő átfogó fejlesztési 

terv azoknak, akik nem fértek be a többi rubrikába. 

A nagy ívű tervek pedig mindig közpénzek elosztásáról, a másik oldalról nézve támogatásokról 

szólnak. Az igazi újdonság most az, hogy nemcsak hazai, hanem külföldi pénzekből is lehet 

gazdálkodni. Az uniós tagság "egyik legkézzelfoghatóbb eredménye" az az 1100-1600 milliárd 

forintnyi külső forrás, amit 2004 és 2006 között felhasználhatunk - írja rögtön a bevezetőben a 

nemzeti fejlesztési terv. Az írás koreográfiája régről ismerős. Hivatkozni kell az éppen érvényben 

lévő (most európai) irányelvekre, chartákra és dekrétumokra, hangsúlyozva a terv összhangját 

ezekkel a felső szintű dokumentumokkal. Ezután következik a célok hierarchiája (a piramis 



csúcsán a dolgozó nép életszínvonala helyett az életminőség javítása áll) és az eszközrendszer, 

amit öt operatív program bont le konkrét intézkedésekre. (Az operatív terv elnevezés talán a 

döntéshozók számára is túlzásnak tűnt.) 

Persze sok újdonságot meg kell tanulni az európai határozatok rövidítésén, sorszámán és földrajzi 

helyén kívül is (a régi, koppenhágai és maastrichti kritériumok mellé még tucatnyi város neve 

felsorakozik). Fontosak például az alapelvek: a partnerség, a szubszidiaritás, az addicionalitás és a 

programozhatóság. Sokan tudják már, hogy mit jelentenek ezek a szavak, a többiek pedig 

annyiszor hallják majd a következő években, hogy lassan kitalálják - vagy legalábbis használni 

fogják. Mint ahogy álmunkból felébresztve is eldaráljuk a SWOT-elemzésnek, a PPP 

intézményeinek vagy a támogatásintenzitás számításának lényegét (a jelenérték, el ne felejtsd a 

jelenértéket!). 

De túl az irónián, a célok és az eljárásrendek valóban racionálisabbnak tűnnek a régieknél. 

Feltehetően hatékonyabb a felnőttképzésre költeni, mint a vas és acél országát építeni. Az 

elosztás valószínűleg átláthatóbb, a pénzügyi fegyelem kényszere erősebb lesz. 

Ez azonban nem változtat a régi attitűdökön. A kormányzat már csak a kötelező nemzeti 

társfinanszírozás miatt sem tudja csökkenteni az újraelosztást - vagyis az elvonásokat, az 

adómértékeket. Az egyes célokon belül mérheti ugyan a felhasználás hatékonyságát - bár ez sem 

könnyű -, de ki mondja meg, hogy a kutatás-fejlesztésre vagy az egészségvédelemre költött 

forintnak (eurónak) több-e a haszna. Ha az össztársadalmi hatékonyságot nem tudjuk jól mérni, 

akkor mindig van hivatkozási alap arra, hogy másoknak, másra is adjunk. "Sokaknak sokfélét" - 

hirdeti a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program. Vagyis sokaknak keveset? Mindenkinek egy 

kicsit? 

A vállalatok nyomása, ha a források az uniós egyensúlyi követelmények miatt is korlátozottak, 

errefelé visz. A beruházások szétforgácsolódása és a tervbe akaszkodás - érdemes elővenni Bauer 

Tamás nagy könyvét - megint működik. A vállalkozók általános vélekedése szerint a következő 

években aligha jut központi fejlesztési támogatáshoz, aki kimarad az NFT-ből. Ezért mindenki 

megpróbál átjutni a Nagy Terv aranykapuján, vagy legalább az Átfogó Terv vigaszágába 

bekerülni. Az ingyenpénz iránti kereslet korlátlan. Bizonytalan a szelekció, sokasodnak a célok, a 

tervek, a programok és alprogramok. 

S velük együtt szaporodnak a szolgáltatók: tervező apparátusok és koordináló testületek, irányító 

hatóságok és monitoringbizottságok, pályázatkészítők és kijáró lobbicégek, a megerősített banki 

részlegek és a támogatások kiutalására létrehozott miniszteriális részvénytársaságok, közhasznú 

társaságok, országos és regionális alközpontok. Kiépül a Terv intézményrendszere - a 

redisztribúcióhoz fűződő elemi érdekekkel együtt. 



A rég eltűnt Tesla helyett most a Grundigot választjuk (vagy ha az is kiszenved, akkor, mondjuk, 

a Sonyt). S nemcsak a márkajel változott, hanem a technológia: orsós magnók helyett (ki 

emlékszik még rá?) MP3 lejátszókat hallgatunk. De a társadalmak technológiája nem változik 

olyan gyorsan. A régi alkatrészek az új darabokba is beépülnek. 

 

 


