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ELÔSZÓ

1998 tavaszán jelent meg A Polgári Magyarország Közgazdasága címû kötet,
amely a kormányzásra készülô ellenzéki erô, a Fidesz közgazdasági és gazdaságpolitikai alapvetését foglalta össze. Egy évtized múltán ismét arra vállalkozunk, hogy összegezzük a közgazdasági elmélet, a gazdaságtörténet és
a rendszerváltástól napjainkig eltelt idôszak fôbb tanulságait, illetve a lehetséges fejlôdési utakat.
1998 tavaszán azt reméltük, hogy új idôszámítás kezdôdik Magyarországon. Hittünk benne, hogy a magyar gazdaságban elindítható az a fordulat,
amely a szociális piacgazdaság európai modelljének hazai felépítéséhez vezet. Azt is reméltük, hogy a piacgazdasági átmenet következtében szinte
kényszerûen elôállt gazdasági csapdák és társadalmi örvények jó kormányzással széttörhetôk és feloldhatók.
Reményeink valóra váltak: az ellenzéki gyôzelem polgári kormányzást
hozott. Elindult a piacgazdasági átalakulás túlzásainak, torzulásainak kiigazítása és a szociálisan kiegyenlített európai piacgazdaság kiépítése. A munkára és a tudásra épülô társadalom, valamint a növekedést és a teljesítményt
középpontba helyezô gazdaság együtt váltak a politika iránytûjévé, a növekedés és az egyensúly együtt jelentették a gazdaságpolitika központi célját.
Magyarországon a 20. század zûrzavarai és zsákutcái után fokozatosan egy
családra, gyermekvállalásra, tanulásra, munkára és tulajdonra épülô korszerû magyar polgári modell körvonalai jelentek meg.
A nemzeti érdeket és az európai felzárkózást középpontba állító kormányzás nemzetközi megbecsülést és térségi sikert hozott: egész KözépKelet-Európában éllovas lett a magyar gazdaság. Ez a nemzeti öntudatból is
táplálkozó siker új közhangulatot hozott, kicsit bizakodóbbak, boldogabbak
és erôsebbek lettünk mi magyarok.
Mindez 2002 után hirtelen megtört, és a hibát hibára halmozó, egymást
váltó baloldali kormányok Magyarországot visszalökték a kudarcos, zsákutcás szocializmusba. Ennek szükségszerû következményeként a gazdaság és
a társadalom mély válságba zuhant, Közép-Kelet-Európában pedig rövid idô
alatt éllovasból sereghajtók lettünk.
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Tíz esztendô után, egy sikeres kormányzati ciklus tapasztalataival
gazdagabban és egy kudarcos másfél ciklus következményeivel megterhelten, most újragondoltuk a polgári gazdasági fejlôdés útját Magyarországon, amely már egy megreformált európai szociális piacgazdaságra
épülhet.
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S Z A B A D E LV Û

ÉS SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG

Magyarország gazdasági felzárkózása és társadalmi felemelkedése csakis akkor sikerülhet, ha megtalálja a fejlôdés és felzárkózás 21. századi útját. Ez az
út nem lehet azonos az angolszász, erôsen szabadpiaci modellel, de az államközpontú európai szociális piacgazdaság modelljével sem. Magyarországon a
sikerhez új modellre, új kulcsokra, új megoldásokra van szükség.
Ennek oka nyilvánvaló: a szabad versenyes piaci modell az állami szabályozás gyengeségei miatt rendre válságokhoz vezet, míg a szociális piacgazdasági modell a túlzott állami szabályozás miatt veszít versenyképességébôl.
Az egyik túl kevés, a másik túl sok állami szabályozást alkalmaz.
A polgári gazdaságpolitika azonban építhet mindkettôre, mert mindkét
modell óriási történelmi sikereket ért el. Ugyanakkor egyikre sem építhet kizárólagosan, mert ma mindkettôt megrázza az ázsiai modell globális versenye.
Megítélésünk szerint mind a szabad versenyes angolszász megoldásnak, mind
a szociális szempontokat érvényesítô európai modellnek lépnie kell egymás
felé: egyik sem gyôzheti le a másikat, de mindkettô tanulhat a másiktól.
A polgári gazdaságpolitikának új közgazdasági alkut kell kötnie a piac és az
állam, a verseny és a szolidaritás, a tôke és a munka, az üzleti profit és a társadalmi haszon között. Újra kapcsolatot kell teremteni a gazdasági versenyképesség és a társadalmi szolidaritás között.
A szabadelvû és szociális piacgazdaság hazai megoldásainak keresésekor
számolni kell a sajátos magyar adottságokkal és körülményekkel. Nincs olyan
tiszta, homogén modell, amely az Európai Unió minden országában sikeres
lenne. A versenyképesség szempontjait és elemeit is máshogy erôsítik a
német, a francia, a finn vagy az ír modellben, és nekünk is ezt kell tennünk.
Mára Magyarországon egy torz, oligarchikus kapitalizmus alakult ki, ezért
a mai magyar piacgazdaság sem a piaci verseny, sem a társadalmi szolidaritás
terén nem hatékony. Az angolszász és az európai modellbôl egyaránt csak a
gyengeségeket emeltük át, az erôsségeket viszont nem. A piaci verseny
gyenge, mert a piacokhoz, a tudáshoz, a tôkéhez, a hitelhez, az európai uniós
pénzekhez, a közbeszerzési fejlesztésekhez és a szakképzett munkaerôhöz
15

CREDO

való hozzáférés terén éles különbség alakult ki a nagyok és a kicsik, a globális tulajdon és a hazai tulajdon, a város és a falu, a fôváros és a vidék, a fiatal
nemzedékek és az idôsek, a halmozottan elônyös helyzetben lévô kisebbség
és a hátrányos helyzetû többség között.
De a társadalmi szolidaritás is gyenge, mert az ezt szolgáló források felhasználása nem akadályozza meg a szegénységet, a munkaképtelenséget, a
tartós munkanélküliséget, és a társadalmi leszakadást. Gyenge, mert alacsony színvonalúak a társadalmi közszolgáltatások az oktatás, az egészségügy, az állami adminisztráció, az adórendszer, az önkormányzati mûködés és
a jogállam területén.
Ezért olyan magyar piacgazdaságra van szükség, amely egyszerre szabadelvû, és egyszerre szociális. Egy ilyen új hazai piacgazdaság fôbb alapelveit
és alapcéljait a következôkben látjuk.

1. VERSENY

A PIACON

A gazdaság mindhárom szektorában – piaci, állami, nonprofit szektor – egyértelmûen a verseny legyen a meghatározó alapelv. Legyen valódi verseny a
piaci szektorban, ezért törekedjünk arra, hogy felszámoljuk a monopol helyzeteket, a verseny korlátozását, az erôfölénnyel való visszaélést és a korrupciót. Az állami közszolgáltatásokban is versenyezzünk a leghatékonyabb európai államokkal. A civil szektorban pedig legyen verseny a társadalmi feladatok nem profit szempontú, minôségi ellátásáért.

2. SZOLIDARITÁS

ÉS ÖNGONDOSKODÁS
A TÁRSADALOMBAN

A piaci verseny mindig kiélezi az egyenlôtlenségeket a lehetôségek, a hozzáférések, a jövedelmek és a vagyon területén. Ennek részleges korrigálására és enyhítésére az Európában meghonosodott társadalmi szolidaritási
elv azt jelenti, hogy a társadalom segíti az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe jutott rétegeket, családokat és egyéneket. A társadalom többsége azonban képes és akar is saját sorsán javítani, nem másoktól várja helyzetének javulását, ezért a társadalmi szolidaritás nem szoríthatja háttérbe
az öngondoskodást. Megengedhetetlen, hogy egy paternalista, újraelosztó
szocialista állam – tôle függô eltartottak hadát teremtve és újratermelve –
kiölje az emberekbôl a szabadságot, a felelôsséget és az öngondoskodást.
16
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Magyarországon az önállóságnak és öngondoskodásnak, mint a polgári társadalom egyik pillérének, meg kell erôsödnie a tudás, a munka, a testi-lelki egészség, és a hosszú távú biztonság megszerzésében és fenntartásában.

3. JOGÁLLAM

É S G A Z D A S Á G I S TA B I L I T Á S

Ma Magyarországon a paternalista, újraelosztó szocializmusba visszazuhant
állam még alapvetô feladatait sem képes ellátni, mindenekelôtt a jogállami
viszonyok garantálását, a gazdaságban pedig a kiszámítható, stabil és megbízható állami viselkedést. Ezért Magyarországon olyan politikára van
szükség, amely – ellentétben az osztogató-fosztogató szocialista állammal –
garantálja a jogállami normák, szabályok betartását és biztosítja a gazdaság
számára a stabil és kiszámítható szabályozási környezetet.

4. T E L J E S Í T M É N Y K Ö Z P O N T Ú

GAZDASÁGPOLITIKÁT

A magyar gazdaságpolitika középpontjába a hazai teljesítmény állandó emelését kell állítani, legyen szó vállalatokról vagy állami intézményekrôl, amihez az élet szinte minden területén gyökeres átalakításokra van szükség.
Legsürgetôbb az állami mûködés, az adórendszer, az önkormányzati rendszer, a fejlesztéspolitika, a kis- és középvállalati politika, az innováció és a
kutatás-fejlesztés átalakítása úgy, hogy az minden résztvevôt nagyobb erôfeszítésre és teljesítményre ösztönözzön.

5. MUNKAKÖZPONTÚ

GAZDASÁG,
TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM

Mivel minden teljesítmény csakis versenyben és csakis munkából születik,
ezért a gazdaságpolitika középpontjába – a verseny mellett – a munkát kell állítani. Ma az országban szinte teljes a szakmai konszenzus, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési problémái mögött nagyrészt az Európában kirívóan alacsony foglalkoztatási szint áll. A szakmai egyetértésnél azonban több kell:
a gazdaság, a társadalom és az állam mûködését munkaközpontúvá kell átalakítani. A cél olyan gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása, amely elôsegíti, hogy Magyarországon egy évtizeden belül egymillió új, adózó munkahely jöjjön létre.
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6. A

GAZDASÁGI DUALITÁS FELSZÁMOLÁSA

A magyar gazdaság globálisan integrált része magas termelékenységgel
és erôs versenyképességgel mûködik, a hazai tulajdonú mikro-, családi,
kis- és középvállalkozások viszont termelékenységben és versenyképességben messze elmaradnak az elôzô szektortól. Noha a duális gazdasági
szerkezet minden gyorsan átalakuló európai ország sajátossága, ennek ellenére tény: ez a dualitás társadalmilag igazságtalan, gazdaságilag pedig
alacsony hatékonyságú, és így rontja az ország versenyképességét. Ezért
a polgári alapokra épülô gazdaságpolitika egyik legfôbb alapelve és célja
– éppúgy, mint a Széchenyi Terv idején –, hogy a két szektor összekapcsolásával csökkentse és idôvel felszámolja ezt a dualitást a magyar gazdaságban.

7. A

FÖLDRAJZI DUALITÁS CSÖKKENTÉSE

A magyar gazdaság és társadalom térszerkezetében az elmúlt két évtizedben folyamatosan nôttek a területi különbségek: mára itt is erôs dualitás
alakult ki. Ma az ország egy nyugat–keleti fejlôdésbeli lejtô szerint válik
élesen ketté, miközben a fôváros és a vidék közötti fejlôdésbeli olló is egyre szélesebbre nyílik. A polgári alapokra épülô gazdaságpolitika szintén
fontos céljának tartja, hogy mérsékelje ezeket a különbségeket, mert a
duális földrajzi szerkezet nemcsak igazságtalan, de korlátozza az erôforrások
optimális kihasználását is.

8. MINÔSÉGI

K Ö Z S Z O L G Á LTAT Á S O K K I É P Í T É S E

Az államot azért tartják fenn az adófizetô polgárok, mert attól közösségi
hasznot várnak. Közelebbrôl: a polgárok befizetett adóikért, járulékaikért
olyan szolgáltatásokat várnak az államtól, amelyekre a piac nem képes, vagy
ha képes, akkor nem azon a költségszinten, amelyen az állam ezeket kínálja.
Éppen ezért minden demokratikus és szabad piacgazdaságra épülô országban – a jogállami viszonyok és a gazdasági stabilitás biztosítása mellett – az
állam kiemelt feladata az alapvetô közösségi szolgáltatások garantálása, mindenekelôtt az oktatás és az egészségügy terén.

18
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9. CSALÁD-

ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG

Európa egészét súlyosan érinti a népesség csökkenése, és ma szinte valamennyi tagállam, de az Európai Unió egésze is a prioritások között elsô helyen kezeli a demográfiai kérdést. A polgári alapokra épülô gazdaságpolitika
már pusztán értékrendje miatt is az egyik fô célként tûzi ki a családok megerôsítését, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés megkönnyítését, mert ez
erôsíti a társadalmi szolidaritást, növeli a társadalmi mûködés hatékonyságát, és javítja a gazdasági versenyképességet. A gyenge család a társadalmi
tôkeképzés gyengeségét jelenti, a kevés gyermek a jövô nemzedékekre rak
túl nagy terhet, ezzel rontja a jövô gazdaságának versenyképességét, és így
akadálya a felzárkózásnak.

1 0 . T U D Á S -, T E C H N O L Ó G I A ÉS TÁRSADALMI TÔKEKÖZPONTÚSÁG
Az angolszász, az európai és az ázsiai felzárkózási modellek közös vonása,
hogy három erôforrás játszik fôszerepet a gazdasági növekedésben: a tudás
bôvülése, az új technológiák alkalmazása, és a társadalmi tôke erôsítése.
A tudás bôvítése az oktatás és a képzés szerepének átértékelését és átrendezését igényli, ezen belül a teljes életkor alatti tanulás, (át)képzés kiépítése és a minôségi felsôoktatás megteremtése a legfontosabbak. Az új technológiák alkalmazása a növekedés legfontosabb látható forrása a gazdaságban,
ezért a családok és a közösségek keretein belül, valamint az állami mûködés
terén egyaránt gyorsítani és szélesíteni kell az új technológiák, innovációk elterjedését. A társadalmi tôke – az együttmûködés egyének és közösségek
között, az önbizalom, a közbizalom, az optimizmus, az erkölcs, és a jó közhangulat – a legfontosabb láthatatlan forrása a gazdasági felzárkózásnak és a
társadalmi felemelkedésnek. Napjainkban pedig negyven plusz tíz esztendô romboló szocializmusának messze ható következményeként a társadalmi
tôke terén lényegesen rosszabbul állunk, mint a pénzzel, hitellel, tulajdonnal, tehát az anyagi jellegû tôkejavakkal való ellátottságot illetôen.
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I. JÖVÔKÉP ÉS NEMZETSTRATÉGIA 2025

1. G L O B Á L I S N Ö V E K E D É S I T R E N D E K E U R Ó PA ,
A Z E G Y E S Ü LT Á L L A M O K É S Á Z S I A V E R S E N Y É B E N
A globális növekedésre a 2025-ig terjedô idôszakban a következô alapvetô
összefüggéseket prognosztizálhatjuk:
» A globális gazdaság növekedése a következô bô másfél évtizedben éves
szinten átlagosan 4–5% körüli értékre becsülhetô.
» Ezt a globális konjunktúrát azonban döntôen már nem Európa vagy
Észak-Amerika, hanem Ázsia tartja majd fenn.
» A másik fô vonás a 20. század második feléhez képest, hogy a globális
konjunktúra egyre kevésbé függ a fejlett gazdaságok konjunktúrájától,
abban a fejlôdô, illetve felzárkózó gazdaságoknak jut már a fôszerep.
» A globális konjunktúra szerkezeti módosulása alapvetôen a népesség
globális arányaira vezethetô vissza: az Egyesült Államok és Európa
csaknem egymilliárdos, globálisan integrált népességéhez Ázsia 2025-ig
további 2–2,5 milliárdos népességet integrál.
» Az USA 2025-ig még megôrzi vezetô globális gazdasági szerepét a GDP
termelésében és fogyasztásában, de elsô helyezését már elveszíti a
globális növekedési dinamikában.
» A gazdasági növekedés dinamikáját nézve várhatóan az Európai Unió
is egyre inkább teret veszít Ázsiához képest, ám a tudomány, a kultúra,
az innováció, sôt a politika terén is vélhetôen tovább ôrzi, vagy éppenséggel növeli globális mintaadó szerepét.
» Ezzel szemben a globális gazdaság növekedési dinamikája a jövôben javarészt a nagy ázsiai gazdaságoktól származik: Kína és India gazdasági
felemelkedése a 21. század elsô felében a globális gazdaság motorja lesz.
» A világ gazdasági integrációja a jövôben már nem a globalizáció során,
hanem sokkal inkább a regionális gazdasági integrációk keretében mélyül, vagyis a három nagy gazdasági térség – Észak-Amerika, Európa és
Ázsia – belsô integrációja erôsebb lesz, mint külsô integrációja.
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» A globális gazdaságban a „back to the basics” fordulat meghatározó
lesz: a termôföld, az éghajlat, a víz, az energia és az élelmiszerek az
ipari és a posztindusztriális korszakoknál jóval erôsebben meghatározzák majd az egyes családok, települések, régiók, országok, nemzetek és nagy gazdasági integrációk mûködését, sikereit vagy kudarcait.
A globális trendek legfontosabb üzenete, hogy Magyarország egy olyan
gazdasági övezet – az Európai Unió – része, amely a gazdasági növekedés dinamikáját nézve fokozatosan teret veszít, ám amely egyúttal a tágan vett
életminôség terén továbbra is világelsô. Európa, és ezen belül Magyarország
már nem közvetlenül a gazdasági növekedés dinamikájában versenyez Ázsiával vagy Észak-Amerikával, mert a verseny új terepeivé az életminôséget
meghatározó területek, adottságok és képességek válnak.

2. A

GLOBÁLIS NÖVEKEDÉSI TRENDEK HAJTÓERÔI:
TECHNOLÓGIA, POLITIKA, PIACOK

2025-ig tovább gyorsulnak az elmúlt század utolsó harmadában elindult
technológiai, politikai és piaci változások, amelyekkel kapcsolatban a következô trendeket prognosztizálhatjuk:
» Tovább halad elôre és egyre jobban kiszélesedik a digitális forradalom,
ami mindenekelôtt az új információs és kommunikációs technológiák
összekapcsolódásával idéz majd elô újabb nagy áttöréseket a piacon.
» Az új technológiák térhódításának következményeként a gazdaságban
elôtérbe kerülnek a mainál kisebb anyag- és energiaigénnyel elôállított
termékek.
» A 21. század – az innováció minôségi áttörései mellett – egyúttal a
„mennyiségek kora” is lesz, hiszen a nagy ázsiai gazdaságok felemelkedése hatalmas ugrást hoz a piacok mennyiségi oldalán. Az áruk és szolgáltatások, a munkaerô, a pénz és az információ piacai mennyiségi forradalmat is mutatnak, nem csak minôségit. A nagy ázsiai gazdaságok a
mennyiségben, Japán, az USA és az Európai Unió a minôségen keresztül versenyeznek a globális piacokon.
» A globális piacokon a képzett, motivált, szorgalmas és tehetséges munkaerô lesz a szûk keresztmetszet, mint ahogyan ez már a 20. század
utolsó évtizedeiben megfigyelhetô volt, ám a trend a jövôben tovább
erôsödik.
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» A pénz és a tôke nem lesz szûk keresztmetszet a globális piacokon,
hanem – miként a piaci ingadozások ellenére ma is érezhetô – óriási
fölösleg alakul ki. A likviditási bôség pedig a jövôben is – kellô globális kontroll és szabályozás híján – globális és régiós pénzügyi válságokhoz vezethet.
» Noha a nagy aggregátumok szintjén a globális energiakínálat megfelel
a globális energiakeresletnek, ám a termelôk politikai problémái idôszakosan és területileg aránytalanságokat okozhatnak, ami elsôsorban a
globális és regionális árak ingadozásában jelentkezhet.
» A környezetvédelmi és környezetetikai megközelítések és törekvések
egyre erôsödnek, ami az alternatív energiaforrások bôvülô kutatását és
kiaknázását váltja ki.
E tényezôk együtt Magyarországon is felértékelik a technológiai innováció, a kutatás-fejlesztés szerepét, és egyre erôsebb kihívásként jelenik meg
az energiaellátás problémája, valamint az energiatudatos gazdaság kiépítésének kérdése.

3. AZ

E U R Ó PA I I N T E G R Á C I Ó

–

B Ô V Í T É S É S M É LY Í T É S

A 2025-ig terjedô idôszakban az Európai Unió erôsödésével, ezen belül az
irányító intézmények – az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az
Európai Központi Bank – jogkörének, jogosítványainak, és befolyásoló
szerepének erôsödésével számolhatunk. A következô mintegy két évtizedben az Európai Unió politikájában már nem a bôvítés, hanem a mélyítés
lesz a meghatározó tendencia, amit kiegészít az Oroszországgal, Törökországgal, valamint a Maghreb-térséggel fenntartott speciális kapcsolatrendszer fejlesztése.
Így 2025-ig a következô fôbb trendeket prognosztizálhatjuk az Európai
Unió mûködésében:
» Az Európai Unió a globális gazdaságban fokozatosan veszít jelenlegi súlyából.
» Az Európai Unió térvesztése alapvetôen két okra vezethetô vissza: az
alacsony gazdasági növekedésre, valamint a népesség számának csökkenésére, illetve a népesség elöregedésére (az unió népessége 2025ben – a mai közel 500 milliós szinthez képest – mintegy 30–40 millió
fôvel kisebb lesz).
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» Az Európai Unió bôvítési folyamata leáll (mindössze Horvátország, néhány kisebb balkáni állam, esetleg Szerbia csatlakozása valószínûsíthetô,
míg Törökország és Ukrajna integrációja elhúzódó probléma marad).
» Az Európai Unióban a bôvítési folyamat leállása miatt a belsô integráció mélyülése kerül elôtérbe, ami egyúttal a központi intézmények feladat- és hatáskörének erôsödését vonja maga után.
» Az alacsony gazdasági növekedési dinamika ellenére az Európai Unió
a tágan értelmezett életminôség terén – oktatás, egészségügy, szabadidô, személyi szolgáltatások, turizmus, kultúra – a világ vezetô és mintaadó régiója lesz.
» Hasonlóképpen vezetô régió lesz a világban az Európai Unió a környezet- és energiatudatosság, az energiamegtakarítás és az alternatív energiaforrások használata, valamint a környezetvédelmi innovációk terén.
» Az Európai Unió a globális gazdaságban továbbra is meghatározó tôkeexportôr, a szakképzett munkaerôt tekintve pedig importôr lesz (a globális GDP termelésében és fogyasztásában mai részarányát így sem képes fenntartani).
» Összességében az Európai Unió – noha a gazdasági növekedés terén
majd jóval elmarad a világ más régióitól – a stabilitás, az egyensúly és
az egészséges gazdasági arányok térsége lesz. A látszólagos ellentmondás ellenére az összefüggés logikus: a gyors gazdasági növekedést az
esetek többségében szerkezeti aránytalanságok kísérik, míg a gazdasági stabilitás és egyensúly ára többnyire az alacsony növekedés.
Az Európai Unió lehetséges fejlôdési trendjeibôl a magyar gazdasági fejlôdés számára nyerhetô legfontosabb tanulság, hogy Magyarország partnerre lelhet az Európai Unióban egy olyan gazdaságpolitika megvalósításához,
amely a mainál erôsebben támaszkodik az energiamegtakarításra, az alternatív energetikai megoldásokra, a környezeti iparra, és a tágan értelmezett
életminôség, a minôségi szolgáltatások fejlesztésére.

4. H A Z A I

TRENDEK: SOKKOK ÉS VÁLSÁGOK

A válságba süllyedt ország
Miközben a globális gazdaság az ezredforduló óta újabb növekedési lendületet kapott, Magyarország immár több mint fél évtizede válságban vergôdik. A krízis az állam, az ország és a nemzet szintjén egyaránt jelentkezik.
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A válság nyílt a pénz, a gazdaság, a politika és az erkölcs világában. A pénz
válságát jelzi, hogy a magyar államháztartás az Európai Unióban mért legmagasabb hiányt produkálta, és emiatt az ország hosszú idôre elvesztette esélyét az euró bevezetésére. A gazdaság válságát a térségben legalacsonyabb
növekedés és az egyre erôsödô duális gazdasági szerkezet mutatja. A politika válságát a politikai osztály nemzeti megállapodásra való képtelensége,
valamint a politikai intézményekbe, szereplôkbe vetett közbizalom zuhanása fejezi ki. Az állam erkölcsi krízise a kormányzó politikai elit hazugságai és
alkalmatlansága miatt lépett fel. Ám az erkölcs válsága ennél szélesebb és
mélyebb, az élet minden területét és jelenségét átszövi. Egyszerre jellemzi
az állam, az ország és a nemzet mai mûködését. Egyszerre jelenik meg a
mély szegénység és a tömeges lecsúszás eltûrésében, a család- és gyermekellenes állami politikában, a munkaellenes kormányzati politikában, az egyre egyenlôtlenebb, igazságtalanabb vagyoni és jövedelmi szerkezetben, a
politikai és gazdasági életet behálózó korrupcióban, a társadalmi anómia és
apátia erôsödésében, valamint a jövô mindennapi önfeladásaiban.
A rendszerváltozás eltékozolt esélyei
Az 1989–1990-es rendszerváltozás arra a nagy illúzióra épült, hogy a politikai szabadság, a nemzeti függetlenség és a piacgazdaság megteremtése
– a diktatórikus, zsákutcás szocializmussal eltékozolt négy évtized után –
gyorsan és szinte automatikusan elvezet a jóléthez és a gazdasági felzárkózáshoz. Ma már azonban látható – és sokan menet közben is látták –,
hogy ehhez több kell annál a gazdaságpolitikánál, amely szerint a tervgazdaságból a piacgazdaságba vezetô átmenethez mindössze három nagy lépésre van szükség: privatizációra, vagyis az állami vagyon lebontására és
magántôkés befektetôknek való átadására, liberalizációra, vagyis a kereskedelem szabadsága elôtt álló akadályok lebontására, valamint deregulációra, vagyis az állam szabályozó szerepének csökkentésére. Ezek mind
valóban fontos lépések a piacgazdaság megteremtésében, ám valójában
csak a piacgazdaság keretét adják. Azt, hogy milyen lesz a tervgazdaság
lebontása után létrejövô piacgazdaság mûködése, már további tényezôk
egész sora határozza meg, mindenekelôtt az intézmények, a szabályozás
és a normák.
Magyarországon – éppen amiatt, hogy a piacgazdasági átalakulás során
nem jöttek létre a finomszabályozást és a nemzeti érdekérvényesítést lehetôvé tevô intézmények – a piacgazdasági átalakulás alapvetôen helyes iránya
sok negatív kísérôjelenséggel, fogyatékossággal is párosult. A rendszerválto27
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zás során az állam úgy adta el a nemzeti vagyon nagyobbik részét, hogy ezzel sok esetben cseppet sem erôsödött a verseny, és tapodtat sem haladt elôre a gazdasági felzárkózás. A korábbi állami monopóliumokat magántôkés
monopóliumok váltották fel, amelyek éppúgy torzítják a piaci viszonyokat,
mint a szocialista nagyvállalatok tették. Magyarország úgy vesztette el belföldi és keleti piacait, hogy közben a magyar vállalkozások nem tudtak tartósan megkapaszkodni a nyugati piacokon. Így az 1990 elôtti félig polgárosodott társadalmi csoportok nem tudtak átnôni a tôkén és tudáson alapuló
középosztályba.
Egyéni kitörési stratégiák – elpazarolt energiák
A megfelelô intézmények és a nemzeti érdekvédelem hiányában kisiklott
rendváltoztatás negatív következményeit a magyar társadalom nagy része
egyéni kitörési stratégiák alkalmazásával próbálta meg kivédeni. Ehhez alapot adott az is, hogy a magyar társadalom tagjai hagyományosan – részben az
erôs individuális értékrend miatt – döntôen egyéni és nem közösségi célokat követnek. A negyvenesztendei szocializmus egyik következménye,
hogy az emberek a családhoz és az egyéni kitörési stratégiákhoz húzódtak
vissza. A család feletti közösségektôl pedig – mint a munkahely, a lakóhely,
az egyház, vagy a nemzet – a magyar állampolgárok többnyire nem várnak
megoldást gondjaikra, és segítséget céljaik eléréséhez, igaz, cserében nem is
tesznek ezekért a közösségekért túl sokat. Ebbôl eredôen az egyéni törekvések rendre keresztezik a közösségi érdekeket, mert az egyéni érdekek
konfliktusok esetén mindig felülírják a nemzet, az állam és más közösségek
érdekeit.
Vállalkozói életforma, mint egyéni kitörési út
Az egyéni kitörési kísérletek egyik legfôbb terepe éppen a gazdaság, közelebbrôl az egyéni és családi mikro- és kisvállalkozások. Magyarországon a családi vállalkozás nem egyszerûen munkahelyet jelent, hanem a siker és a gyarapodás, biztonság és a jólét egyéni szabadságot lehetôvé tevô formáját. Ezt a
hihetetlenül nagy potenciális energiát azonban az állam – az ezredforduló körüli évektôl eltekintve – képtelen volt a tágabb közösség érdekében mozgósítani és hasznosítani. Ellenkezôleg, ahogy az elmúlt hat esztendôben visszatért Magyarországra a szocializmus, úgy vált a kormányzó politika szemében
szinte minden vállalkozó gyanússá, potenciális adócsalóvá, kiskapuzó potyautassá. Amibôl logikusan következik: ahhoz, hogy ebben az országban az
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egyéni és családi vállalkozások ne megtûrt páriák, hanem a gazdaság és a társadalom megbecsült tartópillérei legyenek, Magyarországon végérvényesen
szakítani kell a szocializmussal.
Munkaközpontú életstratégia
Az erôsen individuális értékrendbôl következik, hogy a magyarok nagyon
vágynak a sikerre, a teljesítmény elismerésére és ezt döntôen a munkán keresztül érhetik el. A magyar életstratégiákban ezért a munka, a munkahely,
a munkahelyi elismertség és a vállalkozói siker messze megelôzi a közösségi, szabadidôs, valamint egyéni önkifejezési értékeket. A pénzügyi kényszer
mellett azért is választják a magyarok közül oly sokan szabadidôben is a
munkát, mert sikerre vágynak. A munkahely elvesztését, valamint a vállalkozói kudarcot pedig nem egyszerûen kedvezôtlen fordulatként, hanem
egyéni tragédiaként élik meg. A tanulást, valamint a szellemi értékeket is
azért tartják nagy becsben, mert segítik a munkán keresztüli kitörést. Olyan
hihetetlenül nagy energia ez is, ami minden gyorsan felzárkózó ország sajátja. A szocializmusba visszasüllyedt Magyarországon azonban a kormányzati
politika éppen ellenkezôleg cselekszik: ahelyett, hogy mobilizálná ezeket
az erôforrásokat, inkább magas adókkal bünteti meg azokat, akik dolgoznak.
Így nem csoda, hogy a foglalkoztatottak száma évek óta stagnál, miközben a
szociális ellátásokban részesülôk száma évrôl évre növekszik.
A sokkterápiák ára
A rendszerváltozás történelmi esélyt nyitott Magyarországnak a gazdasági
felzárkózásra és a társadalmi felemelkedésre, ám az ország ezt az esélyt az
alapvetôen hibás, ráadásul háromszor is alkalmazott sokkterápia miatt elszalasztotta. Ez a három sokkterápia sok vonásban eltér egymástól, mégis van
egy közös sajátosságuk: mind a három sokkterápiát az országot válságba taszító szocialista idôszak elôzte meg.
Az elsô az 1990-es évek elején követett mikro-sokkterápia, amikor az állam a negyvenesztendei szocialista tervgazdaság romjaiból erôltetett menetben próbálta meg átvezetni az országot a piacgazdaságba. Ez az erôltetett
menet pedig gyorsította és mélyítette azt az elkerülhetetlen piacgazdasági
átalakulási válságot, amit a szocialista tervgazdaság örökül hagyott. Következményként néhány év alatt több mint egymillió ember került ki a munkaerôpiacról, és egy csapásra teljes iparágak tûntek el. Ennél is nagyobb
gond, hogy az elsô sokkterápia idején a régi gazdaság helyén nem születtek
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meg az új ipari struktúrák. A gazdaságpolitika nem az elôzô rendszerben kiépült piaci és vállalkozói kezdeményezésekre épített, hanem sokkterápiával
lerombolta ezeket, és helyükre egy erôs külföldi tulajdonú vállalkozói szektor lépett.
A második sokkterápia a szocializmus elsô visszatérése után,
1995–1996-ban, a Bokros-program keretében ment végbe. Noha a Bokrosprogramot határozottsága és eltökéltsége miatt ma is sokan dicsérik, és az
államháztartás felborult egyensúlyát kétségtelenül kiigazította, a program
által választott megoldás – a jövedelmek elinflálása és a lakossági fogyasztás csökkentése – egy eleve hibás diagnózisból fakadt. 1994-re ugyanis
nem a lakossági fogyasztás, hanem döntôen az erôltetett és ellentmondásos piacgazdasági átalakulás magas gazdasági és társadalmi költségei miatt
bomlott meg a pénzügyi egyensúly. A Bokros-program azonban nem várta
meg, hogy a beinduló gazdasági növekedés meghozza az egyensúlyi eredményeket is. Ehelyett erôsen visszaszorította a belsô fogyasztást, felpörgette az inflációt, és csak az 1997-tôl beinduló nemzetközi konjunktúrának volt köszönhetô, hogy a gazdaság ezt a fölösleges és romboló sokkterápiát túlélve növekedésnek indult.
A harmadik sokkterápia – ezúttal négy esztendô szocialista kormányzati politikája után – 2007–2008-ban következett be. Elsô két rokonához
hasonlóan ez is hibás gazdaságpolitika eredménye, mert nem a foglalkoztatás bôvítésével és magasabb növekedéssel teszi rendbe a költségvetést,
hanem pénzügyi megszorításokkal, adóemeléssel, ami egyértelmûen
visszafogja a növekedést és a foglalkoztatás bôvítését. Aligha véletlen,
hogy – a nagy lakossági és vállalkozói áldozatok ellenére – ez a sokkterápia is végeredményét nézve hatástalan maradt.
A sokkterápiák közös vonása, hogy téves diagnózison alapultak, hibás célokat követtek, a nemzeti és helyi érdekekkel szembe mentek, diktatórikus
módszereket alkalmaztak, kizárták a közmegegyezést, rombolták a társadalmi tôkét, és hatásukban hosszú idôszakra visszavetették a gazdaság és a társadalom fejlôdését. A sokkok további közös jellemzôje, hogy elôttük hosszabbrövidebb ideig egy erôsen államközpontú, az egyéni és a vállalkozói szabadságot korlátozó, a saját hatalma fennmaradása érdekében – a jövô és az államadósság terhére – osztogató, vagyis szocialista kormány volt hatalmon. A szavazatvásárló osztogatást ugyanis szinte mindig törvényszerûen követi, hogy
az egyensúly helyreállítása érdekében sokkterápiára lesz szükség. Az már
csak a sors furcsa fintora, hogy sokkterápiát Magyarországon mindig azok a
politikai erôk alkalmaztak, amelyek alapvetôen felelôsek voltak a gazdaság
tönkretételében.
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Egy rövid aranykor
Még ha elsô pillantásra talán túlzónak és elfogultnak is tûnik, az elmúlt
majdnem két évtizedben volt egy olyan idôszak, az 1997-tôl 2002-ig tartó
periódus, amit ma már bátran az új magyar piacgazdaság aranykorának
hívhatunk. Aranykornak, mert ezekben az években gyors gazdasági növekedés, javuló makroegyensúlyok, csökkenô munkanélküliség, bôvülô
foglalkoztatás, az EU-átlaghoz való gyors közeledés és a régiós átlagot
meghaladó teljesítmény jellemezte Magyarországot. Az aranykor öt évében az infláció csökkenô pályára állt, a külgazdasági egyensúly jelentôsen
javult, a GDP-arányos államháztartási deficit 3% alá süllyedt, az állami eladósodás szintje jelentôsen csökkent, a magyar gazdaság egészségesen
mûködött. Az Európai Unió és a régió átlagához képest Magyarországon
gyorsabb ütemû volt a gazdasági növekedés, gyarapodott a munkahelyek
száma, emelkedett a beruházási ráta és a GDP 1%-a fölé nôtt a K+F tevékenység. A hazai kis- és középvállalkozások tôkéhez jutottak, hidak épültek a globális cégek hazai leányvállalatai és a magyar tulajdonú vállalkozások között, nôtt a külföldi tôkebeáramlás, valamint kétszeresére bôvült
az új otthonok építése.
Szakítás a sokkterápiákkal
Természetesen még egy aranykor sem hiba nélküli. Ám összességében a
korszak eredményei jól mutatják, hogy hová juthat el Magyarország akkor,
ha a gazdaságpolitika nem szocialista szavazatvásárló osztogatásra, hanem
az egyéni kezdeményezésekre, a szabadságra, a jogállamra, a nemzetre
épül. Ha a gazdaságpolitikát nem uralja el a szocializmus természetes velejárója, a jövedelmek túlzott elvonása és a költségvetési pénzek hatalmipolitikai célokat szolgáló osztogatása, akkor nincs szükség a költségvetés
idôleges rendbetételére, vagyis a megszorításokra és a sokkterápiákra
sem. Az aranykor sikerének egyik titka éppen ez: szakítás a szocializmussal, és annak törvényszerû kísérôjelenségével, az idôrôl idôre visszatérô
téves és káros sokkterápiákkal.
Záródó gazdasági csapdák
Az aranykor sikerének másik titka, hogy nem engedte bezárulni azokat
a gazdasági és társadalmi csapdákat, amelyek osztogató-fosztogató szocialista politika esetén szinte automatikusan mûködésbe lépnek. Ha a
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kormány a szavazatszerzô osztogatás miatt nem tudja csökkenteni az állami költségvetés hiányát, akkor nô az eladósodás, ezzel emelkednek a
kamatok, megint nô az adósság: záródik az adósságcsapda. Ha a kormány
csak egyszerû adóalanynak tekinti a hazai tulajdonú vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalatokat, és képtelen lépéseket tenni megerôsítésükre, akkor idôvel a gazdasági teljesítmény egyre nagyobb részét
már a globális cégek adják, ezzel nô a hazai jövedelem országból való kiutalása, ezért egyre nagyobb a hazai cégek tôkehiánya, még több külföldi tôkére van szükség: záródik a tôke- és profitcsapda. Ha a szavazatvásárló szocialista osztogatás miatt tömegek számára válik életstratégiává,
hogy szociális juttatásokból is meg lehet élni, akkor csökken a foglalkoztatás, az alacsony foglalkoztatás miatt nem lesz elegendô költségvetési
bevétel, elromlik az egyensúly, kiigazítás kell, ezért lelassul, akár le is
áll a növekedés, és nincs elég új munkahely: záródik a foglalkoztatási
csapda.

5. N Y U G AT- E U R Ó PA I

ÉLET

2025- R E

Névházasság
Az európai uniós csatlakozás azt az illúziót erôsítette, hogy Magyarország
alapvetôen európai normák szerint mûködik. Ám attól, hogy az ország
egy gazdasági-politikai integrációs szervezet része lesz, még tapodtat
sem változik meg az európai gazdasági térben betöltött szerepe: a periféria az Európai Unión belül is periféria marad. Magyarország ma valójában
névházasságban él az unión belül Nyugat-Európával, mert – az uniós jogrend átvétele ellenére – nem történt meg a gazdaságban és a társadalomban a nyugat-európai normák, szabályok és intézmények átvétele. Mert
például a demokrácia jóval több, mint a szabad választás és a többpártrendszer jelenléte. A demokráciához – ahogyan ezt 2006 ôsze mutatta –
hozzátartoznak a demokratikus normák is. Hasonlóképpen a szabad piacgazdaság is több annál, hogy mindenki számára nyitott a vállalkozás lehetôsége és szabadsága. A szabad piacgazdasághoz az is hozzátartozik – és
ezt is 2006 ôsze mutatta meg –, hogy az államot nem a jövedelmek túlzott elvonására és jóléti osztogatásra tartják fenn adóikkal a vállalkozók,
hanem azért, hogy ellássa azokat a feladatokat, amelyeket csak az állam
tud ellátni (például az államháztartás egyensúlyban tartásával vagy az
alacsony inflációval csökkenti a vállalkozások kockázatait).
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Távol Nyugat-Európától
A mai magyar piacgazdaság nem a nyugat-európai szociális piacgazdaság logikáját követi, a mai magyar állam nem jóléti jellegû, a mai magyar társadalom
nem polgári jellegû és a többpárti demokrácia nem eredményezett jogállamot.
Ma a tulajdonnal nem jár együtt felelôsség, a verseny nem érvényesül, az állam nem szabályoz ott, ahol kellene (például a monopóliumoknál), és szabályoz ott, ahol nem kellene (például a kisvállalkozások adminisztrációs terheinél). A mai magyar társadalom nem polgári jellegû, mert nem került többségbe a tulajdonon és tudáson alapuló önálló polgári lét, helyette az államtól való függés, valamint a külsô tulajdonnak való kiszolgáltatottság került túlsúlyba. A magyar demokrácia ma európai jogállam nélkül mûködik, nálunk az állam a gazdasági szabadság és a jóléti vonások leépítésén, és nem azok megerôsítésén fáradozik.
Jövôkép: otthonos polgári világ – Nyugat-Európa, itthon
2025-re tehát csakis olyan Magyarország jövôképét érdemes felrajzolni,
amely az élet meghatározó területein már a nyugat-európai mûködés jeleit
mutatja és megvalósítja a nyugat-európai országok mintáit, arányait és megoldásait. Közelebbrôl: széles, erôs és gyarapodó középosztály, növekvô és
egészséges népesség, magas foglalkoztatási arány, társadalmi szolidaritás, az
állampolgároknak felelôs és az állampolgárok által elszámoltatható állam,
versenyképes és növekvô gazdaság.
A magyar társadalom akkor veszi majd át a nyugat-európai jellemzôket,
ha a tulajdonon és tudáson alapuló polgári középosztály legalább kétharmados túlsúlyba kerül. Ez a polgári középosztály képes stabilizálni a gazdaságot és a politikát, ez teremti meg és tartja fenn a jóléti államot, és egyben ez
garantálja a jogállami normák betartását. Egyedül ez a polgári középosztály
képes elérni azt, hogy Magyarország többé ne süllyedjen bele a szocialista
osztogatás – szocialista sokkterápia országromboló örvényébe.
A magyar jövôkép fontos eleme a növekvô és egészséges népesség. Magyarországnak Nyugat-Európa országai közül azoknak a példáját célszerû követnie
– mint Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Svájc, Svédország –, ahol az elmúlt évtizedekben sikeres népesedési fordulatot hajtottak végre. Ezekben az
országokban a lelki és fizikai egészség, valamint a folyamatosan növekvô várható életkor természetes jelenség – 2025-re ezt kívánjuk elérni itthon is.
A nyugat-európai gazdaságok egyik fô jellemzôje a foglalkoztatottság magas szintje. Nyugat-Európa alapvetôen nem azért gazdag, mert a történelem
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során szerencsésebb csillagzat alatt állt, mint Magyarország, hanem sokkal inkább azért, mert tôlünk nyugatabbra sokan dolgoznak. Ezért stratégiai célként fogalmazható meg, hogy Magyarországon 2025-re a foglalkoztatási ráta
70% fölé emelkedjen. Minél többen dolgoznak, annál kevesebben függnek az
államtól, és annál kevesebb tere nyílik az országot folyamatosan válságba és
gazdasági sokkterápiákba sodró szocialista osztogatási politikának.
A nyugat-európai államok mûködésében a társadalmi jólét és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberekkel és társadalmi rétegekkel való szolidaritás központi helyet foglal el. Ezért 2025-re olyan államot
célszerû kiépíteni, amely a közszolgáltatások terén garantálja a hozzáférési
esélyegyenlôséget. A nyugat-európai társadalmi modellben nincs helye a kiterjedt és tartós mélyszegénységnek, és Magyarország számára is az a követendô út, ha a mélyszegénységben élôk arányát a mai 10–15%-ról 2025-re
legalább 5% alá szorítja vissza.
Nyugat-Európában a jogállami mûködés sarokköve, hogy az állam az állampolgároknak felelôs és az állampolgárok által elszámoltatható. Ellentétben a szocializmusba zuhant Magyarországgal, Nyugat-Európában nem az
államnak vannak polgárai (egyszerû adóalanyai), hanem a polgároknak van
államuk azért, hogy az adóikból számukra olyan javakat, szolgáltatásokat
nyújtson, amelyeket egyenként nem tudnának elôállítani vagy fenntartani.
Ezért Magyarországon erre az alapelvre építve tételesen fel kell mérni, hogy
az állam mûködése során hol és milyen mértékben marad el a jogállami mércétôl, és határidôket rendelve 2025-ig fel kell számolni az elmaradásokat.
Valódi jogállam, az állampolgároknak felelôs és az állampolgárok által elszámoltatható állam nélkül Magyarország sohasem fog felzárkózni az Európai
Unióhoz, hanem végérvényesen a periférián reked.
Magyarország ma – az egy fôre jutó GDP-t alapul véve – még az átlagos
uniós gazdasági fejlettség 65%-át sem éri el. Ezért a sikeres felzárkózáshoz a
következô célokat tûzzük ki: 2025-re Magyarország érje el az akkor érvényben
lévô uniós fejlettségi átlagot, ami egyben azt is jelenti, hogy az ország akkor
már csak mintegy 30%-kal marad el a legfejlettebb nyugat-európai országoktól. Ehhez az szükséges, hogy a magyar gazdaság gyors növekedéssel –
egy fôre jutó GDP-ben mérve – évente átlagosan 2 százalékpontnyit faragjon
le hátrányából, amire az ezredforduló körüli években képes is volt.
Természetesen a nyugat-európai országok problémák sokaságával küszködnek, mint ahogy Magyarország is számos problémával néz majd szembe
akkor, ha 2025-re a gazdaságban és a társadalomban eléri vagy megközelíti a
nyugat-európai szinteket és normákat. De ezek a problémák már más természetûek, már nem egy felzárkózó ország problémái lesznek.
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M A G YA R M O D E L L

Európa és ezen belül Nyugat-Európa is több, mint egy felzárkózó Magyarország vonatkozási kerete – egyúttal a sikeres és nálunk is alkalmazható
módszerek, megoldások, részpolitikák valódi kincstára. Olyan nagy és gazdag kincsesház, amely – látva a magyar gazdaság és társadalom jelenlegi
súlyos problémáit – igazolja: léteznek és mûködnek a jelenleginél jobb
megoldások. Igazolja, hogy – ellentétben a kizárólagosságra törekvô szocialista kormányok állításával – mindig van legalább egy másik alternatíva.
Mint ahogy igazolja azt is, hogy a piacgazdaságnak sokféle formája létezhet.
Ezt a kincsesházat nézve kiderül: szinte minden fejlett uniós tagállam felfedezett és felépített egy vagy több olyan gazdasági és társadalmi újítást, megoldást, amelyek a siker forrását jelentik. Magyarország valószínûleg akkor jár
el helyesen, ha az új, polgári alapokon nyugvó gazdaságpolitikába – természetesen a hazai adottságokhoz és viszonyokhoz igazítva – beépíti ezeket az
új, sikeres megoldásokat.
Francia családpolitika
Az Európai Unió tagállamai közül talán a francia családpolitika érte el a legnagyobb sikert a gyermekvállalás ösztönzésében. Miközben a tagállamok
többségében csökken a népesség, illetve ahol nô, ott ez döntôen a bevándorlás következménye, addig a francia népességnövekedés jelentôs mértékben a magasabb születésszám eredménye. A titok nyitja, hogy a nôk gyermekvállalási hajlandóságát befolyásoló valamennyi társadalmi és gazdasági
feltételt gyermekbaráttá tették. Az eltartottak számát is figyelembe vevô
családi adórendszer a legközvetlenebb módon támogatja a gyermekvállalást.
Szinte ugyanilyen jelentôs, hogy a nôi foglalkoztatás speciális szabályozása
feloldotta a „munka vagy gyermek” dilemmát, átalakítva azt „gyermek és
munka” lehetôséggé, a bölcsôdék és óvodák pedig lényegében minden
gyermeket befogadnak. Így a francia társadalomban egyszerûen divat lett a
gyermekvállalás.
Francia egészségügy
A francia egészségügyi rendszer minden felmérés szerint az egyik legjobb
Európában, és – a kanadai és a szingapúri egészségüggyel holtversenyben –
a világon is az elsôk között van. Miközben az Egyesült Államok a GDP 16%-át
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költi egészségügyre, addig a franciák csupán 10%-át, a francia egészségügy
mégis magasabb színvonalú és mindenkire kiterjedô szolgáltatást nyújt az
állampolgároknak. A titok kulcsa, hogy Franciaországban az egészségügy államilag finanszírozott és fenntartott része, valamint magánúton finanszírozott és mûködtetett szelete jól kiegészítik egymást, miközben mindkét területen olyan ösztönzôket alkalmaz az állam, amelyek elôsegítik a mûszeres
innovációt és a költségtakarékosságot is.
Finn oktatás
Európában a PISA felmérések szerint – amelyek az iskolások olvasási készségét, valamint a matematikai és természettudományos ismereteit méri –
egyértelmû a finnek vezetô szerepe. A szakemberek ennek okát abban látják, hogy a finn oktatási modell senkit nem hagy el, és a gyengébbek felzárkózására is hagy elegendô idôt. A többi európai államhoz képest egy vagy
két évvel késôbb kezdôdik az általános iskola, de ezt megelôzi egy ingyenes és választható felkészítô év. Az általános iskola is tovább tart, mert csak
16 éves korban kell eldönteni, hogy valaki gimnáziumba vagy szakképzést
adó iskolába megy-e tovább, és a középiskola is 19 éves korig tart.
Svéd K+F és innováció
A globális versenyképességi besorolásokban általában a skandináv államok
végeznek az élen, és ezen belül is a svéd kutatás-fejlesztést és innovációt
tartják a legjobbnak. A titok egyik forrása az állam és a magánszektor hatékony együttmûködése. Ez alapvetôen a kitûnô egyetemek és a globális piacon is sikeres nagyvállalatok igen szoros kutatási, innovációs és termelési
kapcsolatára épül.
Holland részmunkaidô
Európát nézve a holland gazdaságban a legmagasabb a részmunkaidôs
foglalkoztatás aránya, ezen belül is a nôk részmunkaidôs elhelyezkedése.
A modell az 1980-as évek holland gazdasági válságára adott válaszként jött
létre, amikor kiderült: pusztán pénzügyi megszigorításokkal és adóemelésekkel nem lehet tartósan egyensúlyba hozni a holland költségvetést. Az
igazi megoldás a foglalkoztatás nagyarányú és tartós bôvítése. Ezért széles
körben bevezették a részmunkaidôs foglalkoztatást, aminek segítségével
néhány év alatt 16%-ról 4%-ra mérsékelték a munkanélküliséget.
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Holland virágkertészet
Ez a sikerágazat hazánkban is jól ismert, de az már kevésbé, hogy a holland
virágkertészeti ipar milyen gyorsan globalizálja termelését. Ma már a holland virágtermelés több mint egyharmada Afrikából, elsôsorban a vízben bôvelkedô Kenyából származik. A holland virágkertészet sikere a hagyományok és a globalizáció együttes kiaknázásán alapul.
Észt e-kormányzás
Az észt gazdasági siker az adórendszer korai átalakítására (az 1990-es évek
eleje), az elektronikai ipar letelepítésére, és az e-kormányzás kialakítására
támaszkodik. Európában az észtek körében a legmagasabb szintû az elektronikus adózás, ügyintézés: ez jó közhangulatot, állami megtakarításokat, a
képzett munkaerô üzleti szektorban való elhelyezkedését hozta magával.
Ennek mintegy elôfeltételeként pedig az észt fôvárosban mindenkinek alanyi jogon és ingyenesen jár az internetcsatlakozás.
Szlovák adórendszer
Az egykulcsos szlovák adóreformot 2004-ben vezették be, azóta megbízhatóan mûködik, folyamatosan bevételi többlettel zár. A megoldás nagyon
frappáns, mert az egységesen 19%-os adókulcsot úgy alakították ki, hogy a
korábbi adókedvezményeket eltörölték, így a rendszer gyakorlatilag nullszaldós lett. Ezáltal egy hatékony és jól eladható kormányzati innováció született, amelynek a költségvetés szempontjából alig volt kockázata, miközben a külföldi befektetéseket nézve nagyon nagy volt a hozadéka. Ráadásul
az idôzítés is szerencsés volt, részben az Európai Unióba való belépés miatt,
részben pedig azért, mert – a külföldi autóipari beruházások és a csökkenô
munkanélküliség következtében – már az adóreform bevezetését megelôzôen nôttek a költségvetési adóbevételek.
Szlovák autóipar
Szlovákia a külföldi autóipari befektetéseknek köszönhetôen ma több autót állít elô, mint a cseh, a magyar és a lengyel autóipar együttesen. Külön kiemeli
ezt a sikert az a tény, hogy Szlovákiában az autógyártás nem rendelkezett
komoly ipari elôzményekkel, hanem a tudatos befektetésösztönzés és az autóipari beszállítóhálózatok letelepítése hozta meg az eredményeket.
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Bajor és sváb középvállalkozások
Amíg Bajorország és Baden-Württemberg a 20. század közepén még Németország két legszegényebb tartománya volt, addig az évszázad végére a két
leggazdagabb és legstabilabb német tartománnyá vált. A siker mögött az
autóipar és a szerszámgépipar áll, amelyek döntôen erôs középvállalatokhoz
kötôdnek. A német autóipari konszernek globálisan középméretûnek számítanak: ez alól csak a Volkswagen konszern kivétel, a bajor Audi és BMW,
valamint a stuttgarti Daimler-Benz globális középvállalatok. A délnémet középvállalatok sikere a tartományi kormányok, a helyi egyetemek és a helyi
üzleti élet kitûnô együttmûködésén alapul, amelynek közös bázisa a magas
minôség, a K+F és az innováció.
Szlovén hazai tulajdonú exportáló kisvállalkozások
Szlovénia térségünk igazi sikertörténete, mert 2007-ben elsôként tudta
bevezetni az eurót, és ezzel növelte korábbi fejlettségi elônyét a régióban.
A szlovén siker jelentôs mértékben arra támaszkodik, hogy hazai tulajdonban – sokáig önigazgatói tulajdonban, majd ebbôl átalakulva már csoportos
és egyre inkább családi tulajdonban – tartották az üzleti szektort, és nem adták át belsô piacaikat és exportpiacaikat külföldi cégeknek, ezért a profit is
otthon marad. Az alacsony külföldi tôkebefektetési arány ellenére mégis
magas az export/GDP arány, ami arra utal, hogy a hazai tulajdonú szlovén
kisvállalkozások globális versenyképessége magas.
Osztrák turizmus
Európában – és a világon is – az osztrák turisztikai rendszer érte el az egyik
legnagyobb sikert. A siker mögött több tényezô húzódik meg: családi tulajdon, csoportos magánbefektetések, 12 havi turisztikai vonzerô, a turisztikai
fejlesztések földrajzi szétterítése, a központi, a tartományi, a helyi és a családi fejlesztési elképzelések összehangolása, a finanszírozás megoszlása az
elôbbi szereplôk között, a jó infrastruktúra miatti jó elérhetôség, és végül a
szolgáltatások minôségének folyamatos javítása.
Osztrák lakáspolitika
Európában az osztrák lakáspiac mûködése példaértékû abból a szempontból, hogy a legkisebb költségvetési ráfordítással (a GDP 1,1%-a,
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szemben az EU 1,7%-os arányával) itt épül a legtöbb új otthon. A hatékonyság titka az, hogy az osztrák kormány és a tartományok döntôen
(90%-ban) csak új otthon építésére nyújtanak támogatást, ezzel szemben
a lakbértámogatás aránya a költségvetési ráfordításban alacsony, 10% körüli (miközben a többi szociális lakáspolitikát alkalmazó nyugat-európai
országban az állami támogatás nagyobbik hányada lakbértámogatásra
megy).
Spanyol ingatlanfejlesztés
Az utóbbi két évtized egyik legnagyobb európai ingatlanfejlesztési sikere a spanyol tengerpartok turisztikai célú fejlesztése volt. Egyedül Andalúziában – ahol hatmillió helyi polgár él – évente 80 ezer lakáscélú ingatlan épült, míg a tízmilliós Magyarországon a csúcspont 42 ezer új lakás
volt. A titok nyitja, hogy olyan vonzerôkkel, mint az éghajlat, a tengerpart, a kiterjedt angol nyelvû iskolahálózat, valamint a kitûnô magánkórházak, brit, német és skandináv befektetôk egész sorát vonzották magukhoz.
Spanyol bevándorlási politika
Európa egyik legsikeresebb példája a bevándorlók integrációjára Spanyolország, ennek egyik jele, hogy az ország népessége az utóbbi 20 év alatt 37
millióról 46 millióra növekedett. A bevándorlók túlnyomó része spanyolajkú, azonos kultúrkörbôl származik, ami kétségtelenül megkönnyíti az integrációt. Ennél is fontosabb azonban, hogy a spanyol gazdaság – a turisztikai
és az ingatlanpiaci fejlesztések következtében – képes volt munkát adni a
bevándorlók tömegeinek.
Brit üzleti szolgáltatások
Európában Nagy-Britannia állt át a legsikeresebben az ipari alapú gazdaságról a szolgáltató típusú gazdaságra, amelynek középpontjában az üzleti szolgáltatások, közülük is a pénzügyi és tanácsadói szolgáltatások állnak. A siker
egyik forrása az angol nyelv globális gyôzelme, ám ez önmagában aligha lett
volna elég: az üzleti szolgáltatások tudatos fejlesztése és a Brit Birodalom
idejébôl megôrzött kereskedelmi és pénzügyi hálózatok aktivizálása legalább ilyen fontos szerepet játszottak.
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Dán szövetkezetek és nagyvállalatok
Európában ma, az adóparadicsomoktól eltekintve, Dániában a legmagasabb
az egy fôre jutó GDP. Ez a siker – a skandináv szociális modell mellett – két
vállalkozói sajátosságra is támaszkodik. Az egyik a dán szövetkezés, ami a
mezôgazdaságból indult, de átterjedt a kereskedelemre és a gazdaság más
területeire is. A másik, hogy a viszonylag kis belsô piaccal rendelkezô dán
gazdaság képes volt kitermelni néhány nagy globális vállalatot, amelyek innovációs húzóerôt adnak a dán gazdaság egészének.
Német megújuló energia
A megújuló energiaforrások terén a német ipar érte el a legtöbbet. A siker
döntô forrása, hogy az állam az adórendszer, a fejlesztéspolitika, a lakáspolitika és a környezetvédelmi politika közös prioritásaként határozta meg a
megújuló energiaforrásokra való átállást, ami döntôen a szél- és a napenergia hasznosítását jelenti. A tudatos gazdaságpolitikai prioritás az állampolgári és az üzleti szemlélet megváltoztatásától indult, célzott K+F és ipari
programokkal folytatódott, majd jól kidolgozott és összehangolt lakossági
és önkormányzati programokba futott ki.
Ír városfejlesztés
Írországban a nagyobb városok tudatos fejlesztése akkor indult el, amikor a
kormány és az önkormányzatok felismerték: a külföldi tôkebeáramlás csak
akkor lehet sikeres, ha a tôke jó életminôséget talál, mert a tôkével befektetôk, menedzserek és tanácsadók is érkeznek, akik minôségi életkörülményeket biztosító városokban telepednek le. A városfejlesztés sikerének két
egybefonódó forrása volt, hogy az önkormányzatok egy-egy városrész rehabilitációjára saját ingatlancégeket alapítottak, és csak ezután engedték be a
fejlesztésekbe a (külföldi) magántôkét.
Ír iparpolitika
Az ír gazdasági csoda mögött nagyon sok tényezô áll, többek között a változó kormányokra is kötelezôen érvényes társadalmi-gazdasági megállapodások, az eredményes családtámogatás, a jó iskolarendszer, a fiatalos
korszerkezet, az angol nyelv, az uniós támogatások okos felhasználása, az
amerikai mûködôtôke-beáramlás, az amerikai írek visszavándorlása, a
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munkaerôpiac megnyitása az uniós állampolgárok felé. Ám legalább ilyen
fontos volt a komparatív elônyöket kihasználó tudatos iparfejlesztési politika, amelynek fô célterületei a pénzügyi szolgáltatások, az elektronika
és a gyógyszeripar.
Magyarország: a termálvízkincs turisztikai kihasználása
A gazdasági aranykor idején Magyarország elôtt is megnyílt az esély arra,
hogy versenyképességét a sajátos erôforrások kiaknázásával, a hazai komparatív elônyök kihasználásával erôsítse meg. Így a Széchenyi Terv keretében
– állami, önkormányzati és magántôkés forrásokból finanszírozva – tömegével épültek gyógyfürdôk és gyógyszállók a hazai termálvízkincs turisztikai
hasznosítására. A program 2002 után azonban elakadt, pénzügyi forrása pedig kiapadt, mert a „jóléti rendszerváltásnak” nevezett szocialista osztogatás
fontosabbnak tartotta egyes szavazórétegek megvásárlását, mint az ország
gazdaságának hosszú távú megerôsítését, a húzóágazatok kiemelt támogatását.
Európai mozaik – magyar tanulságok
Természetesen ezek az európai modellek és szakpolitikai megoldások nem
ültethetôk át egy az egyben Magyarországra. Kisebb-nagyobb módosításokkal azonban többségük nálunk is sikeresen alkalmazható. Ám csak abban az
esetben, ha a gazdaságpolitika követi ezeknek a modelleknek és megoldásoknak két alapvetô, közös vonását. Egyfelôl mindegyik modell – legyen
szó francia családpolitikáról, brit üzleti szolgáltatásokról, bajor középvállalkozásokról, vagy ír városfejlesztésrôl – valamilyen egyedi és sajátságos hazai
erôforrásra, annak mobilizálására épül. Másfelôl mindegyik sikeres európai
modellben és megoldásban közös, hogy – szemben a rövid távú szavazatvásárló elônyöket adó, de hosszú távon mindenki számára csak tetemes költségeket hozó szocialista újraelosztással – nemzeti léptékben és hosszú távon
jelentkezô elônyökben gondolkodik. Magyarország is csak akkor lehet sikeres, ha a jövôben ezt a két elvet alkalmazza.
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Az elmúlt négy évszázadra visszapillantva Magyarország valamennyi jelentôsebb gazdasági és társadalmi felzárkózási kísérlete – végsô mérlegét megvonva – kudarccal végzôdött, kudarccal zárult:
» az Erdélyi Fejedelemségben elindított felzárkózási kísérlet a 17. században,
» az Osztrák–Magyar Monarchia kereteiben az 1867-es kiegyezés és az
elsô világháború közötti idôszakban végrehajtott gyors és látványos modernizáció, valamint
» a Szovjet Birodalom által ránk erôltetett keretekben az 1947 és 1990 között
elindított, ideológiailag vezérelt és eleve elvetélt felzárkózási kísérlet.
Az elôttünk álló – immár negyedik – felzárkózási kísérlet sikere szempontjából tehát elengedhetetlenül fontos, hogy tisztában legyünk az eddigi
kudarcok okaival.

1. N E M Z E T I

FÜGGETLENSÉG NÉLKÜL NINCS SIKER

Mindhárom kísérlet közös vonása, hogy egy olyan nagyhatalom árnyékában
ment végbe, amely néhány évtizeddel a kísérlet beindulása után letûnt a színrôl. 1686 politikai pontot tett a 17. század elején beindult kísérlet végére, 1914
szintén politikai vonalat húzott az 1867-ben beindult kísérlet után, 1990-ben
pedig alapvetôen a Szovjet Birodalom felbomlása törte szét az amúgy is kifulladó gazdasági felzárkózás politikai keretét. Mindhárom politikai keret nagyhatalmi volt, korlátozta Magyarország függetlenségét és végül korának vesztese lett,
ezért a magyar gazdasági felzárkózásnak mind a három kísérlete eleve kudarcra
volt ítélve. Ezzel szemben a három hazai kísérlettel párhuzamosan futó sikeres
európai felzárkózások azt mutatják, hogy az adott történelmi szakaszokban is lehetséges volt a felzárkózás, de csak önálló nemzetállami keretek között és a politikai függetlenség mellett. A 17. században Németalföld kivívott politikai függetlensége meghozta a holland felzárkózást, a 19. század végén Németország
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politikai és állami egységének 1870-ben történt megteremtése segítette a felzárkózást, az 1955-ös osztrák államszerzôdésben rögzített politikai függetlenség
és az örökös semlegesség pedig – a szovjet megszállók távozása után – megfelelô kereteket adott a sikeres osztrák felzárkózásnak. Az eddigi három sikertelen
magyar felzárkózás tanulsága – összevetve a korabeli sikeres felzárkózásokkal –
tehát az, hogy letûnô nagyhatalmak kebelében nem terem siker.

2. ELLENTÉTES

H ATA L M I É R D E K E K Z Ó N Á J Á B A N
NINCS SIKER

A kudarcnak azonban minden esetben mélyebb politikai és katonai okai
vannak. Egy kis európai nemzet sikeres gazdasági felzárkózása és társadalmi felemelkedése kudarcba fullad akkor, ha az erôsebb nagyhatalmak érdeke ezzel ellentétes.
» Az Erdélyi Fejedelemségben elindított felzárkózási kísérlet sorsát a 17. században megpecsételte, hogy a nyugat-európai protestáns országok és városok az európai hegemóniára törô katolikus Habsburg-házat az oszmán–török hatalom megerôsítésével kívánták kétfrontos harcra kényszeríteni.
» Az Osztrák–Magyar Monarchia idején lezajlott felzárkózási kísérletet
– a nagy gazdasági sikerek ellenére – szintén kudarcra ítélte, hogy a
nagyhatalmak a soknyelvû és soknemzetiségû birodalom helyett a
nemzetállami törekvések pártjára álltak.
» A Jaltai Egyezmény következtében kialakult Szovjet Birodalom pedig
megalakulásának pillanatától kezdve az új világhatalom, az Amerikai
Egyesült Államok ellenfele volt, így a zsákutcás modernizációt járó
Szovjetunió felbomlása és vele együtt a közép-kelet-európai kisállamok felzárkózási kísérletének kudarcba fulladása csak idô kérdése volt.

3. G AZDASÁGI

ELLENSZÉLBEN
NEM LEHET FELZÁRKÓZNI

Hasonlóképpen gátolja a felzárkózás sikerét, ha a tágabb gazdasági környezetben olyan korszakváltás megy végbe, amihez már nem képes az ország alkalmazkodni:
» Az Erdélyi Fejedelemség felzárkózási törekvéseit nagyban beárnyékolta, hogy – Amerika felfedezése után – a világgazdaság súlypontja az Atlanti-óceán két partjára helyezôdött át.
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» Az 1867-es kiegyezés után Magyarország – több évtizednyi késéssel – viszonylag gyorsan felvette az iparosítás fonalát. Ám ez a gyors iparosítás is
kevés volt ahhoz, hogy önálló és erôs polgárság alakuljon ki, amely képes
lett volna a századforduló motorizációra és a nagyipari tömegtermelés
megjelenésére épülô új ipari-technológiai paradigmájának az átvételére.
» Az 1947 és 1990 közötti, erôltetett iparosításra építô felzárkózási kísérletet kudarcra ítélte, hogy a fejlett országok az 1970-es évektôl kezdve az
iparról a szolgáltató szektorra, a nagyipari tömegtermelésrôl a rugalmas
termelési módszerekre és a folyamatos innovációra helyezték át a gazdasági növekedés súlypontjait. Ezzel a posztindusztriális váltással pedig a
szocialista országok egyszerûen nem tudtak lépést tartani, mivel a tervgazdaság termelésközpontú logikájával nem fért össze az új korszak fogyasztó-központúsága.

4. B ELSÔ

TÁRSADALMI MODERNIZÁCIÓ NÉLKÜL SEM MEGY

Végül az eddigi kudarcok tanulsága, hogy társadalmi modernizáció és demokratizálódó politikai keretek nélkül nem reális a gazdasági felzárkózás.
» Az Erdélyi Fejedelemség által indított 17. századi felzárkózási kísérlet
idején a sikeresen feltörekvô országok mindegyikében – mindenekelôtt a Németalföldön – az a polgárság volt a siker motorja, amely nálunk messzemenôen hiányzott.
» A polgárság és a demokratikus intézményrendszer gyengesége akadályozta a felzárkózási kísérletet az Osztrák–Magyar Monarchia idején is.
» A Szovjet Birodalom eleve olyan társadalmi rendet erôltetett Magyarországra, amely ellenzett mindenfajta versenyre és innovációra épülô
társadalmi modernizációt, így a gazdasági felzárkózásnak hiányzott a
társadalmi alapja.

5. ERÔS

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A KÍSÉRLET ELEJÉN
ÉS KUDARC A VÉGÉN

Valamennyi felzárkózási kísérletnél az idôszak elsô fele gazdaságilag inkább
sikeres volt, míg a második felében felszínre került a kudarc.
» Erdély korlátozott politikai autonómiával és állami merkantilista gazdaságpolitikával elkezdett gazdasági felzárkózási kísérlete 1613–29 között,
Bethlen Gábor fejedelemsége alatt sikerrel indult. Ám annak ellenére,
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hogy sikerrel alkalmazta kora vezetô gazdaságpolitikai eszközeit – szellemi tôkebevonás kézmûvesek és iparosok letelepítésével, a hadiipar exportágazattá való erôsítése, a városodás állami segítése –, a század második felére ezek az eszközök mégis kevésnek bizonyultak a versenyképesség fenntartására az atlanti piacok felé eltolódó világgazdaságban.
» Az Osztrák–Magyar Monarchia keretében lezajlott felzárkózási kísérlet
– fôleg az 1870–80-as évtizedben – kiemelkedôen magas növekedési
rátákkal indult, de Magyarország mindvégig megmaradt gyengén urbanizálódó és erôsen agrár jellegû országnak. A századforduló után a növekedési ütem lelassult és a növekedés már csak néhány kiemelt centrumra korlátozódott.
» Az 1940-es évek végétôl 1990-ig tartó nagy tervgazdasági felzárkózási
kísérlet elsô felében, az 1960-as évtized elejéig, gyakorlatilag egy hadigazdasággal mûködtetett erôltetett iparosítás volt a felzárkózás motorja. Második felében azonban, annak ellenére, hogy a hadigazdaságot
egy „békegazdaság” váltotta fel, az ország továbbra is elzárkózott a világgazdaságtól. Ennek következtében az ország kimaradt abból a
posztindusztriális korszakváltásból, amikor a gazdasági fejlôdésben az
ipar helyett a szolgáltató szektorok, illetve azok igényei vették át a fô
szerepet – szórakoztató elektronika, turizmus, információs és kommunikációs technológia. Az elzárkózás, a posztindusztriális korszakváltásból való kimaradás miatt pedig a magyar gazdaság az 1980-as évekre
teljesen elvesztette versenyképességét.
A hazai gazdasági felzárkózási kísérletek akkor értek el sikert, amikor a
világgazdaság és a közvetlen külsô gazdasági környezet harmonikus fejlôdése megbomlott, amikor vagy hadikonjunktúra, vagy éppen megfordítva,
lanyha konjunktúra jellemezte a piacokat. Nekünk akkor sikerült, amikor
másoknak nem, és akkor nem, amikor mások képesek voltak kihasználni a
kedvezô külsô körülményeket.

6. A

FELZÁRKÓZÁS
A G A Z D A S Á G I S Z E R K E Z E T R O M L Á S Á VA L J Á RT E G Y Ü T T

Tovább nehezítette a felzárkózási kísérletek sikerének esélyeit, hogy azok
szinte minden esetben torz gazdasági szerkezetet konzerváltak.
» Amíg a 17. század sikeresen felzárkózó országai – mint például a Németalföld – a kereskedelemre alapozva építették fel az új polgári vilá48
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got, addig az Erdélyi Fejedelemség felzárkózási próbálkozása mögött
gyakorlatilag a hadigazdaság sikere állt.
» Az 1867 és 1914 közötti idôszak elsô évtizedeinek sikeres felzárkózása
alapvetôen a gabonára és a vasútra, vagyis a malomiparra, valamint a
vas- és acéliparra épült, amelyekben az ország jelentôs eredményeket
ért el. Ezekbôl az ágazatokból azonban – az alacsony termelékenység
és tôkehozam miatt – nem vezetett út a feldolgozóiparok megerôsödéséhez. Ezek – noha olykor nemzetközileg is versenyképes termékeket
produkáltak – továbbra is kisipari szinten maradtak.
» Az 1947 és 1990 közötti felzárkózási hullám motorja az erôltetett iparosítás volt, amelynek következménye az ipar túlfejlesztése lett. A mezôgazdaság, a közlekedési infrastruktúra, a szolgáltatások szerepének visszaszorítása és az ipar, ezen belül is a nehézipar túlfejlesztése egészen az
1960-as évek elejéig – tehát az ugrás nagyobbik részében – jellemzô volt.
Noha az 1970-es évektôl kezdve kisebb kiigazítások történtek a posztindusztriális ágazatok – közlekedési infrastruktúra, lakásépítés, személyi
szolgáltatások – javára, az erôltetett iparosítás gyakorlata azonban még
akkor is fennmaradt, amikor Nyugat-Európa, az USA és Japán már régen
áttért a fogyasztásközpontú szolgáltató szektorok fejlesztésére.

7. ERÔS

ÁLLAM, GYENGE PIACCAL

Mindhárom hazai felzárkózási kísérlet közös jellemzôje, hogy bennük az állam igen jelentôs szerepet játszott. Ám hangsúlyos szerepet kapott az állam
a hazai felzárkózási kísérletek korában sikeresen modernizálódó országokban is, azzal a különbséggel, hogy eredményes versenytársainknál az erôs államhoz erôs belsô piac is társult.
» Az Erdélyi Fejedelemség merkantilista gazdaságpolitikája a fejedelmi
udvar abszolutista hatalmával párosult, csakúgy, mint korának jó néhány európai országában. Amíg azonban az európai országok gazdasága
az egyre erôsebb belsô piacon, valamint az Amerika felfedezése után
kibôvülô világpiacon talált magának piacot, addig az Erdélyi Fejedelemség gazdasága mindössze a szûk hadiipari piacon mozgott.
» Az Osztrák–Magyar Monarchia idején az állami intézményeknek – részben az osztrákokkal való rivalizálás miatt is – nagyon nagy szerep jutott
a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésében. Vámokkal és vámvisszatérítéssel, kamatgaranciával és szállítási tarifapolitikával, adómentességgel, kedvezményes kölcsönökkel és központi – zömében a közleke49
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dési infrastruktúrát érintô versenytárgyalásos közszállításokban – szabályozással a magyar állam aktívan részt vett a gazdaság fejlesztésében.
Nem véletlen, hogy a kiegyezés után szinte azonnal megjelent a magyar állam eladósodásának a problémája, és jellemzô, hogy az aranykoronára történô áttérést megelôzôen az adósságszolgálat már a kormányzati kiadások 46%-át tette ki. Így, noha a magyar gazdaságpolitika egészét a liberalizmus jellemezte, a gazdaságfejlesztés gyakorlata – részben a piac szûkösségét pótolva – már erôs állami részvételre épült.
» Az 1950 és 1974 közötti gazdasági ugrás kísérlete szintén egy sajátos
belsô hitelforráshoz kötôdik: a múlt és a jövô lefölözéséhez. A mezôgazdaság az iparosítás döntô forrásává vált a termékek, a felszabaduló munkaerô és a föld területén. A jövô terhére elsôsorban nem pénzügyi hiteleket vett fel az erôltetett iparosítás – bár volt békekölcsön –, hanem az
infrastruktúra és a lakossági szolgáltatások fejlesztésének elhagyásával
finanszírozta a nehézipari fejlesztéseket. Az állam központi szerepet
játszott a tervutasításos erôltetett iparosítási szakasz ugrási kísérletében, és ez a szerep sokszorosan erôsebb volt, mint a második világháború után kialakult európai jóléti államok gazdasági szerepe.
Az állam és a piac aránya a hazai felzárkózási kísérletek irányításában egyértelmûen az elsô túlsúlyát jelzi valamennyi esetben. Ám ez önmagában
még nem vezethetett volna a gazdasági utolérések kudarcához, mert a korabeli sikeres gazdasági felzárkózásoknál – két kivételtôl, Hollandiától és az
Egyesült Államoktól eltekintve – az államok hasonlóan aktív szerepet játszottak. Az igazi különbség a piacokban van. Miközben a sikeres felzárkózás
korabeli kísérletei rendszerint folyamatosan bôvülô piaccal rendelkeztek,
addig a magyar felzárkózási kísérletek piacai egy idô után meggyengültek,
bezáródtak, vagy megszûntek.
» Az Erdélyi Fejedelemség hadigazdaságra épülô piacai az 1648-as vesztfáliai békével egy csapásra elfogytak.
» Az Osztrák–Magyar Monarchia idején a sokáig korlátlannak tûnô európai gabonapiac az olcsó amerikai gabonaexport következtében már az
1880-as években veszélybe került, amit a Monarchián belüli védôvámok tudtak valamelyest kompenzálni.
» Az 1947 és 1990 között lezajlott felzárkózási kísérlet már az 1970-es évek
közepén a piaci szûkösségének korlátaiba ütközött, és innentôl kezdve
folyamatos jelenséggé vált a „kettéhasadt” piac problémája. Míg a gazdaságban megtermelt árukat zömében csak a KGST-piacokon lehetett értékesíteni, addig a beruházásokhoz szükséges hiteleket csak Nyugatról
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lehetett felvenni. Ráadásul ezek a nyugati hitelek egyre inkább a fogyasztást finanszírozták, így már elméleti esélye sem maradt annak, hogy
a hitelfelvételbôl versenyképes gazdasági szerkezet alakuljon ki.

8. A

GAZDASÁGI UGRÁS NAGY TÁRSADALMI ÁRA

A hazai felzárkózási kísérletek sajátos menetet követnek: a gazdasági ugrások eredményei az elsô szakaszban jelentkeznek, míg igazi költségeik a másodikban. Ez azt az illúziót erôsíti, hogy a gazdasági felzárkózások sikeresen
indultak meg, csak késôbb megtorpantak, noha valójában minden esetben
arról van szó, hogy már az ugrás kezdetekor elkerülhetetlen volt a kudarc.
Ráadásul éppen abból eredt a kezdeti siker, ami késôbb a kudarchoz vezetett. Az eddigi három sikertelen magyar ugrás azt mutatja, hogy a gazdasági
felzárkózások kudarcát végsô soron a piachiány okozta. Nem az volt a baj,
hogy az állam aktívan részt vett a felzárkózás gyorsítása érdekében a gazdaság mûködésében, hanem az, hogy féloldalasan vett részt: a beruházásokban
és a termelésben segített, de piacot nem tudott teremteni. A kudarc döntô
oka a piac gyengeségében, korlátozottságában és hiányában mutatható ki,
miközben a piac hiánya a felzárkózási kísérletek többségében a korabeli magyar társadalom „demokratikus deficitjébôl” ered.
» Az erdélyi merkantilista gazdasági felzárkózási kísérlet ugyan látszólag
a külsô politikai feltételek miatt vallott kudarcot, valójában azonban
emögött a korabeli magyar társadalom és elit válsága húzódott meg.
Amennyiben a 16. és 17. századi magyar társadalom és politikai elit az
ország egységét és függetlenségét olyan egységes akarattal és a szükséges áldozatok vállalásával kívánta volna elérni, mint Németalföld társadalma, úgy a „két pogány között” zúzódó Magyarország egy szerencsés
pillanatban – több is volt mintegy két évszázad alatt – kivívhatta volna
nemzeti függetlenségét és ezzel együtt létrehozhatta volna azon politikai kereteket, amelyek között a gazdasági felzárkózás végbemehet.
» Az 1867-es kiegyezés mögött olyan „társadalmi deficit” húzódik meg,
amely a korabeli magyar politikai elitben elfogadhatóvá tette a nemzeti
függetlenséget erôsen korlátozó együttélést a Monarchia többi részével.
» Az 1950 és 1974 közötti gazdasági ugrás társadalmi deficitje nyilvánvaló, hiszen ekkor az ország a Szovjet Birodalom része, így a felzárkózási kísérlet a függetlenség teljes hiánya és a belsô demokratikus
kontroll szinte teljes kikapcsolása mellett ment végbe. Újból a demokratikus deficit okozta a piachiányt: egy demokratikusan és piac51

JÖVÔKÉP

gazdasági keretek között mûködô magyar társadalom képes lett volna a polgári gazdaság versenyképes termékei felé terelni a gazdaság
mûködését.
Noha a magyar gazdaság felzárkózási kudarcai mögött közvetlenül a piac
hiányát találjuk, emögött a magyar társadalom, még pontosabban a magyar
politikai elit hibás döntései állnak.
» Az 1867-es kiegyezés keretében a magyar politikai elit magára vállalta azt
az állami függetlenséget jelentôsen korlátozó politikai keretet, amely nem
az ipari forradalmat, hanem a mezôgazdasági és élelmiszeripari túlsúly
konzerválását hozta. Önként vállalt piachiány volt ez, mert az amerikai gabonaexport letörte az európai gabonaárakat és a gabonára épülô magyar
felzárkózási termékszerkezet leértékelôdött. Egy független magyar nemzetállam képes lehetett volna arra, hogy az egyoldalú mezôgazdasági és
élelmiszer-ipari szerkezet helyett nagyobb hangsúlyt helyezzen az ipari
forradalom elsô – textilipar – és második – nehézipar – hullámára.
» Hasonlóképpen az 1947 és 1990 közötti idôszakban az adott rendszer
keretei között nem volt lehetséges a piacgazdaság és a parlamenti demokrácia, enélkül viszont nem mehetett végbe sikeres európai felzárkózás a 20. század második felében.
Természetesen minden korszakban lehet olyan feltételeket találni, amelyek a politikai elit döntéseit – az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés, vagy
az 1956 utáni második, kádári „kiegyezés” – indokolják, azonban gazdaságtörténeti szempontból elemezve a kudarcokat, azok mögött nem gazdasági,
hanem végsô soron politikai tényezôket találunk. A kudarcokért végül mindig a korabeli magyar társadalomnak kellett megfizetnie az árat, és az ár
mindig nagyon magas volt. Ám a társadalom mindig oka is volt a kudarcnak
legalább azzal, hogy nem korlátozta politikai elitjét az induló, végül alkalmatlannak bizonyuló politikai és gazdasági keretek kialakításában. Az igazi
felelôsség tehát minden esetben a politikai elité.

9. A

GAZDASÁGI KUDARCOK ÉS AZ ELITEK CSERÉJE

A magyar történelem letagadhatatlan tanulsága, hogy a mindenkori politikai
és gazdasági elit döntéseibôl következett a siker vagy a bukás. A történelmi
helyzet és pillanat mindig kínált más változatot, más lehetôséget, mint amit
az elit választott, és ami végül kudarchoz vezetett. A múltban és ma is min52
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dig volt, van és lesz alternatíva, mindig lehet helyes és hibás döntéseket
hozni. A magyar történelem másik fontos tanulsága azonban az, hogy a döntô pillanatban elkövetett hibát utólag már nem lehet kijavítani. A hibás döntést követôen már valóban egy szálon futnak az események, megszûnnek a
korábban nyitva álló alternatívák.
A döntô pillanatokban – amelyek többnyire évtizedeket jelentenek, nem
éveket, vagy hónapokat – a mindenkori elitek két okból hoztak rendre hibás döntést. Illúziókat kergettek és személyes érdekeiket az ország, az állam, a nemzet elé helyezték. Az illúziók azért is irányították téves utak felé
az eliteket, mert nem ismerték fel a külsô kihívásokat, a lehetséges alternatívákat. Az illúziók azért születhettek meg és határozhatták meg az elit döntéseit, mert gyenge volt önismeretük és világismeretük. A mindenkori magyar elitek keveset tudtak a világról, amelyben éltek, de azokról is, akikkel
egy idôben és azonos térben éltek.
Az illúziókban is azért hihettek olyan erôsen, mert hajlamosak voltak személyes érdekeiket a haza érdekei elé helyezni. Ez abból is eredt, hogy Magyarországon más európai nemzetekhez képest gyakoribb volt az elitcsere.
Amikor megmozdult a történelem, akkor az új hatalmi helyzet minden alkalommal új elitet emelt fel, amely néhány nemzedék alatt eltûnt és megint
új elit került felülre. Az elitek akkor voltak stabilak, amikor nem volt lehetôség a történelem kerekének megfordítására – például az 1711 és 1848 közötti idôszakban –, és akkor voltak újak, amikor lehetôség kínálkozott a
fordításra. Így történelmünk döntô pillanataiban olyan elitek birtokolták
a hatalmat, amelyek friss étvággyal, mohón vágtak bele a kormányzásba.
Ha választani kellett egyéni és nemzeti érdek között, akkor az elôbbit választották. Történelmi és gazdaságtörténeti bukásainkat így külsô és belsô
erôk – a történelmi helyzet változása és a magyar elitek önérdekére építô
hibás döntések – együtt okozták.

10. IDÔZÍTÉS

ÉS KRITIKUS TÖMEG

Gazdaságtörténeti felzárkózási kísérleteink egyik közös vonása az idô helytelen kezelése. Mintha sokszor elôbb, és még többször késôbb léptünk volna,
mint a sikeres országok. A világ fejlôdési tendenciáira adott hazai válaszok jellemzôen nem a megfelelô idôben, nem a kor ritmusában születtek meg.
Ha elôbb született meg egy új korszak új megoldása itthon, mint Európa
egészében, akkor elérte a korán jöttek végzete: nem voltak támaszai, egyedül elbukott. Ha késôbb indultunk, mint Európa végül nyertes nemzetei és
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gazdaságai, akkor az ígéretes kezdet meghozta ugyan a magyar csúcspontot,
de ez már megkésett a fejlett európai, nyugati folyamatokhoz képest, ahol
már tovább léptek. Többször úgy tûnt, hogy gyorsan beérjük a korábban
nyertes európai nemzeteket, de késôbb kiderült, hogy ôk már más útvonalon futnak: fejlôdésünk elkanyarodott egymástól. Talán még többször fordult elô a késés, majd az elmaradás késôi és sietôs ledolgozásának kísérlete.
A korábbi magyar felzárkózási kísérletek azt is jelzik, hogy a magyar gazdaság szinte minden korszakban képes volt a kor élvonalába tartozó minôséget elôállítani. Ez azonban nem érte el azt a kritikus mennyiséget, amely
a felzárkózás döntô forrása lehetett volna. A csúcsminôség nem állt rendelkezésre piaci igények szerinti mennyiségben. Mindig egyfajta dualitás jött
volna létre a gazdaság két szektora között. A nemzetközi élvonalat képviselô export szektor, és a hazai piacra termelô szektor élesen elvált egymástól.
Minden korra jellemzô, hogy a kor legkiválóbb szellemi nagyságai az
élenjáró európai színvonalat képviselték. Az utóbbi idôben azonban jelentôsen esik a színvonal. Ma a 18–35 év közötti korosztályban a felsôfokú végzettséggel rendelkezôk csak a felét teszik ki a nyugat-európai szintnek. Az
1990 elôtti korszakban összesen egy nemzedék 8%-a szerezhetett egyetemi
vagy fôiskolai diplomát. A magyar feltalálók élen járnak régen és ma, de mögöttük nincs meg az a háttér, amely a kutatási eredményeket alkalmazná.
Minden évben jelentôs díjakat hoznak el a fiatal feltalálók és a szellemi versenyeken részt vevôk, eredményeiket azonban alig-alig követi piaci siker.
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1. SOKSZÍNÛ

K A P I TA L I Z M U S

Amíg a szocializmus egyszínû, szürke, és végeredményét tekintve mindent és
mindenkit lefelé nivellál, addig a kapitalizmus – elegendô itt akár csak egy
bevásárlóközpont széles kínálatára gondolni – sokszínû, a sokfajta szabad választás és döntés világa. Így van ez a kapitalista gazdaságon és társadalmon belül is, ahol nagyon sokfajta modell él egymás mellett, és nagyon sokfajta fejlôdési modell versenyez egymással. Az a kudarcokkal tarkított út pedig, amelyen Magyarország jár a rendszerváltoztatás óta, nem a kapitalizmus maga, hanem annak csak egyik torz, és nagyon magas társadalmi áldozatokkal járó formája. Ezek a társadalmi áldozatok is javarészt azért jelentek meg, mert Magyarország – különösen az elmúlt hat esztendôben – eltért mind az európai
szociális piacgazdaságtól, mind pedig az angolszász szabad versenyes kapitalizmustól, és a lopakodva visszacsempészett szocializmus áldozata lett.
Alapvetôen annak alapján, hogy milyen a gazdaság intézményrendszere, és
fôképp milyen az állam gazdasági szerepe, vagyis az állam és a magánszektor
egymáshoz való viszonyulása, a kapitalizmuson belül többféle gazdasági modellt különböztethetünk meg. A modellek közti különbség megrajzolásában
további fontos tényezô a pénzpiacok és a vállalkozások szerkezete, a vállalatok tulajdonlása, a gazdaság nyitottsága, az adott ország jogrendje, és az adott
országra jellemzô kultúra. Ezek alapján – és részben regionálisan is – a mai kapitalizmuson belül a következô fôbb modellek különböztethetôk meg: az angolszász szabad versenyes modell, a kontinentális Európa szociális piacgazdasági modellje, a délkelet-ázsiai, a latin-amerikai, a közép-ázsiai, valamint az
arab modell. Ezeknek a modelleknek mindegyike életképes, ám jelentôsen
különböznek egymástól a gazdasági fejlettség, a gazdasági szabadság és a gazdasági versenyképesség terén (ld. 1. táblázat).
Magyarország a gazdasági fejlôdése és jövôképe szempontjából, de földrajzi helyzete, valamint kulturális és gazdasági kötôdései miatt is, elsôsorban
az angolszász és az európai szociális piacgazdasági modellek lényegesek. Az
angolszász modell az Egyesült Államokra, Ausztráliára, Kanadára, Nagy-Bri57

JÖVÔKÉP

tanniára és Írországra, az európai szociális piacgazdasági modell a kontinentális Európa fejlett országaira jellemzô. Ez utóbbi csoporton belül a hasonlóságok ellenére több irányzat is megkülönböztethetô. Gazdasági súlya
alapján fô irányzatnak a német szociális piacgazdasági modellt tekinthetjük.
1. táblázat: A legfejlettebb és a legszabadabb gazdaságú országok és gazdasági
modelljük
Világ
Gazdasági fejlettség
GNI/fô, PPP
Rang Ország
Modell
1. Luxemburg
E
2. Bermuda
A
3. Lichtenstein E
4. Egyesült Áll. A
5. Norvégia
S
6. Csatorna-szig. A
7. Svájc
E
8. Hongkong
DKÁ
9. Hollandia
E
10. Izland
S

Gazdasági szabadság
EFW 2007
Heritage 2008
Rang Ország
Modell Rang Ország
1.
Hongkong
DKÁ
1.
Hongkong
2.
Szingapúr
DKÁ
2.
Szingapúr
3.
Írország
A
3.
Új-Zéland
4.
Ausztrália
A
4.
Svájc
5.
Egyesült Áll. A
5.
Egyesült Áll.
6.
Új-Zéland
A
6.
Egyesült Kir.
7.
Kanada
A
7.
Kanada
8.
Chile
LA
8.
Észtország
9.
Svájc
E
9.
Írország
10.
Egyesült Kir. A
10.
Ausztrália

Modell
DKÁ
DKÁ
A
E
A
A
A
S
A
A

Európa
Gazdasági fejlettség
Gazdasági szabadság
EFW 2007
GNI/fô, PPP
Heritage 2008
Rang Ország
Modell Rang Ország
Modell Rang Ország
Modell
1. Luxemburg
E
1.
Írország
A
1.
Svájc
E
2. Lichtenstein E
2.
Svájc
E
2.
Egyesült Kir. A
3. Norvégia
S
3.
Egyesült Kir. A
3.
Észtország
S
4. Csatorna-szig. A
4.
Dánia
S
4.
Írország
A
5. Svájc
E
5.
Észtország
S
5.
Finnország
S
6. Hollandia
E
6.
Hollandia
E
6.
Luxemburg E
7. Izland
S
7.
Izland
S
7.
Izland
S
8. Dánia
S
8.
Luxemburg E
8.
Dánia
S
9. Írország
A
9.
Finnország
S
9.
Hollandia
E
10. San Marino
DE
10.
Belgium
E
10.
Németország E
Gazdasági modellek jelölése: A – angolszász; AR – arab; DE – dél-európai szociális piacgazdaság; DKÁ – délkelet-ázsiai; E – európai szociális piacgazdaság; S – skandináv; LA – latin-amerikai és angolszász kevert típus.
Heritage 2008: a gazdaság szabadsága szerinti helyezés a Heritage Foundation felmérése szerint.
Az adatok forrásai: Gwartney és Lawson 2007, Holmes et al. 2008, és World Bank 2007.
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Ehhez tartozik Németország mellett Ausztria, Svájc és Franciaország is, bár
utóbbin a mediterrán országokra jellemzô dél-európai irányzat vonásai is
megfigyelhetôk. A dél-európai modellt Európa mediterrán országai követik
Görögországtól Portugáliáig, az egyes országok gazdaságpolitikai megközelítésében kisebb-nagyobb eltérésekkel. Végül sajátos vonásokat mutatnak az
európai modellen belül a skandináv országok, amennyiben ezekre egyik oldalról a kontinentális Európán belül is magas adószint, másik oldalról az angolszász modellre jellemzô gazdasági szabadság jellemzô.

2. AZ

ANGOLSZÁSZ MODELL

„Kevés egyéb szükséges ahhoz, hogy egy államot a bôség legmagasabb
fokára juttassa a legalacsonyabb barbárságból, mint béke, könnyû adók és
megfelelô igazságszolgáltatás: minden más a dolgok természetes folyásából létrejön” – mondta több mint két és fél évszázada a modern közgazdaságtan atyja, Adam Smith. Ez a megközelítés azóta is az angolszász modellt követô gazdaságok egyik fô jellemzôje: a piac önszabályzó mechanizmusainak elôtérbe helyezése az állami újraelosztással szemben. Ha ezt
a kritériumot, az állam GDP-arányos gazdasági súlyát vesszük alapul, akkor Magyarország messze távol esik az angolszász modelltôl (ld. 1. ábra).
Noha az elmúlt hat esztendôben sokszor érte az a kritika a kormányt,
hogy túlságosan szabadpiaci megoldásokat akar ráerôltetni az országra, a
valóság mégis sokkal inkább ennek ellenkezôje: Magyarországon egy nagyon kiterjedt szocialista újraelosztó állam telepedik rá a gazdaságra, a
társadalomra és az egyénekre. Gazdasági és társadalmi bajaink legfôbb
oka pedig éppen ez.
Az angolszász modell további fontos jellemzôje a pénzpiacok és a bankszektor magas fejlettsége és szabadsága. A világ legfejlettebb pénzpiaca is
egy angolszász modellt követô országban, az Egyesült Államokban található, ahol az évtized közepén közel nyolcezer bank és takarékintézmény mûködött. Európát nézve az Egyesült Királyságban találjuk a legkiterjedtebb
pénzügyi szektort, ahol a közelmúlt állami bankmentô akciói elôtt egyetlen
pénzintézet sem volt állami tulajdonban.
Az angolszász gazdasági modellre hagyományosan jellemzô a nyitottság,
a külkereskedelem szabadsága is, noha ez az elmúlt két évtized globális léptékû liberalizációs hulláma miatt ma már nem tekinthetô igazán lényeges
megkülönböztetô ismérvnek az európai szociális piacgazdasági modellel
szemben. Ezt a különbséget különösen az Európai Unió keretében zajló ke59
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1. ábra: A Heritage Foundation GDP-arányos összes állami kiadás alapján számított mutatója az állam gazdasági súlyának mérésére. A mutató értéke 0 és 100
közötti, a nagyobb érték az állam kisebb súlyát és a magángazdaság nagyobb
mozgásterét jelenti
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reskedelmi liberalizáció és az általános integrációs folyamat tette egyre inkább elmosódóvá.
Az angolszász szabad versenyes és az európai szociális piacgazdaság között ma már sokkal inkább a háttérben meghúzódó értékrendben láthatóak lényeges különbségek, közelebbrôl: az angolszász országokban jóval
erôsebb az individualizmus, mint az európai kultúrkör más országaiban
(ld. 2. ábra). A gazdasági modell szempontjából az angolszász országokra jellemzô magasabb individualizmus jelentôsége abban áll, hogy egyik oldalról
az angolszász országok lakói érzékenyebbek az ôket terhelô adók emelkedésére, másik oldalról viszont jobban tolerálják az alacsonyabb állami szerepvállalásból fakadó élethelyzeteket (pl. az egészségbiztosítás ideiglenes hiánya egy munkahelyváltással kapcsolatban).
Lényeges különbség található még a jogrendben: amíg a kontinentális
európai országok jogrendje a római jogon alapuló kodifikált rendszer, az angolszász országok jogrendje precedens alapú. A gazdaság fejlôdése szempontjából ez a különbség – nagyon leegyszerûsítve – azt jelenti, hogy a kontinentális jogrend esetében a jog hivatott formálni a gazdaságot és a társadalmat, míg
az angolszász jogrendben a gazdaság és a társadalom változásai formálják a jogot. Az angolszász modell – a kisebb állami szerepvállalás és a hatékony piaci
önszabályozó mechanizmusok miatt – általában gyorsabban és hatékonyabban
alkalmazkodik a világgazdasági változásokhoz, mint a szociális piacgazdasági
modell. Ennek a hatékonyságnak azonban az egyén számára komoly ára van:
döntéseivel nagyobb kockázatot vállal. Ha az egyén ezzel a kockázattal tisztá60
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2. ábra: A Hofstede-féle kulturális dimenzió indexek értékei Írország,
az Egyesült Államok, Magyarország, Ausztria és a Cseh Köztársaság esetében
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ban van, és képes felmérni döntéseinek lehetséges gazdasági következményeit, akkor egyrészt jobban fel tud készülni egy esetleges veszteségre, másrészt könnyebben viseli azt és kezdi újra vállalkozása vagy karrierje építését.
Ilyen körülmények között pedig a nagyobb nyereség lehetôsége és a veszteség elkerülésének szándéka egyaránt ösztönzôleg hat a piac szereplôire.

3. AZ

E U R Ó PA I S Z O C I Á L I S P I A C G A Z D A S Á G I M O D E L L

Hagyományainkhoz, múltunkhoz, közvetlen földrajzi környezetünkhöz és
adottságaink jó részéhez – az angolszász modellnél – jobban illeszkedik az
európai szociális piacgazdaság modellje. E modellre mindenekelôtt nagyobb állami szerepvállalás és kiterjedtebb társadalmi szolidaritás jellemzô.
Az angolszász modellhez viszonyított nagyobb állami szerepvállalás azonban
nem tévesztendô össze a szocialista újraelosztó politikával, mert az állami
beavatkozás szigorú keretek között marad. Egyfelôl a nagyobb állami szerepvállalás a szociális piagazdaságban azt jelenti, hogy az állam igyekszik garantálni a polgárok egyenlô hozzáférési esélyeit a közszolgáltatásokhoz és a
szociális ellátásokhoz. Másfelôl azt is jelenti – mintegy következményként –,
hogy az állam kiadásainak GDP-hez viszonyított aránya, és ezzel párhuzamosan az adóelvonási szint, magasabb az európai szociális piacgazdaságot követô
országokban, mint az angolszász országokban (ld. 3. ábra). Ám az állam még a
szociális piacgazdasággal jellemezhetô országokban is csak akkor vet ki adót,
ha abból valamilyen teljesítmény születik, legyen szó új munkahelyekrôl, vagy
61
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3. ábra: Az állami kiadások GDP-hez viszonyított arányának alakulása néhány
európai országban 1996 és 2006 között
65
60
55
50
1996

45
40

2000

35
Magyarország

Lengyelország

Cseh Köztársaság

Svédország

Finnország

Olaszország

Németország

Franciaország

Ausztria

Írország

Egyesült Királyság

30

2006

magasabb színvonalú oktatásról. Ezzel szemben az a szocialista politika, amely
az elmúlt több mint fél évtizedben a magyar gazdaságot válságba sodorta, az
adókért cserébe jószerivel semmilyen teljesítményt nem nyújtott, pusztán
pénzt osztogatott olyan rétegeknek, amelyektôl választói támogatást remélt.
A szociális piacgazdasági modellt követô országokban a pénzügyi rendszer szintén szabályozottabb, kiterjedtebb állami ellenôrzés alatt mûködik,
mint az angolszász országokban, noha itt már egyfajta közeledés figyelhetô
meg a két modell között (ld. 4. ábra).
4. ábra: A Heritage Foundation pénzügyi szabadság mutatója a pénzügyi rendszer kormányzattól való függetlensége mértékének mérésére. A mutató értéke 0 és
100 közötti, a nagyobb érték a kormányzat kisebb befolyását és a pénzügyi rendszer nagyobb függetlenségét jelenti
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Hasonlóképpen általános értelemben megfogalmazható, hogy a gazdaság
nyitottságát nézve az angolszász országok nyitottabbak, a kontinentális európai országok viszont inkább protekcionisták, de a közeledés az angolszász
modell felé itt is egyre erôsebb. A gazdaság nyitottságának két jellemzô mutatója, a GDP-hez viszonyított export és import aránya (ld. 5. ábra A), valamint a külkereskedelem szabadságát mérô index azt mutatja (ld. 5. ábra B),
hogy a szociális piacgazdasággal jellemezhetô országok is az utóbbi idôszakban egyre nyitottabbá váltak.
Amíg a szociális piacgazdaságot követô országok a gazdaság nyitottságában
és az állami szabályozásban egyre inkább közelednek az angolszász modellhez, addig a szociális juttatások terén a közöttük lévô különbségek még ma is
5. ábra: Az export és import GDP-hez viszonyított aránya és a külkereskedelem
szabadságának indexe néhány európai és angolszász ország esetében.
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B) A külkereskedelem szabadságának indexe
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jelentôsek (ld. 6. ábra). A szociális juttatások aránya az összes állami kiadáshoz
viszonyítva az Egyesült Királyságban és Írországban harminc százalék alatt
van, ezzel szemben Ausztriában és Franciaországban negyven, Németországban pedig ötven százalék felett áll. Lényeges kérdés azonban a szociális kiadások szerkezete, mert ezekben az országokban a szociális kiadásokat döntôen a foglalkoztatás bôvítésére, valamint a munkavállalók foglalkoztathatóságának (employability) javítására (oktatás, szakképzés, átképzés stb.) fordítják.
Magyarországon sem az a probléma, hogy a szociális kiadások önmagukban
túlságosan magasak lennének, hiszen a szociális kiadások aránya ma nálunk az
összes állami kiadás 35%-a, amivel hazánk inkább az angolszász országokhoz
áll közelebb. A probléma sokkal inkább a szociális kiadások szerkezete, nevezetesen: a szociális kiadások szinte semmit sem javítanak a foglalkoztatáson és
az emberek foglalkoztathatóságán.
6. ábra: A szociális juttatások aránya az összes állami kiadásból
néhány európai országban
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A szociális kiadások szerkezete talán az egyik legjobb példa, amely megmutatja: a szociális piacgazdaság modelljét követô országokban nagyon finom
szabályozásra, és céltudatos forrásfelhasználásra van szükség. Az állam ugyanis a közszolgáltatások mûködtetéséhez és a szociális célok eléréséhez szükséges forrást – adók formájában – nyilvánvalóan a magángazdaságtól vonja el.
Így az állami források rossz és nem hatékony felhasználásának a kockázata is
nagyobb, mint az angolszász országokban. A veszély nyilvánvaló: ha az állam
a vállalkozásoktól és a lakosságtól elvont erôforrásokat nem átgondolt fejlesztésekre fordítja, és nem az ország jövôjébe fekteti be, akkor az adott ország
könnyen a szocializmus zsákutcájába sodródhat, aminek egyenes következménye elôbb a túlköltekezés miatt az államháztartási egyensúly felborulása,
64
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majd ezt követôen költségvetési megszorítások bevezetése. Ez a zsákutca
Magyarországon nagyon is jól ismert, hiszen az elmúlt több mint fél évtizedben a szocialista kormány szinte szó szerint ezeket a hibákat követte el.

4. A

GLOBÁLIS MODELLEK VERSENYE

Globális társadalmi modellek
Az elmúlt két évtized fontos jellemzôje nem csupán az angolszász szabad
versenyes és az európai szociális piacgazdaság modelljének egymással való
versengése és egyúttal egymáshoz közeledése, hanem ezzel párhuzamosan
legalább ilyen fontos változások játszódtak le a globális szinten kirajzolódó
fejlôdési modellekben, egymással folytatott küzdelmükben. Globális szinten ugyanis – nagyon leegyszerûsítve – három modell: az amerikai, az európai és az ázsiai modell versenyez egymással. (2. táblázat)
2. táblázat – Globális társadalmi modellek
Társadalmi fejlôdés motorja
Társadalmi mobilitás dinamikája
Biztonságérzet
Igazságosság
Társadalmi stabilitás (kohézió)
Társadalmi hatékonyság: eredmény/költség
Jóléti szint
Társadalmi egyenlôség

európai
állam
alacsony
magas
magas
erôs
magas
magas
közepes

amerikai
vállalkozás
közepes
alacsony
alacsony
közepes
alacsony
magas
alacsony

ázsiai
család
magas
magas
közepes
erôs
magas
alacsony
magas

A társadalmi modernizáció középpontját az európai modellben az állam,
az amerikai modellben a vállalkozó, az ázsiai modellben pedig a család adja.
A társadalmi mobilitás terén ma a leggyorsabb változásokat – a gyors gazdasági növekedésbôl fakadóan – az ázsiai modell mutatja, ezzel szemben az
európai és az amerikai modellt követô országok már „megállapodottabbaknak” tekinthetôk. A nagy mobilitáshoz az ázsiai modellben – elsô pillantásra furcsa módon – nagy biztonságérzet is társul, ami javarészt a család kiemelt szerepének és a családi gondoskodásnak köszönhetô. A biztonságérzet az európai modellben is magas, itt a biztonságot a jóléti állam garantálja.
Az igazságosság értéke az európai modellben a legerôsebb, ahol a közvagyon hatékony mûködtetésének egyik célja éppen a társadalmi egyenlôt65
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lenségek csökkentése. Ezzel szemben az amerikai modellben az igazságosság értéke a gazdasági hatékonyság mögé kerül, aminek következménye jól
látható a társadalmi egyenlôtlenségek növekedésében. Az európai és az ázsiai
modellben a társadalmi stabilitás, a társadalmon belüli kohézió egyaránt
erôs: az elsô esetben ennek a stabilitásnak a fenntartói a jóléti intézmények,
a második esetben éppen fordítva, az az érzés, hogy mindent csak a családtól és önmagamtól remélhetek, az államra semmiben sem számíthatok.
A társadalmi hatékonyság az amerikai modellben alacsony, amit talán az
egészségügyi rendszer mutat a legjobban: a GDP 14%-át költi az amerikai
modell az egészségügyi rendszer mûködtetésére, miközben mintegy 40 millió amerikai a rendszeren kívül reked. A jóléti szint terén az európai és az
amerikai modell jól teljesít, az ázsiai modell országai pedig a gyors gazdasági növekedéstôl várják, hogy ezen a téren is felzárkózzanak. A társadalmi
egyenlôség az ázsiai modellben a legerôsebb érték, míg az amerikai modellben elvileg szintén központi helyet foglal el, noha a szétnyíló társadalmi
egyenlôtlenségek nagyban aláásták ezt az értéket.
Globális gazdasági modellek
A globális gazdasági modellek küzdelmében a gazdasági fejlettség területén
az amerikai modell vezet, mert az Egyesült Államok az egy fôre esô GDP-ben
mindkét versenytársánál jobb teljesítményt nyújt. A gazdasági dinamikában
viszont már az ázsiai modellnek jut a vezetô szerep. Ha a gazdasági stabilitást
és az egyensúlyi mutatókat nézzük, akkor ebbôl a szempontból mind az európai, mind az ázsiai modell megelôzi az amerikai modellt. (3. táblázat)
3. táblázat – Globális gazdasági modellek
GDP-dinamika
Gazdasági stabilitás (egyensúlyok)
Termelékenységi szint
Innováció és K+F
GDP-szint
Versenyképesség
Gazdasági hatékonyság: eredmény/költség

európai
alacsony
magas
magas
közepes
közepes
közepes
közepes

amerikai
közepes
közepes
magas
magas
magas
magas
magas

ázsiai
magas
magas
alacsony
alacsony
alacsony
alacsony
alacsony

A termelékenység szintje mind az európai, mind az amerikai modellben
magas, ezzel szemben az ázsiai modell erôsen munkaintenzív. Míg az európai modell az élômunka termelékenységében vezet, addig az amerikai a
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kombinált – a tôke és a munka termelékenységét együttesen mérô – termelékenység esetében a jobb. Ennek oka, hogy az európai piacgazdaságokban
az örökölt vagyon aránya nagyon magas, ráadásul állami tôkeinjekciókkal és
hosszú távú olcsó hitelekkel is segítik a tôkefelhalmozást. Az amerikai modellben az élômunka termelékenységét lerontja, hogy a szolgáltató szektorban alacsony a munkatermelékenység, ami viszont a másik oldalról nézve
erôteljes munkahely-teremtési képességet jelent. Az innováció és a kutatásfejlesztés területén az amerikai modell vezet, az európai gazdasági modell az
ipari forradalom újabb hullámaiban már elveszítette korábbi versenyelônyét. A versenyképesség szempontjából szintén tartósan az angolszász szabadpiaci modellt követô Egyesült Államok vezet.

5 . M A G YA R O R S Z Á G :
AZ EURÓPAI ÉS AZ AMERIKAI MODELL HATÁRMEZSGYÉJÉN

A sikeres magyar felzárkózáshoz saját modell kell
Ha Magyarországon a piacgazdasági átmenet végén kialakult gazdasági
szerkezet fôbb jellemzôit nézzük, akkor hazánk sajátos módon az amerikai
és az európai modell között helyezkedik el (4. táblázat), amibôl logikusan
következik, hogy Magyarország gazdasági felzárkózásához önmagában
sem az angolszász, sem az európai szociális piacgazdasági modell nem adhat teljes egészében átvehetô mintát. Ezért Magyarországon ennek a köztes helyzetnek a tudatában kell megteremteni a felzárkózás sajátos hazai
útját-módját.
A globalizáció korában a sikeres felzárkózás idôtartama egyre rövidebb lesz
A magyar gazdasági felzárkózást nagyban elôsegítheti, hogy a globalizáció
következtében a sikeres gazdasági felzárkózások ideje egyre rövidebbé vált.
Az ipari forradalom bölcsôje, Anglia több mint száz esztendô alatt tette meg
az érett piacgazdaságba vezetô átmenetet. Az elsô világháború elôtti modernizációs hullámban már csak negyven-ötven év kellett a sikeres gazdasági
felzárkózáshoz Európában és az Egyesült Államokban egyaránt. A második
világháború után az európai és az ázsiai gazdasági csodák országai mintegy
20–25 év alatt hajtották végre a nagy fejlôdésbeli ugrást. A magyarországi
rendszerváltozással szinkronban indult finn és ír felzárkózás idôigénye már
csak másfél évtized volt. Amennyiben pedig Magyarország helyes gazdaság67
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4. táblázat – Amerika és Európa között vagyunk
EU
Magas adószint
Alacsony modernizáltság
Alacsony fogyasztási dinamika
Alacsony háztartási eladósodottság
Alacsony személyi szolgáltatási dinamika
Gyenge kisvállalkozási dinamika
Alacsony foglalkoztatási szint
Alacsony térbeli mobilitás
Homogén népesség
Magasabb mezôgazdasági arány

USA
Magas üzleti és háztartási eladósodás
Magas magántulajdon arány
Deficites mérlegek
Alacsony megtakarítás
Alacsony munkanélküliségi szint
Trendérzékenység
Erôs túlmunka motiváció
Erôs oktatási dinamika
Többszörösen hátrányos csoportok
Rugalmas munkaerôpiac

politikával, mindenekelôtt a szocializmussal való végleges szakítással megtalálja saját felzárkózási útját az amerikai és az európai modell határmezsgyéjén, akkor ez az út szerencsés esetben már alig lehet hosszabb egy évtizednél.
A magyar és az amerikai értékrend hasonlóságai
A magyar felzárkózás csakis akkor lehet sikeres, ha figyelembe veszi a hazai
értékrendet, ha a nálunk elfogadott értékrendet követi, a lakosság által széles
körben osztott értékekre támaszkodik. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában
legyünk azzal, hogy a magyar értékrend az amerikai, az ázsiai és az európai
globális modellek értékrendje közül melyikhez áll közelebb, melyikbôl milyen elemeket tartalmaz.
Elsô pillantásra talán meglepô, hogy a magyar értékrend sok tekintetben
nem az európai, hanem az amerikai modellel mutat hasonlóságot (ld. 5. táblázat). Például amíg a nyugat-európai társadalmak alapvetôen és jellemzôen
városi társadalmak, addig Magyarországon a népességnek még mindig több
mint a fele 1000–50 000 lakosú településeken él, amelyek jobban hasonlítanak falura, mint a nyugat-európai városokra. Hasonlóképpen az amerikai városfejlôdés 19–20. századi viharos gyorsasága mellett is megmaradt a vidéki
és kisvárosi Amerika jelentôsége.
Mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon sok kultúra él
együtt, de míg Amerikában a bevándorlók különbözô csoportjai zömében egymás mellett ôrzik korábbi értékrendjüket, addig Magyarországon
a homogén népességben egymásra rétegzôdtek a különbözô értékek.
Magyarországon döntôen nem a különbözô csoportok között vannak je68
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lentôs kulturális különbségek, hanem valójában az embereken belül élnek egymást kiegészítô, vagy egymással harcoló értékek. Más okokból,
de mindkét társadalomban hiányzik a jóléti állam. Az Egyesült Államokban nem az állam, hanem a vállalkozások alakítják ki és mûködtetik az
oktatástól az egészségügyig a jóléti rendszer intézményeit. Magyarországon pedig, a szocializmus négy évtizede alatt ugyan széles körben kiépültek az állami közszolgáltatások, ezek minôsége azonban messze elmaradt
a nyugati jóléti államokétól.
Ám kétségtelenül az értékrendek legfontosabb közös vonása, hogy nagyon erôs az individuális hajtóerô: az emberek saját egyéni és családi céljaikat szinte mindig a társadalom céljai fölé helyezik. Ez a Magyarországra és
az Egyesült Államokra jellemzô, sokszor talán szélsôséges individualizmus
élesen elüt a nyugat-európai vagy a skandináv társadalmak erôs társadalmi
kohéziójától.
A magyar és az ázsiai értékrend hasonlóságai
Hasonlóképpen meglepô lehet, hogy a magyar társadalom értékrendje sok
párhuzamot mutat az ázsiai társadalmakkal is (ld. 6. táblázat). Elôször is,
mindkét társadalomban nagyon erôs a család intézménye. Ázsiában azért,
mert több ezer éven át a nagycsalád volt a társadalom alapegysége, Magyarországon pedig azért, mert a történelmi változások és a különbözô politikai
rendszerek a család fölötti társadalmi intézményeket állandóan változtatták,
vagy rombolták.
Szintén közös vonás a hálózatokba való szervezôdés kiemelt jelentôsége.
Ázsiában a nemzetállamoktól az ázsiai regionális és globális hálózatok kiépítéséig mutat a fejlôdés, aminek motorja a kínai diaszpóra. Magyarországon a
nemzetállam jelentôsége ugyan nem gyengül, de az európai uniós csatlakozással beléphetünk egy sor olyan európai regionális hálózatba, amelybôl az
elmúlt ötszáz év történelme kizárt minket, és jó esélyeink vannak arra is,
hogy sok-sok gazdasági hálózatból összeszôve újból felépüljön a Kárpát-medencei gazdasági övezet.
A jövôbeni hasonlóság, hogy a gazdasági mutatók szerint mind az ázsiai
régió, mind pedig Magyarország a következô években az exportvezérelt
gazdasági növekedésrôl áttérhet a belsô piac és a belsô fogyasztás által
vezérelt növekedésre. Ennek motorja az, hogy a gazdagodó társadalmakban a szolgáltató szektor kerül a gazdasági fejlôdés középpontjába, és a
szolgáltatások csak kisebb mértékben globalizálhatók, mint az ipar és a
mezôgazdaság.
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5. táblázat – A magyar és az amerikai értékrend hasonlóságai
Egyesült Államok

Magyarország

Megkésett városfejlôdés
Vidéki Amerika, kisvárosi Amerika,
A népesség fele 1000–50 000 fô közötti
zöldövezetben új kis lakóközösségek
lakosú településen él
Sok kultúra együtt
A kulturálisan heterogén népességen belül
A kulturálisan homogén népességben
egymás mellett él és hat az angolszász, latin,
a kereszténység, protestantizmus,
hispán, német, kelet-európai, zsidó
katolikus megújulás, felvilágosodás,
és ázsiai értékrend és kulturális örökség
nemzeti romantika, századfordulós
avantgarde, polgári és szocialista
értékrendek egymásra rétegzôdtek
Összetört társadalom
Olvasztótégely, amelyben a hozott társadalmi
A szocializmus évtizedei, majd a piaci
helyzetnél fontosabb a szerzett
átmenet során a korábbi feudális, polgári,
arisztokrata, dzsentri nómenklatúra és
paraszti társadalmi elem egymásba olvadt
Jóléti állam hiánya
A piaci és a vállalkozási intézmények adják
Az európai jóléti társadalmi modell az állam
a jóléti társadalmat
szegénysége miatt fejletlen
Erôs individuális hajtóerô
A gazdaság és a társadalom motorja
„Többet dolgozni, hogy jobban éljek”
a vállalkozó
„Csak magamra számíthatok”
„Mindenki úgy boldogul, ahogy tud”
Folyékony életvezetés
Rugalmas és nyitott életmód,
Erôs társadalmi mobilitás,
magas térbeli mobilitás,
trendérzékenység,
rugalmas munkaerôpiac
rugalmas munkaerôpiac

Európaiak, de kicsit másként
Természetesen a magyar társadalom – az amerikai és az ázsiai értékrenddel
mutatkozó hasonló vonások ellenére – számtalan ponton kötôdik az európai
értékvilághoz. Ám azért mutattunk rá néhány értékrendbeli hasonlóságra az
amerikai és az ázsiai társadalmakkal, hogy világosan lássuk: a magyar társadalom kultúráját – tehát a gazdasági felzárkózás legfontosabb forrását – tekintve nem vagyunk annyira nyugat-európaiak, mint a németek és a franciák,
az angolok és a dánok, vagy az írek és a finnek. Ezért nem is követhetjük tökéletesen a gazdasági felzárkózás nyugat-európai receptjét, mint ahogy azt a
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6. táblázat – Európai ázsiaiak vagyunk…
Ázsiai megatrendek
Nemzetállamtól
Hálózatokig
Férfiak által
dominált
gazdaságból
Nyugati befolyástól

Fogyasztóvezérelt
növekedésre
Ázsiai út

Kormányzati
irányítású
gazdaságból
Falvaktól
Munka intenzívbôl

Piackezelésû
gazdaságba

Férfiak által
dominált
gazdaságból
Nyugatról

Szupervárosokig
Fejlett
technológiáig
Nôk
felemelkedéséig
a gazdaságban
Keletre

Magyarország-trendek
Nemzetállamtól
Regionális
hálózatig
Exportvezérelt
Fogyasztónövekedésrôl
vezérelt
növekedésre
Washintoni
Magyar modell
konszenzustól
Kormányzati
Piackezelésû
irányítású
gazdaságba
gazdaságból
Kistelepülésektôl
Városhálózatokig
MunkaFejlett
intenzívbôl
technológiáig
Férfiak által
Nôk
dominált
felemelkedéséig
gazdaságból
a gazdaságban
Keletrôl
Nyugatra

második világháború utáni európai szociális piacgazdaságok tették. Európaiak
vagyunk, de kissé más kultúrával és társadalommal, ezért alapvonásaiban
ugyan az európai gazdaságpolitikát kell követnünk, de kissé máshogy: egy
sajátos magyar modellre van szükségünk a felzárkózáshoz.
Hátrányokból elônyöket
A magyar felzárkózás modelljének stratégiája akkor lehet sikeres, ha szakít a
korábbi három felzárkózási és történelmi kísérlet gyengeségével. Azokban
rendszeresen egy korábbi elônybôl lett hátrány: jól indult a felzárkózás, majd
az a motor, amely az elsô szakasz sikerei mögött állt, kimerült és a végsô kudarc okozójává vált. A magyar felzárkózás akkor lehet sikeres, ha megfordítja
a képletet: a gyengeségbôl kovácsol erôt, a hátrányt váltja elônyre. Hosszan
sorolhatnánk a magyar gazdaság jelenlegi gyenge pontjait a fizikai infrastruktúra fejletlenségétôl a demográfiai gyengeségekig, a modern ipari szigetek és
az elmaradt kistérségek közötti különbségekig, az alacsony belsô jövedelemszinttôl a magyar vállalkozókat jellemzô tôkehiányig. Ezek mind gyengeségek a gazdasági felzárkózás szempontjából, de mindbôl elônyt lehet kovácsolni, ha ezek megfordítására építjük a magyar felzárkózást (7. tábllázat).
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7. táblázat – A gazdasági felzárkózás magyar stratégiája
Hátrányból
Rejtett paktumoktól
Globális szabad piactól
Az Európai Unión kívülrôl
A Kárpát-medencei egység
fel nem ismerésétôl
A nemzet megkerülésétôl
Az örökölt betegségektôl

Elônyök
Nyílt társadalmi megállapodásig
A magyar modellig
Az EU döntéseiben való részvételig
A Kárpát-medencei Egységes
Gazdasági Tér helyreállításáig
A nemzetépítés befejezéséig
A lelki gyógyulásig

Rejtett paktumok helyett nyílt társadalmi megállapodásokat
Magyarország úgy lépett be a többpárti parlamenti demokráciába és a piacgazdaságba, hogy nem tisztázta múltját és nem vázolta fel világosan a jövôt.
Talán az 1990-es évtizedben végbement privatizáció ennek az egyik legjobb
példája, mert nem egy széles körben megvitatott és elfogadott társadalmi
megállapodás keretében történt a korábbi évtizedek, évszázadok alatt a társadalom egésze által felhalmozott nemzeti vagyon eladása, hanem inkább
rejtve, csak szûken vett gazdasági és technikai kérdésként kezelve.
A privatizáció azonban sokkal több volt annál, mint egy technikai terület
a kormányzáson belül, mert a magyar társadalom helyzetét évszázadokig a
tulajdonhiány jellemezte. A magyar paraszt évszázados álma a saját föld volt,
majd az elmúlt évtizedekben a magyar vállalkozók legerôsebb álma a tôkeerôs vállalkozás lett. A családok tulajdonra vágynak a gépkocsitól a lakásig,
a kertes háztól a nyaralóig. Az évszázados tulajdonhiány miatt addig nem lehet
hiteles és stabil politika Magyarországon, ameddig nem beszél a tulajdonról,
a nemzeti vagyonról és arról, hogy a gazdasági felzárkózás során kinek milyen területen lesz lehetôsége a tulajdonszerzésre.
Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a magyar politikai elit
elmulasztotta a tulajdonra vonatkozó megállapodás megkötését a társadalommal, de az európai uniós csatlakozás éveiben érdemes megkísérelni
egy ilyen megállapodás megkötését. Természetesen ennek a „társadalmi
megállapodásnak” egy sor más kérdésre is ki kell terjednie, mint a parlamenti demokrácia és a civil intézmények, szervezetek kapcsolatára, a
piacgazdaság szociális jellegére, vagy a szomszédos országokban élô magyar kisebbségekre.
A siker egyik záloga, hogy – szemben a piaci átmenet spontán jellegével – egy tudatosan vállalt és széles körben megvitatott stratégiával kell el72
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indítani a gazdasági felzárkózást. Többé nem engedhetô meg az elmúlt
másfél évtized szinte egészére jellemzô politika, amikor a magyar társadalom számára nem volt érthetô, hogy mi, mikor és miért történik, kinek és
miért kell vállalnia különbözô áldozatokat és az sem, hogy a demokratikus
intézmények milyen mértékben védik a társadalmat a piacgazdasági átmenet túlzásaitól.
Egyszerre európai, Kárpát-medencei és magyar
A stratégia részeként természetesen vállalni kell az Európai Unió közös intézményeinek fejlesztésében való közremûködést. Mivel hosszú idôre az
Európai Unió lesz az a politikai és gazdasági keret, amelyben Magyarország
létezik és mûködik, ezért elemi érdekünk, hogy ennek a keretnek a formálásában aktívan részt vegyünk.
Ám legalább ilyen fontos sikerforrás Magyarország számára a Kárpát-medencei gazdasági térség, Magyarország és a szomszédos országokban élô magyar nemzeti kisebbség összekapcsolása a gazdasági szálak segítségével is.
Erre olyan politikát kell kidolgozni, amely szakít mind a két, történelmileg
már megtapasztalt véglettel: a két világháború közötti külsô revíziós politikával, valamint a második világháború óta többségében követett – és csak
1998–2002 között módosított – „hallgatási” politikával.
Végül a magyar stratégia fontos sikerforrása lehet, ha az elmúlt századokból örökölt belsô korlátokat felszámoljuk. Ha nem tudjuk felszámolni a demográfiai mutatókban, a betegségekben, az önpusztító hajlamban és a pesszimizmusban megjelenô negatív történelmi örökségeket, akkor a magyar gazdasági felzárkózás is elakad.
Az ezredforduló kísérlete és az új modell elemei
Magyarországon a 2000 és 2002 között követett gazdaságpolitikában – a belsô piac felértékelésétôl az állami gazdaságfejlesztési programokig, a hazai
kis- és középvállalkozók támogatásától a gyógyturizmus fejlesztéséig – már
megjelentek a gazdasági felzárkózást szolgáló magyar modell fôbb vonásai.
A sikeres felzárkózáshoz azonban még további elemek is szükségesek, mindenekelôtt: a család megerôsítése, a nemzeti öntudat és nemzeti kultúra
erôsítése, a társadalmi kohézió erôsítése, a belsô piacok fejlesztése, a szolgáltatások fejlesztése, a munkaerôpiac rugalmassá tétele, állami, uniós és
magángazdasági forrásokból közösen finanszírozott gazdaságfejlesztési programok kialakítása.
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IV. GAZDASÁGPOLITIKA: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY

1. N Ö V E K E D É S

É S / VA G Y E G Y E N S Ú LY

A magyar gazdaságpolitika a rendszerváltás óta a növekedés és az egyensúly
párharcát éli át. Az eltelt mintegy két évtizedben hol a növekedés gyorsult
az egyensúly kárára, hol az egyensúly javítása rontotta le a gazdasági növekedést (ld. 8. táblázat). Az egyensúlyi mutatók közül a költségvetési/államháztartási hiány és az egy fôre jutó GDP-növekedés fordított alakulása
szembetûnô, de a többi egyensúlyi mutató – folyó fizetési mérleg/GDParány, infláció, államadósság/GDP-arány – sem mutat egyezô trendet a gazdasági növekedés ütemével.
8. táblázat: Növekedés és egyensúly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1990
1991–1992
1993–1994
1995–1996
1997–2001
2002–2006
2007–2008
2009– ?
2013–2014

NÖVEKEDÉS
EGYENSÚLY
Zéró pont = ÁTMENET

?

?
Új zéró pont = EURÓ

A piacgazdasági átmenet sokkja
A piaci átmenet döntô idôszakában – 1991–1992-ben – a hazai GDP zuhanását az egyensúly felbomlása kísérte. A keleti piacok elvesztése, a
veszteséges üzemek bezárása, a versenyképtelen szocialista ipar szükségszerû összeomlása önmagában is visszavetette volna a gazdasági növekedés ütemét. Ezt a visszaesést azonban tetézték a sokkterápia által oko77
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zott gazdaságpolitikai hibák. Mint például az, hogy a bankkonszolidációt
nem követte a termelô szférára kiterjedô vállalati konszolidáció, és hogy
a túlságosan szigorú csôdtörvény miatt tömegesen mentek csôdbe olyan
vállalatok, amelyeket kisebb tôkeinjekcióval versenyképessé lehetett
volna tenni. Természetesen a gazdasági növekedés drasztikus visszaesését az 1990 utáni években valamennyi rendszerváltó országban megfigyelhetjük – ezt a csôdtömeget hagyta örökül a szocialista korszak
Közép-Kelet-Európában.
Ám az már kifejezetten magyar jelenség, hogy a gazdasági növekedésben tapasztalt óriási visszaesés egyúttal az államháztartási egyensúly
felborulásával párosult. A két folyamat legdrasztikusabban a munkaerôpiacon hatott, hiszen ebben a rövid néhány évben mintegy 1,3 millió munkahely szûnt meg, aminek a pótlására azóta is képtelen a magyar
gazdaság.
1993–1994-ben a kormány kísérletet tett a növekedés újraindítására, és
ez részben sikeres is volt: 1993 második felében újra beindult a GDP növekedése és 1994-ben már egyértelmûen növekedési pályára állt a gazdaság.
Ám 1994-re rekord méretû ikerdeficit alakult ki, a költségvetési és folyó fizetési mérleg egyidejû hiánya, és a hiány közel 4 milliárd dolláros szintje súlyos egyensúlyhiányt jelzett.
A második sokkterápia
A második sokkterápia – 1995–1996-ban – ugyan javította az egyensúlyt,
de drámaian lerontotta a növekedést. A Bokros-program kiindulópontja
eleve hibás volt, mert az ikerdeficit mögött nem a lakossági fogyasztás
elszabadulása állt, ahogyan ezt a Bokros-program megalapozásaként a
szocialista kormány állította, hiszen 1994-ben nem nôtt, hanem csökkent
a lakossági fogyasztás Magyarországon. 1993–1994-ben sokkal inkább az
elsô sokkterápia következményeként az 1,3 millió munkahely megszûnése, valamint tömeges csôdök miatt romlott el a költségvetési egyensúly. Az ikerdeficit másik része, a folyó fizetési mérleg hiánya sem a fogyasztási célú import megugrása miatt alakult ki, hanem döntôen a zöldmezôs külföldi tôkebefektetések gyorsan bôvülô importja révén.
1995–1996-ban pedig nem a Bokros-program következtében javult a magyar gazdaság egyensúlya, hanem éppen annak ellenére, hiszen a lakossági fogyasztás csökkenését az új zöldmezôs külföldi beruházások többletteljesítménye egyenlítette ki.
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Az aranykor: növekedés és egyensúly
A magyar gazdaság aranykora – az 1997 és 2001 közötti idôszak – az elmúlt két
évtizedben kivételes módon a növekedés és az egyensúly egyidejû és egyirányú alakulását hozta: növekedés és egyensúly együtt javult. Ebben szerepet játszott, hogy 1997-re megszûnt a gazdaság sokkolása, újból bôvült a fogyasztás is.
Úton a válság felé: se egyensúly, se növekedés
Ezt az egészséges, egyensúlyôrzô növekedést szakította meg a 2002. évi politikai fordulat után bekövetkezô eleve hibás, szocialista osztogató politika, amely
elôször az egyensúlyt, késôbb pedig a növekedést küldte padlóra. A 2002 és
2006 közötti gazdaságpolitikai hibák következtében elromlott az egyensúly,
visszafordult az infláció, megugrott az államadósság, és mindezt – a térség
országaihoz képest – csak viszonylag szolid növekedés kísérte.
A harmadik sokkterápia – 2006 szeptembere és 2008 között – ismét növekedési és foglalkoztatási áldozatok árán próbálta megteremteni az alapvetôen szavazatszerzô politikai kalandorság miatt felborult államháztartási
egyensúlyt. Ráadásul a harmadik sokkterápia, csakúgy, mint az elsô és a
második, hibás gazdasági helyzetértékelésre támaszkodott. Az egyensúlyt
ugyanis mind a három esetben nem megszorítással, hanem ellenkezôleg:
expanzív fejlesztési politikával, a foglalkoztatás bôvítésével és a gazdaság
élénkítésével lehetett volna megteremteni. Még pontosabban: az egyensúlytalanságot dinamikus gazdasági növekedéssel lehetett volna kinôni. Helyette mind a három sokkterápia inkább a megszorítást választotta, aminek
következtében a gazdasági növekedés lelassult, és ez – az elmaradt állami
bevételek miatt – tovább tetézte a költségvetési egyensúlytalanságokat.
Válságból válságba
A magyar gazdaságpolitika nem volt képes a stabil és kiszámítható mûködésre, hanem sokkterápiák és nyugodt idôszakok váltották egymást. Ezzel
azonban rendre gazdasági válsághelyzet alakult ki, ami hol az egyensúly, hol
a növekedés felborulásában jelent meg (ld. 9. táblázat).
A rendszerváltástól eltelt két évtizedben a magyar gazdaságpolitika szinte folyamatosan hibázott, mert a felborult egyensúlyt pénzügyi megszorító programmal kezelte, ami növelte a munkanélküliséget, megakadályozta a foglalkoztatás
bôvülését, csökkentette a fogyasztást és rontotta a hazai vállalkozások üzleti
környezetét. Ennek következtében az egyensúly javítása minden esetben nö79
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vekedési áldozattal járt, ami átmenetivé tette az egyensúlyjavulást. A pénzügyi
egyensúly tartós javulása nem pénzügyi eszközökkel érhetô el, hanem a foglalkoztatási szint tartós emelésével és a beruházások, a belsô piac bôvítésével: a
növekedési áldozat azonban gyengítette e két eszköz használhatóságát.
9. táblázat: Válságból válságba
A pártállam válsága
1985–86
Az UTOLSÓ UGRÁS kísérlete
1987–88
Egyensúlyi VÁLSÁG
Politikai átmenet
1989–90
Vihar elôtti csend
Rendszerváltó kormány – Mikró sokkolás
1991–92
Elsô SOKKTERÁPIA
1993–94
Egyensúlytalan NÖVEKEDÉS
Elsô szocialista kormány – Makró sokkok
1995–96
Második SOKKTERÁPIA
Polgári kormány – Aranykor
1997–2001
Egyensúlyôrzô NÖVEKEDÉS
Második és harmadik szocialista kormány – Gazdaságpolitikai hibasorozat
2002–2006
Növekedés ADÓSSÁGBÓL
2006–2008
Harmadik SOKKTERÁPIA
2007–2008
Növekedési VÁLSÁG

2. FONÁK

F O R D U L AT O K É S F E L E M Á S R E F O R M O K

A rendre megismétlôdô gazdasági válságjelenségek, az egyensúly és a növekedés egymás kárára bekövetkezô fordulatai alapvetôen a rendszerváltás
módjára vezethetôk vissza. A rendszerváltás a gazdaságban, a társadalomban
és a politikában olyan változásokat hozott, amelyek elsô pillantásra a nyugateurópai piacgazdaságra, társadalomra és politikára hasonlítanak, de tüzetesebb vizsgálat után kiderül, hogy a hasonlóság csak felszínes, a mélyben jelentôsek az eltérések. Magyarországon úgy alakult ki a piacgazdaság, hogy a
régi tervgazdaság jellemzôi újjászülettek, csak módosult formában.
Új tulajdonosi szerkezet – új dualizmus a gazdaságban
Az állami tulajdon túlsúlya helyett a mai tulajdonszerkezetet a külföldi tulajdon túlsúlya jellemzi, mert a külföldi tulajdonosi részesedéssel mûködô szektor a foglalkoztatásban 25%-os, a GDP-hez való hozzájárulásban
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10. táblázat: Piaci átmenet: Fonák fordulatok és felemás reformok 1.
Állami tulajdon
Állami monopólium
Állami nagyvállalatok túlsúlya
Régi eladósodás
Rejtett munkanélküliség
Duális magyar gazdaság
Pazarló tervgazdaság

Külföldi tulajdon
Magán monopólium
Globális nagyvállalatok túlsúlya
Új eladósodás
Nyílt munkanélküliség
Duális hazai gazdaság
Pazarló piacgazdaság

50%-os, és a tiszta jövedelembôl 60–70%-os arányban részesedik. Ez jó hír
a globális tôkevonzás szempontjából, de jelzi a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozói szektor gyengeségét. Hasonlóképpen egy sor területen
fennmaradtak a monopóliumok, csak az állami monopóliumok helyére magántulajdonosi monopóliumok álltak – pl. az energiaszektorban és egyes
közszolgáltatásoknál –, ami a verseny gyengeségét jelzi a hazai piacon.
Az állami nagyvállalatok túlsúlya helyére a globális nagyvállalatok hazai
cégeinek túlsúlya került, ami pedig a hazai mikro- és kisvállalkozások
gyengeségét tükrözi. A régi adósság helyére új lépett, mert 2002 után újból megugrott az állam eladósodása, ami megújította az adósságcsapdát.
A korábbi állami nagyvállalatok keretei között létezô rejtett munkanélküliség részben nyílttá vált, részben újratermelôdött a szürke, vagyis nem
adózó gazdaság keretei között.
A korábbi duális magyar gazdasági szerkezetben a fejlettebb és a kevésbé fejlett termékek, vállalatok, térségek erôsen elkülönültek egymástól és ez újratermelôdött az új piacgazdaság keretei között. Napjainkban
a globális cégcsoportok hazai vállalatai magas termelékenységû modern
termékcsoportokkal járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, míg a
hazai tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzôen hagyományos
termékkel, ahol a termelékenység, tôkeellátottság, hozzáadott érték, tiszta
jövedelem lényeges alacsonyabb, mint az elsô szektorban.
A rendszerváltás elôtti magyar tervgazdaság pazarló volt, mert a piac és
verseny iránytûje nélkül csak pazarlóan használhatott tôkét, munkaerôt,
idôt, tehetséget és lehetôséget. Az új magyar piacgazdaság azonban hasonlóan pazarló, mert igen alacsony a foglalkoztatás és magas a munkanélküliség, ami arra utal, hogy pazarlóan használja a legfontosabb erôforrást, a munkát. Hasonló pazarlás figyelhetô meg a tôkefelhasználásban is, hiszen a
GDP-arányos államadósság 12%-os növekedése 2002 és 2007 között nem
járt együtt a GDP-növekedési ütem gyorsulásával.
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A 2004–2006 között lehívható EU-források pazarló felhasználását az Állami Számvevôszék vizsgálatai már bizonyították, de hasonló pazarlás vetíthetô elôre az EU-források 2007–2013 közötti felhasználásában is.
11. táblázat: Társadalmi átmenet – Fonák fordulatok és felemás reformok 2.
Igazságtalan társadalom
Bezáródó mobilitás
Gyenge földrajzi mobilitás
Széttartó területi különbségek
Rossz fizikai- és lelki állapot
Szabadsághiány
Rossz közhangulat

Igazságtalan társadalom
Bezáródó mobilitás
Gyenge földrajzi mobilitás
Táguló területi különbségek
Gyenge fizikai és lelki állapot
Biztonsághiány
Társadalmi elégedetlenség

A piacgazdasági átmenet fonák társadalmi következményei
A gazdaság területén végbement fonák fordulatok és felemás reformok következtében hasonló helyzet alakult ki a társadalmi szerkezetben és a társadalom mûködésében.
A tervgazdaság keretei között 1947 és 1990 között mûködött társadalom
alapvetôen igazságtalan volt, mert nem a tényleges teljesítményhez kötötte
a társadalmi pozíciót, hanem származáshoz, politikai lojalitáshoz, kontraszelekcióhoz, illetve a tervgazdaságban létrehozott bizonytalan értékû tevékenységhez. A tehetségek kiemelkedését politikai céllal fékezte a szocialista rendszer, ami például a felsôfokú végzettség mennyiségi korlátozásán, a
magántulajdoni korláton és az utazási szabadság korlátozásán alapult. Az új
rendszer azonban más területen, de hasonlóan igazságtalan lett, mert a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezô társadalmi rétegek
között hirtelen jelentôs különbség alakult ki.
A szocialista rendszer kezdeti óriási társadalmi és térbeli mobilitása az
1970–80-as évtizedben már bezáródóban volt, ahogy az új rendszerben is
gyenge mind a társadalmi, mind a földrajzi mobilitás. A területi különbségek a rendszerváltás elôtti társadalomban csökkentek város és falu között,
de növekedtek város és város, különösen pedig a fôváros és a vidék között.
A területi különbségek hasonló tágulása figyelhetô meg a mai magyar társadalomban, de itt az elôzôvel fordított módon: most a város és a falu közötti,
a nagyváros és a kistelepülés közötti fejlettségi rés tágul igen gyorsan.
A fizikai és lelki egészség mutatói mindkét rendszerben igen gyengék
voltak, a várható életkor ma ugyan hosszabbodik, de a rés a nyugat-európai
és a magyar várható életkor között nem zárul, hanem tovább nyílik.
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A szocializmus idején alapvetôen a szabadság hiánya jellemezte a társadalmat, ma viszont a biztonság hiányzik. Akkor a személyes szabadságot
korlátozta politikai eszközökkel a rendszer, ma a munka, jövedelem, társadalmi státus megôrzése terén jellemzô a bizonytalanság, ami az európai szociális piacgazdaság hazai hiánya miatt lép fel. Természetes, hogy ezek következtében mindkét rendszerben általános a rossz közhangulat, a pesszimizmus és a lappangó, vagy nyílt társadalmi elégedetlenség.
A piacgazdasági átmenet fonák politikai következményei
A magyar rendszerváltás a politikai átmenet terén is fonák fordulatokat és
felemás reformokat hozott. Az állampárti politikai rendszer átadta helyét a
többpárti parlamenti demokrácia politikai rendszerének, furcsa módon
azonban a korábbi rendszer egy sor torz vonása újjáéledt, más formában,
máshogyan, mégis nagyon hasonlóan.
12. táblázat: Politikai átmenet – Fonák fordulatok és felemás reformok 3.
Demokráciahiány
Ideológiai nyomás
Torz médiaszerkezet
Gyenge közbizalom
Gyenge hatalomkontroll
Közmegegyezések hiánya

Demokráciahiány
Ideológiai nyomás
Torz médiaszerkezet
Gyenge közbizalom
Gyenge hatalomkontroll
Közmegegyezések hiánya

Az 1947 és 1990 között mûködött totalitárius állampárti rendszernek alapeleme volt a demokrácia hiánya, ez a rendszer lényegébôl és kialakulásából fakadt, tehát abból, hogy Magyarországra külsô erôszakkal kényszerítették rá a
szovjet mintájú szocializmust. Furcsa módon azonban a mai demokrácia is
erôs deficitet mutat, mert a jogállam nem európai módon mûködik Magyarországon: elegendô erre a 2006-os esztendô eseményeit példaként felhozni: a
kormány nem hozza nyilvánosságra a választás elôtt az ország gazdasági és
költségvetési helyzetét jelzô valós adatokat, a kormánypártok választási kampánya tudatos hazugságra, a választók becsapására épül, az ôszi brutális utcai
események jogi következmények nélkül maradnak.
A régi rendszert ideológiai elnyomás jellemezte, ami a piac, a tôke, a magántulajdon és a verseny politikai eszközökkel történô lefojtásában jelent
meg. A rendszerváltás után kialakult magyar politikai rendszerben is jelen
van azonban az ideológiai nyomás, csak éppen fordítva: most a piac, a tôke,
83

JÖVÔKÉP

a magántulajdon és a verseny elemeit próbálja meg a politika ráerôltetni a
társadalomra és gazdaságra ott is, ahol inkább állami, mintsem piaci koordinációra lenne szükség.
Az állampárti rendszerben a politikai struktúra eleve kizárta a politikai
versenyt, valamint a külsô társadalmi ellenôrzést. Ám a kialakult új politikai
szerkezetben is gyenge a politikai verseny lehetôsége, és hasonlóan gyenge
a civil társadalom esélye a politika ellenôrzésére. A szocialista rendszerben
a demokrácia és a szabadság hiánya eleve kizárta a közmegegyezéseket. Ám
a rendszerváltás következtében kialakult új politika sem él a közmegegyezések eszközével, amiben egyaránt szerepet játszhat a gyenge politikai verseny és a gyenge civil társadalom.

3. SZOCIÁLIS

P I A C G A Z D A S Á G A S Z AVA K B A N –
P I A C I F U N D A M E N TA L I Z M U S A G YA K O R L AT B A N

A magyar rendszerváltást elsôsorban azért jellemzik fonák fordulatok és
felemás reformok, mert az ország a rendszerváltáskor hibás iránytût használt a piacgazdasági átmenethez. Az elsô szabadon választott magyar kormány programjában hitet tett az európai szociális piacgazdaság felépítése
mellett, ám az 1991–1992-es sokkterápiával éppen ellenkezô irányba fordult. Szavaiban a szociális piacgazdaság, tetteiben inkább a piaci fundamentalista megoldások jelentek meg. Sôt, a magyar gazdaságpolitika egészen 1998-ig valójában egy piaci fundamentalista gazdasági receptet követett, amely gyakorlatilag a latin-amerikai országok felzárkózására kidolgozott, úgynevezett Washingtoni Konszenzus tíz pontján alapult. Ez állt az
elsô sokkterápia mögött az 1990-es évek elején, és ez állt a második sokkterápia mögött is 1995–1996-ban. 1998 és 2002 között elindult ugyan a korrekció a szociális piacgazdaság európai modellje felé, de 2002 után megint
visszatért Magyarországra a szocializmus, amely – szinte törvényszerûen –
rövid idô alatt válságba sodorta a gazdaságot, így 2006-ban újból elôkerült
a piaci fundamentalista recept.
Ha helyesen tájoltuk volna az iránytût...
Milyen fordulat ment volna végbe a magyar gazdaságban, ha a rendszerváltáskor nem a piaci fundamentalista angolszász receptet, hanem a szociális
piacgazdaság európai útját követjük? Milyen lett volna, ha az új rendszer
ELLENTÉTE és nem FONÁKJA a réginek?
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13. táblázat: A fordulat útja
Állami tulajdon
Állami monopólium
Állami nagyvállalatok túlsúlya
Régi eladósodás
Rejtett munkanélküliség
Duális gazdaság
Pazarló tervgazdaság

Kiegyensúlyozott magán-, nemzeti és globális tulajdon
Piaci verseny
Kis- és középvállalatok túlsúlya
Nincs eladósodás
Teljes foglalkoztatottság
Egynemû gazdaság
Hatékony piacgazdaság

A tervgazdasági rendszert jellemzô állami tulajdonból a piaci átmenet európai modellje szerint egy olyan gazdaságba vezetett volna az út, amelyben
a magyar magántulajdon, a nemzeti tulajdon és a globális tulajdon kiegyensúlyozott arányokat mutat. A magyar magántulajdon a mainál nagyságrendileg erôsebb lenne, ami alapvetôen a hazai kis- és középvállalkozások nagyobb szerepét jelentené. A nemzeti és közösségi tulajdonnak is nagyobb
szerepe lenne a mainál, mert a stratégiai ágazatokban megmaradt volna a
többségi közösségi tulajdon. A globális tulajdon a mainál nagyobb arányban
lenne jelen a zöldmezôs befektetésekben, mert kisebb szerepet kapott volna a privatizációban, és összességében a mainál kisebb lenne a részesedése
a GDP-hez, exporthoz, tiszta jövedelemhez való hozzájárulásban.
Az állami monopóliumot mindenütt felváltotta volna a piaci verseny, mert az
európai szociális piacgazdaság modelljében a monopóliumok elleni fellépés a
gazdaságpolitika központi eleme. Ez a mainál nagyobb versenyt eredményezett
volna a bankrendszerben, a közszolgáltatásokban és az energiaszolgáltatásban.
Az állami nagyvállalatok túlsúlyát a magyar tulajdonú kis- és középvállalatok túlsúlya váltotta volna fel, ami mintegy 1 millió munkahellyel bôvíthette volna a foglalkoztatást. Új munkahelyet jellemzôen a hazai kis- és középvállalkozások hoznak létre a magyar gazdaságban, ezért a maihoz képest
jelentôsen megerôsödött hazai vállalkozói szektor képes lett volna mérsékelni a rendszerváltással felszabaduló rejtett munkanélküliség hatását.
A régi rendszert jellemzô eladósodás helyére nem állt volna új eladósodás, mert a mintegy 1 millióval több munkahely esetén nem következik be
a költségvetési bevételek drámai csökkenése, ami az 1990-es évtized elsô
felét jellemezte. A rejtett munkanélküliség így majdnem teljes foglalkoztatássá alakulhatott volna át, a mainál nagyságrendileg kisebb nem adózó gazdaság kiépülése nélkül.
A régi duális gazdaság nem egy új duális gazdaságba alakult volna át, hanem olyan gazdasági szerkezet jött volna létre, ami a mai nyugat-európai országokat jellemzi. Ebben a kis és nagy cégek, a belföldi és külföldi tulajdon,
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a fôváros és vidék, a város és falu között nem húzódnak olyan éles különbségek, mint a mai magyar gazdaságban.
Mindez együtt képes lett volna a korábbi pazarló tervgazdaságot egy hatékonyan mûködô piacgazdasággá átalakítani, amelyben a mainál gyorsabb
az infrastruktúra szûk keresztmetszeteinek feloldása, gyorsabb a humán tôke bôvülése, egyenlôbben terül szét a termelékenységnövekedés a gazdasági szereplôk között, több a beruházás és erôsebb az innováció.
Növekedési források az európai szociális piacgazdaságban
A piaci fundamentalizmus térnyerése a szociális piacgazdasággal szemben
azért lényeges elem az elmúlt másfél évtized történetében, mert az európai
szociális piacgazdaság és az angolszász piaci modell között alapvetô különbség van a növekedés forrásai között. A szociális piacgazdasági modellben három tényezô felelôs a növekedésért, a szabadpiaci modellben csak kettô.
7. ábra: Növekedési források – 1.
Termelékenység

GDP
Foglalkoztatás

Jövedelemeloszlás

Európában a modern növekedési elméletekkel azonos módon azt vallják, hogy gyorsul egy gazdaság növekedése, ha nô a foglalkoztatás, ha a
foglalkoztatottak többet dolgoznak és akkor, ha nô az egy munkaóra alatt
elôállított termékek mennyisége, tehát a termelékenység (ld. 7. ábra).
Ehhez azonban a szociális modell még azt is hozzáteszi, hogy hosszú távon lassul egy gazdaság növekedése, ha egy ponton túl tágul a különbség
szegények és gazdagok, valamint fejlett és fejletlen területek között. Az
európai modell ezt a szociális szempontot egyaránt érvényesíti nemzeti és
közösségi szinten, amit a nemzeti költségvetések és az EU közös költségvetése tükröz.
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Növekedési források az angolszász szabadpiaci modellben
Ezzel szemben az angolszász szabadpiaci modell csak a foglalkoztatás és a
termelékenység bôvülését tartja hosszú távú növekedési forrásnak, a
jövedelemeloszlást már nem (ld. 8. ábra).
8. ábra: Növekedési források – 2.
Termelékenység

GDP
Munkahelyek

Munkaidô

A két növekedési modell mögött történeti és értékrendi különbségek állnak. Az európai szociális modell azon a keresztény felfogáson alapul, hogy a
tulajdonnal felelôsség is együtt jár, valamint azon a felvilágosodás során elfogadott értéken, hogy minden ember egyenlô jogokkal született. Ebbôl
ered az európai szociális jóléti állam.
Ugyanakkor az angolszász liberális modell arra a felfogásra és értékrendre támaszkodik, hogy a tulajdonnal nem jár együtt felelôsség, hanem
az egyén döntésén alapszik a jótékonyság, tehát a társadalmi felelôsség
vállalása. Minden ember egyenlô jogokkal születik, szabadon, és amíg
nem csorbítja mások szabadságát, addig mindent szabadon megtehet.
Ezen alapszik a korlátozott angolszász jóléti állam.

4. N Y Í LT

ÉS REJTETT CSAPDÁK

A rendszerváltás utáni aranykorban, 1997 és 2002 között már-már úgy éreztük, hogy végleg kiléptünk a korábbi gazdasági csapdákból. Ehelyett 2002
után a hibás kormányzati politika miatt ismét mûködésbe léptek a csapdák. Legelôször az adósságcsapda, hiszen 2002 után a GDP-arányos államadósság a korábbi süllyedô szintrôl emelkedô pályára állt. Az államadósság
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után fizetendô kamat a GDP 4%-a, vagyis önmagában magasabb, mint az
euró bevezetéséhez szükséges 3%-os államháztartási deficit arány. A régiós versenytársakhoz képest kétszer-háromszor magasabb államadósságszint még erôsebb csapdaként mûködik, mint 1990 és 1998 között, mert
már nincs jelentôs eladható állami vagyon, amivel csökkenthetô lenne az
adósság (ld. 9. ábra).
9. ábra: AdósságCSAPDA Magyarországon
Magas államadósság/GDP-arány

Alacsony növekedés és
törékeny egyensúly

GDP-arányos kamatteher
meghaladja az EU
pénzügyi transzfereket

Tények
Államadósság/GDP~
~70%
Kamatteher/GDP~
~4%

Sem fiskális,
sem monetáris, sem EU
transzfer eszközökkel nem
gyorsítható a GDP
növekedése

Becsült értékek
EU befizetés/GDP~
~1%
Várható nettó tényleges
EU transzferek/GDP~
~4%

Forrás: mgfi

Tôke- és profitcsapda
Régóta mûködik a tôke- és profitcsapda. A 100 milliárd euró értékû magyar
GDP létrehozásában 55–60 milliárd euró értékû külföldi mûködôtôkebefektetés vesz részt, innen jön a hazai GDP fele. Ezzel szemben 10 milliárd
euró értékû magyar tôkebefektetés ment külföldre. A mûködôtôke-befektetések utáni éves profit a befektetett eszközérték 10%-a hivatalosan, valóságos szintje 15–20%. Ez deficitessé teszi a magyar profitmérleget, mert a belföldön történô befektetések után képzôdô évi 10–12 milliárd euró profit és a
külföldön megvalósuló magyar befektetések révén létrejövô 1,5–2 milliárd
euró profit egyensúlytalan profitmérleget eredményeznek. A magyar GDP
10%-át elérô éves deficit jelentkezik a profitmérlegben, ami tartósan magas
folyó fizetési mérleghiányt okoz (ld. 10. ábra).
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10. ábra: TôkeCSAPDA Magyarországon
Magas beáramló FDI/GDP és alacsony kiáramló FDI/GDP arány

Alacsony növekedés és
törékeny egyensúly

Torz tôkemérleg

Negatív profitmérleg

Tények
GDP=100 Mrd euró
bFDI=60 Mrd euró
kFDI=10 Mrd euró

Becsült értékek
Profitráta~15–20%

Tôkemérleg deficit~~50 Mrd euró, GDP 50%
Profitmérleg deficit~
~10 Mrd euró, GDP 10%
Éves új FDI szükséglet~
~GDP 4–6%

Forrás: mgfi

Az adócsapda is szorít. A magyar adórendszer teljes nagyjavításra szorul:
ez lenne a teljes körû adóreform. Ezt azonban csak gyors növekedési szakaszban vállalják a kormányok, mert ekkor dinamikusan bôvülnek a költségvetés bevételei, így vállalják az adóreformmal járó bevételi kockázatokat.
Gyors gazdasági növekedésre azonban a magyar gazdaság adóreform nélkül
már egyszerûen nem képes: záródik a csapda.
Foglalkoztatási csapda
A foglalkoztatási csapda is zár. Az 57%-os magyar foglalkoztatási szint az
EU27 körében a második legalacsonyabb. A foglalkoztatást sok új munkahely létrehozásával lehetne emelni – erre tartósan csak az üzleti szektor képes, amit dinamikus gazdasági bôvülés és javuló versenyképesség esetén
teljesít: ma fordítva van. Gyors gazdasági növekedés nélkül nincs jelentôs
foglalkoztatási szint emelkedés, enélkül viszont nincs gyors GDP-bôvülés,
ami valódi csapdahelyzet (ld. 11. ábra).
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11. ábra: Foglalkoztatási CSAPDA Magyarországon
Alacsony foglalkoztatási ráta

Egyensúlyi problémák

Kevés új munkahely

Növekedési problémák
Tények
Foglalkoztatási ráta: 57%
EU27 átlag: 65%, Skandináv államok: 71%, USA: 70%
Forrás: mgfi

A humán erôforrás csapdája
Csapdában vagyunk a humán erôforrás terén is. A szûkülô és öregedô népesség, a korszerûtlen képzettségi szerkezet, a minôségi munkaerô egyre bôvülô elvándorlása az EU fejlett régióiba egyre erôsebb korlátot emelnek a
gyors gazdasági növekedés elé. Ha vissza is nyerünk valamit növekedésünkbôl, akkor is a térség leglassúbb gazdasága leszünk, csigasebességû bérfelzárkózással, miközben az EU fejlett gazdaságai szívó hatást gyakorolnak térségünk fiatal, motivált és képzett munkaerejére: egyre többen és egyre jobbak mennek majd el, ezzel záródik az emberi erôforrás csapdája.
Így a bevándorlási csapda is zár: alacsony foglalkoztatás és magas munkanélküliség, továbbá lassan javuló életszínvonal mellett nincs olyan politikai
erô, amely teljesítené az üzleti szektor jogos igényét a célzott bevándoroltatási politikára (ld. 12. ábra).
A társadalmi tôke csapdája
Felgyorsul a társadalmi tôke csapda bezáródása. A 21. században a gazdasági siker már döntôen nem gazdasági tényezôkön alapul, hanem az erkölcs, közbizalom, önbizalom, együttmûködés, optimizmus, családi értékátadás, megbízhatóság társadalmi tényezôin. Gazdasági siker nélkül
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12. ábra: Humánerôforrás-CSAPDA Magyarországon
Alacsony humánerôforrás-kihasználtság

Gyenge innováció,
lassú tudástôkefelhalmozás

Alacsony foglalkoztatás

Gyenge növekedés
Forrás: mgfi

ezek fogynak, és a lelki-fizikai betegségek óriási gazdasági veszteséget
okoznak. Szûkülô társadalmi tôkével nem lehet gyorsan növekedni: a kör
bezárult. A magyar gazdaság mai problémáinak gyökere az, hogy mintegy 1
millió adózó munkahely hiányzik a gazdaságból. Ez a lehetségesnél kisebb
GDP növekedési ütemet enged csak meg, ennek következtében a költségvetés elesik lehetséges és szükséges bevételeinek jelentôs részétôl: hol a
növekedés, hol az egyensúly romlik el (ld. 13. ábra).
13. ábra: Társadalmi tôke CSAPDA Magyarországon
Alacsony társadalmi tôke

Igazságtalan társadalom

Gyenge közösségek

Korlátlan egyéni érdekérvényesítés
Forrás: mgfi
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5. A

SZOCIALIZMUS CSAPDÁJÁBAN

Könnyû álom – nehéz ébredéssel
A legmélyebb csapda azonban, amelybe Magyarország 2002 után zuhant, a
szocializmus csapdája. Az elmúlt években ugyanis a magyar emberek tudása nem lett kisebb, szorgalmuk sem kopott el, ma sem dolgoznak kevesebbet, mint korábban. A vállalkozók az egyre szorítóbb adóprés ellenére is
nagyrészt talpon maradtak. A közszolgáltatások, mint az oktatás és az egészségügy színvonala nem lett drasztikusan rosszabb, igaz, jobb sem. Az infrastruktúra állapota az autópályákkal még valamelyest javult is. Természeti
kincseink nem fogytak el és nem pusztított évente aszály, vagy árvíz.
Ha mindez igaz, akkor nem kerülhetô meg a kérdés: miért zuhant Magyarország mégis minden létezô gazdasági versenyképességi listán (ld. 14.
táblázat)? Miért hagyják le hazánkat a versenyfutásban szomszédaink? Miért tolódott ki ismét évtizedekkel az ország európai felzárkózása? A válasz,
bármennyire is gazdasági jellegû kérdésrôl van szó: politikai. Magyarország
azért veszítette el az új évezred elsô évtizedét, mert a szocializmus csapdájában vergôdik.
14. táblázat: Néhány közép-kelet-európai ország helyezésének változása az IMD
versenyképességi világranglistáján, 2002–2006.

Ausztria
Észtország
Csehország
Szlovákia
Magyarország

2002
15
21
32
38
30

2003
14
22
35
46
34

2004
13
28
43
40
42

2005
17
26
36
40
37

2006
13
20
31
39
41

Forrás: INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (IMD) World Competitiveness
Yearbook, 2002–2006.

Aligha vitatja bárki is ebben az országban, hogy olyan értékek, mint az igazságosság, az esélyegyenlôség, vagy a hátrányos helyzetûek segítése – amiket
ma Magyarországon valami furcsa okból, tévesen szocialista értékeknek tartanak – ne lennének fontosak. Ezek mind lényeges értékek, támogatandó
célok. A kérdés azonban az: miként jutunk el ezekhez a célokhoz? Az ördög
pedig köztudottan a részletekben van.
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A szocializmus könnyû álmot ígér és nehéz ébredést kínál. Azt ígéri,
hogy a – szerinte igazságtalan – piac hibáit kijavítja, helyette igazságot és
esélyegyenlôséget teremt. Ehhez azonban pénzre van szüksége. Azért,
hogy valakinek adni tudjon, másoktól el kell vennie a pénzt. Minden
igazságosság-teremtô szocialista politika alapja a jövedelmek minél nagyobb
részének központi elvonása, majd újbóli elosztása, és az ördög éppen itt
rejtôzik.
A szocialista újraelosztás természete
Mivel az állami újraelosztás politikailag motivált, ezért az újraelosztásnak
nagyon sokáig csak puha korlátai vannak. Például a ma jóléti juttatásainak
költségei – az állam eladósodásával – elhalaszthatók, ráterhelhetôk a jövôre.
Egészen addig, míg a korlátok egyszer csak megkeményednek: a folyamatosan magas államháztartási hiány és a növekvô államadósság egyre nagyobb
terhet ró az állami költségvetésre, és egyre inkább beszûkíti mozgásterét.
Így azután a korábban oly mindenhatónak látszó, jótékonykodó állam hirtelen a lakossághoz fordul segítségért: fizesse ki az egykori túlzott osztogatás
számláját.
Magyarország 2002–2007
Magyarország az elmúlt fél évtizedben szinte majdnem mindenben ezt a
klasszikus szocialista menetrendet követte. A 2002-ben elindult, „jóléti
rendszerváltásnak” nevezett, erôs állami újraelosztásra épülô szocialista
politika azt az illúziót táplálta, hogy az állam többet adhat polgárainak, mint
amennyit tôlük adóban elvesz. Mivel ez nyilvánvalóan lehetetlen – már
pusztán azért, mert az állam fenntartása is adóforintokba kerül –, az állam
adósságnövelô hitelbôl fedezte tovább az illúzió fenntartását. Egészen addig, amíg az adósságtömeg el nem érte azt a nagyságot, amikor már a nemzetközi pénzpiacok és az Európai Unió is változást, az állami pénzügyek
rendbetételét követelte. 2006 már csak a 2002-ben keltett szocialista
álom után törvényszerûen, mindig és mindenhol bekövetkezô keserû ébredés éve volt.
Nem „üzemi baleset”
Mindaz tehát, amit ma a gazdaságban látunk – magas államháztartási hiány,
növekvô eladósodás, romló nemzetközi versenyképesség, növekvô adó93
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15. táblázat: Az államháztartás egyenlege a bruttó hazai termék arányában néhány
közép-kelet-európai országban, 2002–2007 (többlet +, %-ban, hiány –, %-ban)

Ausztria
Észtország
Csehország
Szlovákia
Magyarország

2002
–0,5%
+0,4%
–6,8%
–7,7%
–9,0%

2003
–1,6%
+2,0%
–6,6%
–3,7%
–7,2%

2004
–1,2%
+2,3%
–2,9%
–3,0%
–6,5%

2005
–1,5%
+2,3%
–3,6%
–3,1%
–7,8%

2006
–1,3%
+2,5%
–3,5%
–3,4%
–10,1%

2007
–1,2%
+1,6%
–3,6%
–3,0%
–7,4%

Forrás: EUROPEAN COMMISSION (2006) European Economy. Economic forecasts Autumn
2006. No. 5., Brussels.

16. táblázat: A kormányzati szektor adósságállománya a bruttó hazai termék
arányában, 2002–2007 (%-ban)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ausztria
65,8%
64,6%
63,8%
63,4%
62,1%
60,9%
Észtország
5,6%
5,7%
5,2%
4,5%
4,0%
2,7%
Csehország
28,5%
30,1%
30,7%
30,4%
30,9%
30,8%
Szlovákia
43,3%
42,7%
41,6%
34,5%
33,0%
31,6%
Magyarország
55,6%
58,0%
59,4%
61,7%
67,6%
70,9%
Forrás: EUROPEAN COMMISSION (2006) European Economy. Economic forecasts Autumn
2006. No. 5., Brussels.

terhek, csökkenô reálbérek, emelkedô munkanélküliség, kiterjedô szürkegazdaság, szélesedô szegénység, szétesô közszolgáltatások –, nem egyszerû „üzemi balesetek”. Nem (csupán) a kormány hozzá nem értésébôl,
ügyetlenségébôl, felelôtlenségébôl, vagy kapkodásából fakadnak. A gazdasági versenyképesség drasztikus romlása a szocialista újraelosztó politika
egyenes következménye és törvényszerûen bekövetkezô „eredménye”.
Lehet, hogy más szocialista politikusok talán jobban kormányoznának, ám
ez semmit sem változtatna azon, hogy a szocialista újraelosztás alapjaiban
hibás politika.
A mai gazdaságpolitika döntôen nem azért rossz, mert helytelen társadalmi és gazdasági célokat tûz ki. Senki sem vitatja, hogy szükséges a méltatlanul nehéz körülmények között élô idôsek, vagy a szegénység fogságába
zárt rétegek helyzetének javítása. A mai gazdaságpolitika azért rossz, mert
alapjaiban hibás! Azért rossz, mert az erôs jövedelemelvonással és -újraelosztással eleve rossz kiindulópontból építkezik.
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6. VISSZAJUTOTTUNK

A KIINDULÓPONTHOZ

A kilencvenes évek gazdaságpolitikai modellje
Magyarországon az ezredfordulóra világossá vált, hogy a piacgazdasági átalakulás modellje kimerítette tartalékait. Ez a modell egyszerû elemekre
épült: az olcsó és árához képest jól képzett munkaerôre, a viszonylag jól
kiépített infrastruktúrára és a gazdaság liberalizálására. Mindez megerôsítve egy masszív privatizációs kínálattal elegendô volt ahhoz, hogy az ország tömegével vonzza az alacsony hozzáadott értékû, egyszerû összeszerelô munkafázisokat letelepítô külföldi tôkét. A végeredmény egy szigetszerû modernizáció: az erôsen exportorientált, rendkívül termelékeny
transznacionális vállalati kör, valamint a belsô piacra termelô, alacsony
termelékenységû hazai kis- és középvállalkozói kör kettôssége, különállása volt.
Az ezredforduló kihívásai
A modell következményeként a gazdaság a kilencvenes évek közepe óta
növekedési pályára állt, de – a nyomott bérek és a hazai kisvállalkozások
gyengesége miatt – a széles társadalmi rétegek helyzete alig javult. Tartósan
ez a modell tehát már emiatt sem lett volna fenntartható, amit csak tetézett,
hogy erôforrásai is végesek. Az ezredvégre az eladható állami vagyon nagyrészt elfogyott, szintén elfogyott az olcsó és szabad munkaerô, miközben a
környezô országok elôbb egy bérversenyt, majd egy adócsökkentési versenyt indítottak el. Magyarán: az egyszerû, alacsony hozzáadott értékû termelésre épülô modellt az ezredforduló után már sem társadalmi, sem gazdasági okokból nem lehetett tovább tartani. Megjelent az új kihívás: hogyan
válhat Magyarország egy magasabb hozzáadott értéket termelô és így magasabb bérekkel is versenyképes országgá?
Cikcakkos válaszok
Az elmúlt hat esztendôben erre a kihívásra két választ láthattunk: az egyik
elbukott a politikai váltógazdaság oltárán, a másik megtört a makrogazdasági egyensúlytalanságon. A szabadelvû konzervatív Orbán-kormány válasza
2000 és 2002 között a Széchenyi Terv volt, amely egyrészt megpróbált hidat
verni a betelepült transznacionális nagyvállalatok, valamint a hazai kis- és
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középvállalkozások között, másrészt megpróbálta verseny- és piacképessé
tenni a sajátos hazai erôforrásokat, például a gyógyturizmust. A programot
azonban ideológiai okokból a következô, szocialista-liberális kormány felszámolta.
A másik válasz a Medgyessy-, majd a Gyurcsány-kormány idején a
klasszikus szocialista megoldás, az állami újraelosztás növelése volt. Ez a
„jóléti rendszerváltás” egyszerû logikára épült: ha a széles rétegek jóléte
a gazdasági növekedés ellenére sem javul érdemben, akkor azt az állami
újraelosztás növelésével kell elôsegíteni. Az ára pedig, most is – mint
mindig – az államháztartás tartós egyensúlytalansága és az állam egyre
mélyülô eladósodása lett. Ráadásul a 2006-ban kényszerûen bevezetett
költségvetési megszorítások továbbra is magas szinten tartják az állami
újraelosztást, miközben az adóemelések a magasabb hozzáadott értékû
termelés ellen hatnak.
Újra vissza az alapkérdéshez
Több mint fél évtizedes – teljesen fölösleges és nagyon költséges – kacskaringókkal tehát visszatértünk az ezredforduló alapkérdéséhez: miként léphetne át az ország a nagyobb hozzáadott értékû termelést folytató, és így
magasabb bérekkel is versenyképes országok sorába. Azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy most – szemben az ezredfordulóval – már a makrogazdasági egyensúlytalanság is korlátozza a lehetséges válaszokat.

7. Ú J R A E L O S Z T Á S

VA G Y N Ö V E K E D É S

Napjainkra bebizonyosodott: pusztán állami újraelosztással, bármennyire is
jó szándék vezeti azt, nem lehet orvosolni a magyar társadalom gondjait. Bebizonyosodott, hogy minél nagyobb az állami újraelosztás, vagyis minél több
jövedelmet von el az állam és oszt vissza az általa fontosnak tartott politikai
és társadalmi célok érdekében, annál több kárt okoz a gazdaságnak, és így
közvetve azoknak is, akiken segíteni szeretne. Bebizonyosodott, hogy a társadalmi egyenlôtlenségeket is csak akkor lehet igazán mérsékelni, ha a gazdaság a mainál erôteljesebben és egészségesebben növekszik, ha nagyobb
lesz az a torta, amit jóléti célokra lehet osztani. Magyarországon tehát nemcsak az államháztartás megbomlott egyensúlyának helyreállítására, hanem
egyben ennél mélyebb változásra: a jelenlegi megszorító-újraelosztó politika helyett növekedéspárti gazdaságpolitikai fordulatra is szükség van!
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Növekedés vagy újraelosztás
Nagyon leegyszerûsítve, a világban csak kétfajta gazdaságpolitika létezik:
újraelosztó és növekedéspárti. Az újraelosztó politika fô kérdése, hogy miként lehetne jobban elosztani a meglévô tortát. Ez a politika abból indul ki,
hogy a gazdaság teljesítménye eleve adott, az állam feladata pedig, hogy ezt
a teljesítményt valamilyen helyesnek tartott társadalmi elvek szerint – például esélyegyenlôség vagy igazságosság – elossza. Mintha a polgárok csak
azért dolgoznának, és arra várnának türelmetlenül, vajon mikor jön már az
állam, hogy javaikat elvegye, és majd másoknak adja oda.
Ezzel szemben a növekedéspárti gazdaságpolitika fô kérdése, hogy miként lehetne nagyobb az a torta, amit eloszthatunk. A növekedéspárti gazdaságpolitika szerint a gazdaság teljesítménye egyáltalán nem eleve adott
tényezô – ezt a teljesítményt a gazdasági élet szereplôi, a vállalkozók és a
munkavállalók hozzák létre. Ebbôl eredôen az állam egyik legfontosabb feladata, hogy megfelelô kereteket és feltételeket teremtsen a gazdaság, a vállalkozók, a foglalkoztatottság növekedéséhez. Többet adni ugyanis nem újraelosztással, hanem csak növekedéssel lehet.
A versenyképesség akadálya a magas állami újraelosztás
Magyarország ma elsôsorban azért versenyképtelen, mert a magas állami újraelosztás, és ennek forrásaként a magas adóterhek visszafogják a gazdaságot, gyengítik a versenyt és elriasztják a külsô befektetôket. Az újraelosztás
végsô következményeiben mindig negatív, mert teljesítmény-visszafogó hatása miatt lefelé húzza az országot. Így a szocialista újraelosztó állam sajátos
csapdahelyzetbe kerül: miközben az újraelosztással a szegényeket akarja
gazdagabbá tenni, addig a gyakorlatban a gazdaságot, és ennek következtében a szegényeket teszi még szegényebbé.
Jellemzô, hogy a svájci székhelyû Világgazdasági Fórum – 131 országot
vizsgálva – Magyarországot csupa olyan tényezô mentén helyezi az alacsony
versenyképességû országok közé, amelyek az állam mûködésével, a felelôtlen
szocialista költségvetési politikával függnek össze (Forrás: World Economic
Forum: Global Competitiveness Report 2007–2008). Magyarország közelebbrôl a következô versenyhátrányokat mutatja a hátrányok fontossági sorrendje
szerint (zárójelben Magyarország helyezése a 131 országra kiterjedô ranglistán): az államháztartás hiánya (126.), a pazarló kormányzati kiadások (117.), az
adózás mértéke és hatásai (117.), a béreket terhelô adók és járulékok (117.),
az állami szabályozás terhei (110.), az agrárpolitika költségei (111.), az állam97
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adósság mértéke (100.), a nemzetközi áruforgalom ellenôrzése (110.), az összesített adóráta (99.), és részrehajlás a kormánytisztviselôk döntéseiben (98.).
17. táblázat: Az állami újraelosztás nagysága és a gazdaság növekedése
néhány közép-kelet-európai országban, 2007
2007
Ausztria
Észtország
Csehország
Szlovákia
Magyarország

Államháztartás kiadásai
a bruttó hazai termék arányában
48,3%
31,5%
43,8%
35,4%
50,3%

Bruttó hazai termék növekedése
(elôzô év=100%)
2,6%
9,5%
5,1%
7,2%
2,4%

Forrás: EUROPEAN COMMISSION (2006) European Economy. Economic forecasts Autumn
2006. No. 5., Brussels.

A növekedéspárti gazdaságpolitika felfelé húzza az országot
A növekedéspárti politika – az adóterhek és a bürokrácia csökkentésével –
elôsegíti a gazdaság növekedését és felfelé húzza az egész országot. Minél kisebb az állami újraelosztás, és ebbôl fakadóan minél kisebbek az
adó- és járulékterhek, annál több jövedelem marad a vállalkozóknál, annál több forrást fordíthatnak fejlesztésre, beruházásra, munkahelyek teremtésére. A növekvô gazdaság pedig magával húzhatja a társadalom egészét, idôvel annak hátrányos helyzetû rétegeit is. Nem a gazdaságot kell
tehát szegényebbé, hanem a szegényeket kell gazdagabbá tenni, amihez
nem növekvô újraelosztásra, hanem nagyobb gazdasági növekedésre van
szükség.

8. KULCSKÉRDÉS

A F O G L A L K O Z TAT Á S

Magyarországon a legtöbb társadalmi probléma – az elszegényedés, az
inaktívak demográfiailag is növekvô magas aránya, a kisfalvak elnéptelenedése, vagy a közszolgáltatások finanszírozása – szinte egyetlen közös
okra vezethetô vissza: kirívóan alacsony a foglalkoztatás szintje. Ma a tízmilliós országban kevesebb, mint négymillióan dolgoznak a regisztrált és
adózó gazdaságban. Ugyanakkor a rendszerváltoztatás óta majdnem másfél millió ember került ki a munkaerôpiacról és vált úgy inaktívvá, hogy
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egy részüket a hivatalos statisztika máig képtelen megragadni, vajon mibôl is élnek. Napjainkban a regisztrált munkanélküliek száma már meghaladja a négyszázezret. Mintegy félmillióra tehetô azok száma, akik a nem
adózó szürkegazdaságban dolgoznak. Szintén több százezresre becsülhetô
azok száma is, akik csupán a minimális létfenntartáshoz elegendô önellátó
tevékenységet folytatnak. Sokan várnak tehát munkára, de munka hiányában segélybôl és szociális juttatásokból kénytelenek megélni.
A nagy állami újraelosztás tönkreteszi a munka világát
Az alacsony foglalkoztatás nem valamiféle magyar átok, hanem a szocialista
újraelosztási politika egyenes következménye. Minél nagyobb az állami újraelosztás, minél több forrást von el az állam a vállalkozóktól, annál kevesebb pénz marad a vállalkozóknál a munkahelyek bôvítésére, és így annál
kevesebb embernek tudnak munkát és megélhetést biztosítani. A szocialista újraelosztó állam állandó pénzéhsége miatt kíméletlen adóterhekkel sújtja azokat, akik dolgoznak, azért, hogy az adóbevételeket odaadhassa azoknak, akik nem dolgoznak. Így nem csoda, hogy már néhány éves szocialista
kormányzás után is csökken a foglalkoztatottak száma, növekszik a munkanélküliek és a segélyeken élôk tábora.
Munkahelyet csak vállalkozók teremtenek
Az erôs állami újraelosztásra épülô szocialista gazdaságpolitika nemcsak a
gazdaság teljesítményét, hanem a munkahelyek létét is adottnak veszi.
18. táblázat: A foglalkoztatás szintje és az egy fôre jutó bruttó hazai termék
néhány közép-kelet-európai országban, 2006.
2006

Ausztria
Észtország
Csehország
Szlovákia
Magyarország

Foglalkoztatási ráta
(foglalkoztatottak aránya
a 15–64 éves korosztályban, %)
71,9%
67,9%
65,4%
59,9%
57,6%

Egy fôre jutó bruttó hazai termék
(Európai Unió = 100%)
123%
65%
76%
60%
63%

Forrás:EUROPEAN Commission / Eurostat (2006) EC economic data pocket book. Quarterly 4,
Brussels. EUROSAT (2007) Labour Markets Latest Trends 3rd quarter 2006 data. Eurostat data
in focus, No. 3, Brussels.
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Eszerint, az emberek azért dolgozhatnak, mert van munkahely. Ha nincs,
akkor az állam feladata a munkahelyteremtés, a munka nélkül lévôk segélyezése, a méltányos ellátás biztosítása, az átképzési programok támogatása.
Ezzel szemben a növekedéspárti gazdaságpolitika abból indul ki, hogy az
emberek nem azért dolgozhatnak, mert a munkahelyek eleve adottak, hanem azért, mert a vállalkozók munkahelyeket teremtenek. Ebbôl logikusan
következik: az államnak a vállalkozókat kell olyan helyzetbe hoznia, hogy
egyre több embernek tudjanak munkát adni. Ha erre nem képes, akkor még
az is jobb, ha a gazdasági szereplôket és a polgárokat egyszerûen csak békén
hagyja.
A vállalkozó legyen a gazdaságpolitika középpontjában
Ma hazánkban nem az elvégzendô feladat, nem önmagában a munka,
hanem a munkahely hiányzik. Pontosabban: hiányoznak azok a vállalkozók, akik vállalkozásaikban a sok elvégzésre váró munkát a piacon is
versenyképes munkahelyekké alakítják át. Piacgazdasági körülmények
között egyedül a vállalkozó képes arra, hogy az elvégzésre váró sok
munkából munkahelyet teremtsen. Ezért Magyarországon – a mai szocialista újraelosztó politika helyett – olyan növekedéspárti gazdaságpolitikára van szükség, amely a vállalkozót állítja a gazdaságpolitika középpontjába.
A szürkegazdaság nem magyar átok
A jelenlegi szocialista politika szerint a szürkegazdaság és -foglalkoztatás a
magyar gazdaság történelmi adottsága, a Kádár-rendszer öröksége, a szürkegazdaság csökkentésének leghatásosabb eszköze pedig a munkajogi és adóhatósági szigor. Ezzel szemben a növekedéspárti gazdaságpolitika abból indul ki, hogy a szürkegazdaság nem történelmi adottság, ellenkezôleg: éppen
a túlzott állami jövedelemelvonás és -újraelosztás következménye. A vállalkozókat javarészt az újraelosztó állam állandó pénzéhsége, az állam pénzéhségébôl fakadó magas adók, járulékok „terelik” a nem adózó szürkegazdaság és -foglalkoztatás felé. Ebbôl eredôen a szürkegazdaság tartósan – természetesen a kellô munkajogi szigor mellett – csak az állami újraelosztás,
valamint a foglalkoztatásra rakódó adó- és járulékterhek csökkentésével
mérsékelhetô. Minél kisebb az állami újraelosztás, minél kevesebb forrást
von el az állam a vállalkozásoktól, annál kisebb lehet a szürkegazdaság és
annál szélesebb a legális foglalkoztatás.
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Potyautas, vagy a növekedés tartalékserege
A szocialista kormány ma azokban, akik a szürkegazdaságban dolgoznak, adóés járulékfizetést elkerülô potyautasokat lát. Ezzel szemben a növekedéspárti gazdaságpolitika szerint a szürkegazdaság nemcsak tehertétel, hanem
egyúttal a legális foglalkoztatás bôvítésének egyik nagy tartaléka is. Kisebb állami újraelosztás – és értelemszerûen a foglalkoztatásra rakódó kisebb adó- és
járulékterhek – esetén ugyanis a vállalkozók a munkahelyek bôvítésénél legelôbb a korábban szürkén foglalkoztatottaknak adnak immár legális munkát.
Azzal pedig, hogy a legális és adózó magángazdaságban növekszik a foglalkoztatás, nyilvánvalóan az állam is újabb adóbevételekhez jut.

9. Ú J

TÁRSADALMI SZERZÔDÉSRE ÉPÜLÔ ADÓREFORM

A szocialista állami újraelosztási politika abból indul ki, hogy a piac – szerinte – igazságtalanul osztja nyertesekre és vesztesekre a társadalmat. Mivel
a piac igazságtalan, ezért az államra hárul az a feladat, hogy korrigálja a piac
által okozott egyenlôtlenségeket. Ehhez legfontosabb eszköze az adórendszer, amely a tehetôsebbektôl von el forrásokat azért, hogy azok elosztásával
a hátrányos helyzetûeket segítse.
A „fizessenek a gazdagok” elvéhez fûzôdô várakozások azonban – annak
ellenére, hogy ez az elv a lakosság körében mindig kedvezô visszhangra talál
– csak ritkán teljesülnek. Önmagában ugyanis állami jövedelemelvonással és
-újraelosztással nem lehet érdemben megváltoztatni a piacon – nagyon sok tényezô hatására – keletkezô társadalmi egyenlôtlenségeket. Sôt, egy adott pontot átlépve a túlzott adóztatás és a túlhajtott állami újraelosztás éppen ellenkezô hatást vált ki: a magas adóterhek miatt csökkenhet a gazdaság egészének
teljesítménye, erôsödhet a gazdaság nem adózó (szürke) szektora, így végsô
soron kisebb lehet a hátrányos helyzetûek megsegítésére szolgáló torta.
Elsô lépés az adócsökkentés felé
A növekedéspárti gazdaságpolitika szerint egy túladóztatott gazdaságban az
adók és járulékok csökkentése elôsegítheti a gazdaság növekedését, a foglalkoztatás bôvülését, így idôvel a szegények helyzetének a javulását is.
Nyilvánvaló, hogy jelenleg Magyarországon – miután a szocialista újraelosztási politika eladósította az országot – az adócsökkentés lehetôségei
nagyon korlátozottak. De elsô lépésben már ma megtehetôk az adórend101
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szeren belül olyan szerkezeti változtatások, amelyek elôsegítik a gazdasági
növekedést. Ilyen kívánatos szerkezeti változás a foglalkoztatásra rakódó
adó- és járulékterhek, valamint a jövedelemtípusú adók csökkentése, ezzel
párhuzamosan viszont a vagyoni és forgalmi típusú adók emelése. A megoldás elônye, hogy egyrészt a munkára rakódó adók és járulékok csökkentése elôsegíti a foglalkoztatás bôvítését, másrészt pedig a vagyoni típusú
adók, például az ingatlanadó – szemben a jövedelemadóval –, megnehezítik az adóelkerülést. Második lépésben – a gazdasági növekedés és az
államháztartás egyensúlyi helyzete függvényében – szükséges a vállalkozások adóterheinek jelentôs csökkentése.
Magyarországon európai léptékben nézve is kiugróan nagyok a foglalkoztatás terhei, Belgiumtól eltekintve nálunk a legmagasabb az úgynevezett
adóék, vagyis a személyi jövedelemadó, valamint a munkaadói és munkavállalói járulék aránya a teljes munkaköltségen belül (ld. 19. táblázat). Amíg
az adóék nem csökken érdemben, addig semmilyen foglalkoztatási áttörés
nem várható Magyarországon.
A mai adórendszer bonyolult és átláthatatlan
A mai magyarországi adórendszernek azonban nemcsak az a baja, hogy
magasak az adók és járulékok, de legalább ennyi gondot és költséget okoz
a vállalkozóknak, hogy az adórendszer túl bonyolult és szinte teljesen átláthatatlan. Ez pedig szintén a szocialista újraelosztási politika egyenes
következménye. Minél erôsebb ugyanis az állami újraelosztás, minél
többfajta egyenlôtlenséget próbál az állam az adókkal orvosolni, annál
több egyedi kivételt iktat be az adórendszerbe, és így annál átláthatatlanabb és kiszámíthatatlanabb lesz maga az adórendszer. Az újraelosztó politika éppen abban érdekelt, hogy az adórendszer kellôen átláthatatlan legyen, hiszen ebben az esetben az állam minden adót betesz egy közös kalapba, ahonnan azután ezeket a bevételeket a saját szempontjai és törekvései szerint visszaosztja. Ezért Magyarországon nem csupán az adóterhek csökkentésére, hanem az adózás alapelveinek gyökeres átalakítására
is szükség van.
Az átláthatatlanság a szocialista adórendszer lételeme
A szocialista újraelosztó politika lényegi eleme, hogy az adózás és az állami juttatások közötti kapcsolatot elhomályosítsa, eltakarja. Csak így tudja
fenntartani ugyanis azt az illúziót, hogy többet juttat vissza a polgároknak,
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19. táblázat: Jövedelemadó plusz munkavállalói és munkaadói járulék
a teljes munkaköltség %-ában 2007-ben
HU
CZ
PL
Jövedelemadó
16,1
7,7
5,4
Munkavállalói járulék
12,6
9,3
20,5
Munkaadói járulék
25,7
25,9
17,0
Teljes adóék
54,4
42,9
42,9
Forrás: OECD Taxing Wages 2006/2007: 2007 Edition

SK
7,1
10,6
20,8
38,5

GE
18,4
17,4
16,4
52,2

FR
9,9
9,6
29,6
49,1

mint amennyit tôlük adóban beszed. Erre az illúzióra pedig égetôen szüksége van, hiszen ez biztosítja a világon minden szocialista kormány számára a szavazatokat. A helyzet meglehetôsen paradox: a szocialista kormányok olyan jóléti ígéretekkel és juttatásokkal szereznek maguknak választói támogatást, amit egyébként a juttatásokat élvezô választók adóikból
önmaguk finanszíroznak. Ezért minden erôs újraelosztásra épülô szocialista rendszer az adózásnál igyekszik eltakarni kártyáit, mert a polgár átlátható államháztartási és adózási viszonyok között hamar eljuthat a felismeréshez: anyagilag jobban járna, ha – az államot kikerülve – a saját kezébe venné az ügyeket.
Hozamelvû adózás
Minden demokratikus rendszer alapja, hogy az adókivetés és annak alanyai
között közvetlen, legitimációs kapcsolatot teremt. Az adókivetés legitimitását az adja, hogy aki befizeti az adót, egyben beleszólhat az adóbevételek
felhasználásába. Az adókivetés legitimitását adja továbbá az a tény, hogy az
adó neme, valamint annak felhasználása között is közvetlen logikai kapcsolatot teremt – például az útadóból a közutak karbantartását és fejlesztését
fedezik, nem pedig az állam más célú kiadásait. Azért fizetünk adót, hogy
abból olyan közszolgáltatás vagy közösségi fejlesztés jöjjön létre, amit közösen használunk és egyenként nem tudnánk megfizetni sem. Demokratikus
viszonyok között az adózás alapelve, hogy aki adót fizet, annak beleszólást
kell biztosítani az adóbevételek felhasználásába, és aki adót fizet, annak
tisztán kell látnia azt is, mire is fordítják adóját.
Ezért Magyarországon – állami és önkormányzati szinten egyaránt – újra
közvetlen kapcsolatot kell teremteni az adókivetés jogcíme, az adófizetés
alanya, az adóbevétel felhasználása és a felhasználásba való beleszólás lehetôsége között. Az adóbevételt arra a közcélra kell fordítani, amire vonatko103
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zóan kivetették, és annak, akire kivetették, világosan látnia és ellenôriznie
kell az adóbevételek felhasználását. Ez egyben a hazai demokrácia megújításának egyik nélkülözhetetlen feltétele.
Adócsökkentés csak új társadalmi szerzôdésre épülhet
Az állami újraelosztás csökkentése – és ennek következtében az adóterhek
mérséklése – jóval nagyobb lépés annál, mint amit egyes adókulcsok megváltoztatása jelent. Egy érdemi adócsökkentést megcélzó adóreformnak
csak akkor van értelme, ha egyúttal gyökeresen újrarendezi az állam, a gazdasági szereplôk és az állampolgárok lehetôségeit, mozgásterét, egymás közötti viszonyait, ha világossá teszi: kitôl, miért és mennyi adót szed be az állam, és abból kinek, miért és mit finanszíroz. Ha világosan rögzíti, hogy mi
az, amit az állam feladataként felvállal, és ehhez kéri a polgárok adóit, és mi
az, amit a polgárok, az önkormányzatok, vagy a civil szervezetek maguk végeznek, és saját forrásaikból maguk finanszíroznak. Magyarán: ha az adóreform egy új társadalmi szerzôdésre támaszkodik.
Magyarországon olyan adópolitikára van szükség, amelynek alapelve: az
állam nem vesz el a vállalkozóktól és a lakosságtól jövedelmet akkor, ha azt
nem tudja értelmesen visszaforgatni annak, akitôl elvette. Ez az állami adókivetés egyetlen és kizárólagos alapja. Minden más okra való hivatkozás
egyenes út a szocializmusba.

10. KICSI,

DE ERÔS ÁLLAM

Magyarországon a rendszerváltozás óta máig nem sikerült közmegegyezéssel meghatározni az állam szerepét, feladatkörét. Ma az állam jelen van ott,
ahol nem kellene, és nincs jelen ott, ahol szükség lenne rá. Miközben az elmúlt két évtizedben a gazdaság és a társadalom gyökeresen átalakult, az állam csak lassan és nehézkesen változott. Magyarország a nemzetközi porondon éppen azért szorul egyre nagyobb versenyhátrányba, mert az állam területén elmaradtak a szükséges változtatások. Olyannyira, hogy ma már a továbblépés legnagyobb akadálya éppen az állam.
Állami gazdaságpolitikák nemzetközi versenye
Korunk globális gazdaságában nemcsak vállalatok, hanem államok, állami
gazdaságpolitikák is versenyeznek egymással, és Magyarország a szocialista
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újraelosztó politikával ebben a versenyben maradt alul. A piac ugyanis ezen
a téren is szelektál, jutalmaz és büntet. A jól szervezett állam növekedéspárti
gazdaságpolitikáját befektetésekkel és fejlesztésekkel jutalmazza. A rosszul
szervezett állam újraelosztó gazdaságpolitikáját munkanélküliséggel, a befektetôk távolmaradásával, az állam eladósodásával bünteti. A gazdasági csodák és
a gyors felzárkózások nem a semmibôl jönnek, mögöttük szinte minden esetben jól szervezett és erôforrásaikat hatékonyan felhasználó államok állnak.
A szocialista újraelosztó állam mindig a legköltségesebb
A rendszerváltozást megelôzô negyven esztendôben egy nagy és erôs paternalista állam telepedett rá mind a gazdaságra, mind a társadalomra. Nagy állam, amely a „korbács és kalács” politikájának jegyében szinte az élet minden területét irányítani, alakítani és ellenôrizni akarta. Erôs állam, amely a
felvállalt sok-sok feladathoz nagy kapacitásokkal, széles állami bürokráciával is rendelkezett.
Negyvenévnyi szocializmus után tehát szinte magától értetôdô volt az állammal szembeni erôs ellenérzés. Ám Magyarországon az elmúlt két évtizedben úgy bontották le az államot, hogy közben széles körû feladatvállalása változatlanul megmaradt. A végeredmény egy nagy, sok feladatot ellátó,
de gyenge és eszköztelen állam. Ez pedig mindenkinek a legköltségesebb
megoldás!
A bürokrácia csökkentésének akadálya az újraelosztó politika
Napjainkban az állam által fenntartott közszolgáltatások hatékonyságát javarészt a nagy és túlburjánzó bürokrácia korlátozza. A bürokrácia pedig nálunk
azért nagy és túlburjánzó, mert az erôforrások központi újraelosztására épülô szocialista politikának – a források begyûjtéséhez, újbóli elosztásához, és
a jogosultságok ellenôrzéséhez szükséges apparátus miatt – eleve nagy a bürokrácia iránti igénye. Ha az újraelosztás áll a gazdaságpolitika középpontjában, akkor szinte törvényszerû, hogy idôvel egyre kevesebben foglalkoznak
a javak és szolgáltatások elôállításával, miközben egyre többen a források
begyûjtésével, újbóli elosztásával. Ráadásul a bürokrácia hálózatba szervezôdve öngerjesztô mechanizmusként mûködik: minden egyes újabb hivatal
sokszorosan növeli a hivatalok közötti kapcsolatok számát, minden egyes
irat újabb iratok seregét szüli. Magyarán: amíg a szocialista újraelosztás áll a
gazdaságpolitika középpontjában, addig nem lehet érdemben csökkenteni a
bürokráciát sem!
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Kicsi, de erôs állam
Magyarországon a mainál kisebb, ugyanakkor erôsebb államra van szükség.
Kisebb államra, amely korlátozott közszolgáltatási feladatokat vállal fel, de
egyben erôsebb államra, amely a vállalt feladatokat képes magas színvonalon ellátni. Olyan államra, amely feladatait elsôsorban a közszolgáltatások
hatékony mûködtetésére és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésére koncentrálja. Nem egyszerûen arról van szó tehát, hogy az állam olcsóbb legyen, mert ami olcsó – mondja a köznapi tapasztalat –, az egyben
gyenge minôségû. Hasonlóképpen, nem egyszerûen arról van szó, hogy az
állam kisebb legyen, mert ha a sok állami feladat megmarad, az állami kapacitások pedig kisebbek lesznek, akkor csak annyit érünk el, hogy tovább
romlik az állami szolgáltatások színvonala.
Piac- és versenyerôsítô állam
Ma Magyarországon a piacgazdaságból valójában egyetlen dolog hiányzik,
annak igazi lényege és lelke: a verseny. A hazai versenyhiányos gazdaságban
vállalkozóként, vagy munkavállalóként nem annyira egymással, sokkal inkább az állammal versenyzünk: ki és hogyan tud elmenekülni az állami adóprés alól. Ma a vállalkozások versenyképessége néha jobban függ attól, hogy
miként tudják kikerülni az állami adósarcot, vagy fordítva, miként tudnak
20. táblázat: Néhány közép-kelet-európai ország helyezése a gazdálkodásiszabályozási környezet vállalkozásbarát jellege alapján képzett világranglistán,
2004–2006.

Ausztria
Észtország
Csehország
Szlovákia
Magyarország

2004
32
16
41
37
52

2005
30
17
50
34
60

2006
30
17
52
36
66

Forrás: WORLD BANK (2004, 2005, 2006) Doing business in 2004, 2005, 206. Washington, D.C.

állami megrendeléshez és pályázati támogatáshoz jutni, mint a vállalkozás
technológiai felkészültségétôl, a menedzsment tudásától, és a munkaerô
minôségétôl, teljesítményétôl.
Ahhoz tehát, hogy a vállalkozók egymással, és ne az állammal versenyezzenek, szûkíteni kell az állam terjedelmét, csökkenteni kell az adóterheket
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és a bürokratikus korlátozásokat, egyszóval növelni kell a vállalkozások szabadságát. Mindaddig, amíg az állam terjedelme nem szûkül és a verseny
nem szélesedik, Magyarország csak az elfojtott emberi energiák és az elfecsérelt tudások országa marad.

11. JOGÁLLAM

É S S TA B I L G A Z D A S Á G I K Ö R N Y E Z E T

A piacot és a versenyt az állam négy módon erôsítheti. Elsô és legfontosabb feladata a szabad piaci verseny jogi kereteinek biztosítása. Jogi
szempontból elengedhetetlen feltétel a tulajdonjog, a verseny szabadságát érintô jogok, valamint a szerzôdéses kapcsolatok jogviszonyának garantálása. Ezek a jogok és kötelezettségek pedig – ahogy egy jogállamban
illik – mindenkire, így az államra is kötelezô jelleggel érvényesek. Így
egy valódi jogállamban megengedhetetlen például az a jelenlegi magyar
gyakorlat, hogy az állam néhány általa fenntartott intézményben a dolgozók után nem fizeti meg a társadalombiztosítási terheket, vagy, hogy az
állam nem tartja be szerzôdéses fizetési kötelezettségeit. Egy jogállamban mindenkinek egyenlô jogai és kötelességei vannak, ez alól az állam
sem – még az állítólag az igazságosságért küzdô újraelosztó szocialista állam sem – vonhatja ki magát.
A gyenge magyar versenyképesség számos okát tárták fel, elemezték különbözô felmérések, tanulmányok. Kevesebb figyelem fordul azonban a
versenyképesség-növelés gazdaságpolitikai vagy szabályozási eredetû akadályai felé. Pedig ezek is jelentôs mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy
versenytársaikhoz képest a magyar vállalkozások (kicsik és nagyok egyaránt) hátrányban vannak.
Azon tényezôk mellett, ahol a mûködési költségben a különbség mérhetôen hátrányos a magyar vállalkozók számára (például ipari áram- vagy
gázár, mobiltelefon- vagy internethasználat), figyelmünket most kizárólag
a jogrendszer által kiváltott hátrányokra fordítjuk. Pontosabban a jogi és
intézményrendszer együttes szerepérôl kell beszélni, hiszen a jogrendszer hatékonysága elválaszthatatlan a hatékony intézményrendszer meglététôl. Az a tény például, hogy az állam- és közigazgatás intézményeinek
zöme még ma is Budapesten van, jelentôsen hozzájárul ahhoz, hogy az
irodabérleti költségek Budapesten magasabbak, mint Ausztriában vagy
Finnországban.
A jogi költségek nem sorolhatók az állandó költségek kategóriájába, jelentôs ingadozásokat mutatnak és nehezebben is mérhetôk. Nagyságrend107
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jüket azonban érzékeltetheti, hogy egy nemzetközi felmérés szerint Magyarországon a GDP több mint 6%-át jelentik a jogi és szabályozási költségek, amely arány az EU-tagországok között a legmagasabb.
Mi okozza ezeket a magas költségeket? Egyrészt a jogrendszer bonyolultsága, amely a vállalkozásokat arra kényszeríti, hogy majdnem minden jogi kérdés
kapcsán szakértôket vegyenek igénybe. Ugyanezt váltja ki a jogrendszerrel
szembeni magas fokú bizalmatlanság is. Nem feledhetô az sem, hogy számos állami szabályozó és szolgáltató intézmény – ha nem is deklaráltan, de – a bevételeibôl él és abban érdekelt, hogy az eljárások minél hosszabban és több lépcsôben bonyolódjanak. (Így lesz az illetékbôl bújtatott adó!) Az állami szabályozás költségnövekedését jelenti az intézményrendszer azon törekvése is, hogy
saját szabályozásának „felségterületét” folyamatosan növelje.
Összességében tehát az állam és a gazdaság szereplôi közötti, az utóbbiak
kárára aszimmetrikus jogi kapcsolat azt tükrözi, hogy a magyar jogrendszer
egyáltalán nem segíti a versenyképesség növelését.
Stabil és kiszámítható gazdálkodási környezet
A piacot és a versenyt az állam nagyban erôsítheti azzal is, hogy stabil, kiszámítható és átlátható gazdálkodási környezetet teremt. A vállalkozások számára ugyanis nincs rosszabb, mint amikor egy folyton változó, átláthatatlan
és kiszámíthatatlan állami szabályozási közegben kell mûködniük. A vállalkozásoknak elég feladatot adnak az üzleti élet gyors változásai, ezért az államtól joggal várják el azt, hogy legalább a saját hatásköréhez tartozó területeken stabilitást teremtsen. Ide tartozik a kiszámítható és évekre elôre kalkulálhatóan stabil adórendszer, a szabályozási keretek tartóssága, a nemzeti
valuta stabilitása, a megbízható és korrupciómentes állami intézményrendszer, az állami költségvetés stabilitása és átláthatósága. Ide tartozik továbbá
az állam szigorú fellépése a versenytorzító monopolhelyzetekkel szemben,
legyenek azok hátterében akár állami, akár magántôkés monopóliumok.
Csupa olyan terület tehát, ahol Magyarországon az újraelosztó szocialista állam az elmúlt fél évtizedben kudarcot vallott.
A piacerôsítô állam és a közszolgáltatások
A piac- és versenyerôsítô állam harmadik nagy feladatcsoportja a közszolgáltatások – társadalmi egyeztetéseken kialkudott és társadalmi szerzôdésekben rögzített körének – biztosítása. A „jóléti rendszerváltás” jegyében
elterjedt tévhittel szemben, az államot nem azért tarják fenn az adófize108
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tôk, hogy számukra többet adjon vissza, hanem azért, hogy a befizetett
adóért cserébe olyan közszolgáltatásokat nyújtson, amelyeket a polgárok
egyenként nem tudnának sem fenntartani, sem mûködtetni. Az állam feladata az általa fenntartott közszolgáltatások – például az oktatás, az egészségügy, vagy a közlekedés – hatékony és magas színvonalú mûködtetése.
Az államtól nem azt várjuk, hogy többet, hanem azt, hogy mást adjon, többek között magas színvonalú közszolgáltatásokat. Ha erre nem képes, akkor csak púp a gazdaság és a társadalom hátán.
Az ország egészének erôsítése
Természetesen – negyedik feladatkörként – a piac- és versenyerôsítô állam
sem nélkülözheti az újraelosztás eszközét. De annak érdekében, hogy a túlzott állami jövedelemelvonás és -újraelosztás ne szívja el a levegôt a gazdaságtól, az újraelosztást csak néhány kitüntetett területre korlátozza: a területi-települési egyenlôtlenségek csökkentésére, a hátrányos helyzetû rétegek foglalkoztatási esélyeinek növelésére, vagy a hazai kis- és középvállalkozások versenyhátrányainak tompítására, vagyis nem a politika által valamilyen módon – többnyire szavazatszerzés céljából – kiemelt társadalmi
csoportok közvetlen támogatására. A piac- és versenyerôsítô állam az újraelosztással finanszírozott támogatásokat kizárólag azokra a területekre koncentrálja, amelyek, ha nem jutnak külön állami vagy közösségi segítséghez,
akkor olyan – hosszú távú – károk keletkeznek a gazdaságban és a társadalomban, amelyek az ország egészét taszítják hátrányos helyzetbe.
Az állami beavatkozás lehetôségei és korlátai
Az állam szerepe tehát a növekedéspárti gazdaságpolitikában sem kerülhetô meg. Így az igazi kérdés nem az, hogy az állam beavatkozik-e a gazdaságba, vagy sem, hanem az, hogy hol, miért és hogyan teszi. A szocialista újraelosztó politika szerint az államnak azért kell beavatkoznia a gazdaságba,
hogy ezzel korrigálja a piaci viszonyok között keletkezô – szerinte igazságtalan – egyenlôtlenségeket. Ezzel szemben a növekedéspárti politika szerint az állam beavatkozása csak akkor megengedett, ha ezzel olyan problémát old meg, amit a piac önmaga nem képes.
A hazai vulgár-liberális tévhittel szemben ugyanis a piac – bármennyire a
legjobb koordinációs rendszer – kudarcot vall olyan esetekben, amikor egy
beruházásnál vagy fejlesztésnél a széles közösség haszna nagyobb, mint a
magánbefektetôé. Kudarcot vall olyan esetekben, amikor a magánbefekte109
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tô beruházása csak hosszú évtizedek alatt térül meg. És kudarcot vall olyan
esetekben, amikor a haszonélvezôk köre sem határozható meg pontosan,
ezért az adott jószág vagy szolgáltatás fogyasztásának árát nem is tudja behajtani. Nem véletlen, hogy ilyen területekre – vasút, autópálya, erômûvek,
vagy posta – nem nagy lelkesedéssel megy a magántôke. Ha mégis, akkor
annak nagyon megkéri az árát. Éppen ezért lép be a rendszerbe ilyenkor az
állam, amely adóztatási hatalmával mindenkit fizetésre kötelezhet.
Versenyerôsítô privatizáció igen – adósságfedezô végkiárusítás nem
A piacgazdaság jóval kifinomultabb rendszer annál, semhogy a nálunk nagyon gyakran elhangzó szlogen szerint mûködne: az állam mindig és minden körülmények között rossz, a magánbefektetô viszont mindig és minden körülmények között jó tulajdonos. Különösen akkor hamis ez az érvelés, amikor az állam a saját szocialista újraelosztó politikájával okozott gazdálkodási válságot, közelebbrôl az államháztartás hiányát és a növekvô eladósodását a maradék állami vagyon eladásával, privatizálásával próbálja fedezni. Többnyire olyan közszolgáltatások és hálózati infrastruktúrák eladásával, amelyek privatizálása a fejlett piacgazdaságokban is komoly gazdasági és politikai viták tárgya. Ráadásul ez a fajta privatizáció nem oldja meg
az államháztartás szerkezeti problémáit, a hiányt csupán idôlegesen, egyedi és egyszeri bevételekkel csökkenti.
Ezzel szemben a nemzetközi példák azt mutatják, hogy az állam által
fenntartott közszolgáltatásokat is lehet költséghatékonyan és modern menedzsment eszközökkel mûködtetni. Az állam felelôssége az adófizetô polgárokkal szemben éppen az, hogy a közszolgáltatásokat – különösen ott,
ahol tulajdonosként is megjelenik – magas színvonalon, átláthatóan és ellenôrizhetôen mûködtesse. Annak eldöntése pedig, hogy valamely közszolgáltatás esetében milyen eszközökkel éljen az állam – tulajdonos legyen, finanszírozó vagy szabályozó szerepet vállaljon-e –, nem leegyszerûsített, dogmatikus ideológia, hanem – társadalmi konszenzusra építve – az állami felelôsségvállalás kérdése.

12. D E C E N T R A L I Z Á C I Ó –

A SOKSZÍNÛSÉG EREJE

Magyarországon az állam szervezésében vissza kell állítani olyan magától értetôdô alapelveket, amelyektôl az erôs állami újraelosztásra épülô szocialista politika az elmúlt években eltávolodott.
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21. táblázat: Újraelosztó és növekedéspárti gazdaságpolitika
Kiindulópont

Az állam feladata

Fejlôdési pálya

Munka

Adózás

Szegénység

Állami
szolgáltatások

Bürokrácia

Szürkegazdaság

Újraelosztó gazdaságpolitika
a gazdaság teljesítménye
eleve adott

a gazdaság teljesítményének
politikai-társadalmi elvek szerinti
újraelosztása
az újraelosztás teljesítményvisszafogó hatása miatt
lefelé húzza az országot
munkahelyek eleve adottak,
ha kevés a munkahely,
az állam feladata a munkahelyek
teremtése, és a munkanélküliek
segélyezése
(progresszív) adórendszer
a társadalmi egyenlôtlenségek
korrigálásának eszköze
minél nagyobb az állami
újraelosztás, annál több juthat
a szociálisan hátrányos
helyzetûek támogatására,
szegénypolitikára
nagy, de gyenge:
széles közfeladatok,
de a magas adóterhek okozta
gazdasági teljesítménycsökkenés
miatt alacsony színvonalú ellátás
minél nagyobb az újraelosztás,
annál nagyobb a bürokrácia,
fenntartása annál több forrást
von el a gazdaságtól
a szürkegazdaság és -foglalkoztatás
egy adottság, ami a munkajogi
és adóhatósági szigor eszközeivel
csökkenthetô

Növekedéspárti gazdaságpolitika
a gazdaság teljesítménye
nem eleve adott tényezô,
ezt a teljesítményt a
vállalkozók hozzák létre
olyan keret megteremtése a
vállalkozók számára, ami elôsegíti a
gazdaság teljesítményének növekedését
a növekedés teljesítményösztöntô
hatása miatt felfelé húzza az országot
munkahelyet csak vállalkozók
tudnak teremteni, ôk is csak akkor,
ha nem sújtják magas
adóterhekkel és bürokráciával
adócsökkentés a gazdasági
teljesítôképesség és ezáltal a jólét
növelésének eszköze
minél kisebb az állami újraelosztás,
annál több marad a vállalkozóknál
munkahelyek bôvítésére, annál
kisebb a támogatásra szorulók köre
kicsi, de erôs:
korlátozott közfeladatok,
de az alacsony adóterhek okozta
gazdasági teljesítménynövekedés
miatt magas színvonalú ellátás
minél kisebb az újraelosztás,
annál kisebb a bürokrácia,
annál több növekedési forrás marad
a gazdaságban
a szürkegazdaság és -foglalkoztatás
az állami újraelosztás következménye,
ezért tartósan csak az újraelosztás
és az adók mérséklésével csökkenthetô
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Elôször is vissza kell állítani azt az egyszerû alapelvet, hogy a közszolgáltatást annak kell mûködtetnie, aki finanszírozza. Ma az állam sokszor finanszíroz olyan közszolgáltatásokat, amelyek mûködtetésébe gyakorlatilag
nincs beleszólása, és megfordítva, a települések és a megyék gyakran finanszíroznak olyan közszolgáltatásokat, amelyek mûködtetésébe viszont az állam erôsen beleszól.
Másodszor vissza kell állítani azt az egyszerû alapelvet, hogy minden
szervezet – állam, régió, megye, kistérség, település – csak a saját pénze
felett rendelkezhet. Pénzelosztó funkciót csakis olyan szervezet végezhet, amely demokratikusan legitimált, amely a választóknak és az adófizetôknek tartozik felelôsséggel, és amely ehhez megfelelô saját bevétellel rendelkezik. Azokon a területeken, ahol az állam magára vállalja a közszolgáltatásokat, meg kell kapnia a fenntartói feladatokat is, mert csak így
képes garantálni a közfeladatok magas színvonalú ellátását. Azokon a területeken pedig, ahol regionális, települési vagy szakmai önkormányzatok vállalják magukra valamely közcélú feladat ellátását, ott az állami elvonások csökkentésével biztosítani kell számukra a feladatokhoz szükséges saját forrásokat.
Azaz: a közszolgáltatások mûködtetésében és finanszírozásában meg kell
szüntetni azt az áldatlan állapotot, hogy mindenki más pénzét költi. Olyan
rendszer, ahol mások pénzét költik, sohasem lesz hatékony.
Az autonómiák erôsítése
Ma Magyarország egy autonómiahiányos ország, ahol jószerivel minden
gazdasági, társadalmi és települési szereplô – kisebb vagy nagyobb mértékben – az államtól függ. Az állami újraelosztás csökkentésére és az állam
terjedelmének szûkítésére nem azért van szükség, hogy az állam csökkentse kiadásait, hanem azért, hogy ezáltal a gazdasági, társadalmi és települési autonómiák erôsödjenek. Nem az a jó megoldás tehát – mint napjainkban –, hogy az állam egyszerûen kivonul bizonyos közfeladatok finanszírozásából. Az igazi megoldás az, ha az állam nagyobb önállóságot,
pénzügyi függetlenséget és saját forrást hagy azoknál, akik ezeket a közfeladatokat elvégzik.
Ahhoz tehát, hogy az állam terjedelmének és az állami újraelosztásnak a
csökkentése valóban mûködôképes rendszerhez vezessen, növelni kell a
másik oldalról a gazdasági, társadalmi és területi szervezetek autonómiáját
és pénzügyi függetlenségét. A növekvô autonómia egyben növekvô felelôsséget is jelent, amivel elkerülhetô az a mai állapot, amikor mindenki más
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pénzét költi. Hatékony mûködtetés és forrásfelhasználás ugyanis csak olyan
szervezetektôl várható, amelyek elsôsorban saját forrásaikat, (adó)bevételeiket, és nem az államtól kapott forrásokat használják fel.
Valódi decentralizáció
Magyarországon a centralizált szocialista újraelosztási rendszer helyett valódi decentralizációra, az állam, a polgárok, a települések, valamint a területi
és szakmai önkormányzatok közötti új hatalom-, feladat- és forrásmegosztásra van szükség.
Minden centralizációra épülô rendszer – így a szocialista újraelosztás is –
már önmagában rontja az ország versenyképességét. Egyrészt a centralizált rendszerek lemondanak arról a sok tudásról és képességrôl, amivel a
polgárok és a vállalkozók rendelkeznek, hiszen a központ úgyis mindig
mindent jobban tud, és mindent eldönt. Egy decentralizált rendszerben
viszont ezek a tudások nem vesznek el, sôt, a decentralizált verseny az
egyetlen rendszer, amely alkalmas arra, hogy az összes egyéni és csoportos tudást, képességet, energiát – a piacon megmérve – a felszínre hozza,
mozgósítsa.
Másrészt minden centralizált rendszerben – éppen a döntések központosítása miatt – megnô a hibás döntések kockázata. Ha egy vállalkozó vagy egy
polgár hibásan dönt, akkor ennek veszteségei csak önmagára korlátozódnak,
és a veszteségeket is maga állja. Ha viszont az állam dönt hibásan, annak
veszteségeit tízmillió ember fizeti. A decentralizáció elônye éppen az, hogy
lehetôvé teszi a kísérletezés szabadságát, míg állami szinten a kísérletezés
nagyon sokba kerül. (Igaz, a decentralizációval elveszik a gondoskodó szocialista állam „varázsereje” is.)
A területi körzetesítés nem decentralizáció
Napjainkban a közszolgáltatások területi átszervezése azt a látszatot kelti,
mintha egy-egy kórház vagy iskola megerôsítése egy-egy régió központjában az állam elsô lépése lenne a decentralizáció felé. Az intézményrendszer
területi átalakítása azonban önmagában még – a hatalom, a feladatok és a
források megosztása nélkül – nem decentralizáció, hanem mindössze egyszerû körzetesítés. Kétségtelen, hogy magasabb területi szinten, a régiók,
megyék, vagy kistérségek szintjén ezek a kórházak vagy iskolák hatékonyabban mûködtethetôk. Hatékonyabban, hiszen – nagyobb lélekszámú
körzetet kiszolgálva – az egy ellátott lakosra jutó fajlagos költségek csökken113
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nek. Ám ha fenntartásuk és finanszírozásuk továbbra is az államtól függ, akkor gyakorlatilag semmi lényeges változás nem történik.
A közszolgáltatások reformjának alapja a területi önkormányzatok autonómiája
A valódi decentralizációhoz a területi önkormányzatoknak – kistérségek, megyék, régiók – valódi önállóságot kell kapniuk. Ezeknek a területi önkormányzatoknak csak akkor van értelmük, ha alulról választott, a lakosságnak felelôs
testülettel, és saját forrással, vagyis adókivetési joggal is rendelkeznek. Minden
más esetben ezek a területi önkormányzatok csak újabb fölösleges bürokráciát
jelentenek, ahol szintén olyan emberek ülnek, akik mások pénzét költik.
A területi önkormányzatok önállósága egyben a közszolgáltatások reformjának is kulcskérdése és alapvetô feltétele. Csakis úgy alakítható ki ugyanis
a közszolgáltató intézményeknél olyan területi szerkezet, amely már az ellátott lakosság lélekszámát tekintve is hatékonyan mûködik, ha ez a körzetesítés alulról építkezik és demokratikusan legitimált. Jól mutatja ezt a közelmúlt felülrôl vezérelt kórház-körzetesítési hulláma. Ha Magyarországon
ma választott testülettel, és saját bevételekkel, vagyis adókivetési joggal is
rendelkezô területi önkormányzatok volnának, akkor a kórházak átszervezésénél is minden bizonnyal olyan megoldások születtek volna, amelyek jobban igazodnak az illetô térség lakosságának anyagi erejéhez és az egészségügyi ellátással szembeni helyi elvárásokhoz.
Települési autonómia – pénzügyi függetlenséggel
Az ország versenyképességének növelése érdekében – a jelenlegi centralizáció helyett – a helyi és települési autonómiák megerôsítésére van
szükség. Ehhez a hazai településeknek – a jelenleg is létezô jogi önállóság
mellé – vissza kell kapniuk pénzügyi függetlenségüket. Ma ugyanis a kormány a települések területén keletkezô jövedelmeket, például a személyi
jövedelemadót, szinte teljes egészében elvonja. Majd pedig – a szocialista újraelosztás szellemében – többnyire évrôl évre csökkenô fejkvóták
formájában visszacsurgat valamennyit számukra a különbözô közfeladatok finanszírozására. Demokratikus jogállamban természetes, hogy a közfeladatok finanszírozása és mûködtetése az állam és a települések közötti
szerzôdéses viszonyra épül. Ám nálunk ezen a téren sem érvényesül a
szerzôdéses kapcsolatok biztonsága, hiszen az állam kénye-kedve szerint
változtatja, a gyakorlatban mindig csökkenti a neki kiszolgáltatott települések finanszírozását.
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Az ország versenyképessége és a települések gazdagsága
Magyarországon úgy kell átalakítani az adórendszert, hogy újra közvetlen és piaci kapcsolat legyen egy település gazdasága – vagyis a helyi
adózó lakosok és vállalkozások –, valamint gazdagsága – vagyis helyi bevételei – között. Újra vissza kell állítani a településrendszerben a piaci
viszonyokat, a piac szankcionáló, jutalmazó-büntetô szerepét. Azok a települések, amelyek a vállalkozások és a lakosság számára vonzó telephelyi politikát folytatnak, azok a nagyobb helyi adóbevételekben is élvezhessék ennek gyümölcseit. Azok a települések pedig, amelyek rossz telephelyi politikát folytatnak, viseljék ennek kockázatait, a lakosság és a
vállalkozók elvándorlását, ennek következtében a helyi adóbevételek
drasztikus csökkenését.
Egy szabad piacgazdaságban a települések is – közszolgáltatási kínálattal
és telephelyi politikával – versenyeznek egymással a lakosságért, a vállalkozókért, és a külsô befektetôkért. Magyarország akkor lesz versenyképes, ha
– a központosító szocialista újraelosztás helyett – ezen a területen is megjelenik a valódi verseny.

13. A

HAZAI HUMÁN ÉS GAZDASÁGI ERÔFORRÁSOK
ERÔSÍTÉSE

Piac – verseny – szabályozás
Piacgazdaságban új érték csak versenyben születik, új értéket és új munkahelyeket pedig csak a vállalkozások teremtenek. A korlátlan piac és verseny
azonban néha többet rombol, mint épít. Ráadásul a valóságban soha sincs
korlátlan piac, még a teljesen szabadnak hitt piac is beágyazódik valamilyen
szabályozási keretbe, normarendszerbe.
Magyarországon a rendszerváltozást követôen – négy évtizednyi állami
tervgazdaság után talán kicsit érthetô módon – egy meglehetôsen szabályozatlan piacgazdaság alakult ki. Nálunk úgy jött létre a piacgazdaság, hogy
mellette nem született meg az a finom állami szabályozás, ami biztosítaná a
hazai humán és gazdasági erôforrások megôrzését, fejlesztését és újratermelését, és nem született meg az a finom állami szabályozás sem, amely nem
hagyja versenyhátrányban másokkal szemben a magyar gazdaság tartós alapját jelentô hazai kis- és középvállalkozásokat.
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A kis- és középvállalati szektor a magyarországi gazdaság tartós bázisa
A kis- és középvállalkozások sajátos elônye – amellett, hogy több mint
kétmillió embernek adnak munkát – a rugalmasság, a generációról generációra hagyományozott munkakultúra, az innovációs képesség. Gyengeségük viszont, hogy – méretükbôl adódóan – gyakran nem rendelkeznek
megfelelô nagyságú tôkével, korszerû technológiával és modern menedzsmenttudással. Ezért a növekedéspárti gazdaságpolitika feladata, hogy a
kis- és középvállalkozásokat – fejlôdési életciklusuknak megfelelôen – tôkével, adókedvezménnyel, kedvezményes hitellel, technológiai és menedzsmentismeretekkel is segítse.
A gazdaság dualitása nem speciális magyar jelenség, ugyanis a nagyvállalatokkal szemben a kis- és középvállalkozások természetükbôl adódóan eleve kevésbé hatékonyak és termelékenyek. Ám az már sajátos hazai, egyben
kedvezôtlen jelenség, hogy Magyarországon kiugróan nagy a nagyvállalati
szektor és a kisvállalkozói szektor termelékenysége közötti különbség (ld.
22. táblázat).
Manapság azonban a kis- és középvállalkozások támogatásában – fôként
ideológiai okokból – a tôkejuttatás-jellegû, vissza nem térítendô támogatások helyett egyre inkább a hitelkamat-támogatás kerül elôtérbe. Kétségtelen, hogy az elmúlt idôszakban a hiteljellegû támogatások palettája kiszélesedett és ma már egyre jobban igazodik a vállalkozások életében elôforduló
sajátos hiteligényekhez. De – a szektor krónikus tôkehiánya miatt – legalább ilyen fontos a kis- és középvállalkozások tôkehelyzetének javítása,
vissza nem térítendô fejlesztési támogatásokkal való feltôkésítése. A krónikus tôkehiányon ugyanis a legjobb hitelezési rendszer sem tud segíteni.
A két támogatáspolitikai eszköz nem játszható ki egymás ellen. Mind a
hitelkamat-támogatás, mind a vissza nem térítendô támogatás akkor éri el
igazán hatását, ha a vállalkozások fejlôdési szakaszának megfelelôen kiegészítik egymást. Az uniós támogatási források napjaikban szinte egyedülálló
lehetôséget kínálnak a hazai kis- és középvállalkozások külsô forrásokból
való feltôkésítéséhez. Csak élni kellene a lehetôséggel!
A nagyvállalat és a kisvállalkozás – egyformán fontosak
A jórészt hazai tulajdonban lévô kis- és középvállalkozások, valamint a Magyarországra települt külföldi tulajdonú nagyvállalatok nem egymás ellenfelei, hanem partnerei. Tévútra vezet minden gazdaságpolitika, amely egymás
ellen próbálja kijátszani a gazdaságnak ezt a két alapvetô szektorát. Tévút116
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22. táblázat: Normalizált munkatermelékenység a feldolgozóiparban az országos
átlag %-ában, vállalati méretkategóriák (foglalkoztatottak száma) szerint, 2005-ben
1–9 fô
10–19 fô
20–49 fô
50–249 fô
250– fô
Cseh Köztársaság
56,1
66,2
77,6
90,5
130,6
Magyarország
29,7
47,3
55,2
73,6
156,3
Lengyelország
35,0
58,2
60,6
75,9
162,1
Szlovákia
90,0
72,7
71,9
76,7
117,6
Írország
30,0
28,1
31,6
67,8
154,7
USA
54,1
46,8
53,8
68,3
129,8
Forrás: OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics – ISBN 92-6404054-4 – © OECD 2008.

ra vezet minden gazdaságfejlesztési törekvés, amely a támogatáspolitikában
az egyiket a másik elé akarja helyezni. Magyarország gazdasági felzárkózásának és egyben a jövedelmek tartós, kiegyensúlyozott emelkedésének is
egyik legfontosabb feltétele, hogy a betelepülô külföldi nagyvállalatok – ellentétben a kilencvenes évekre jellemzô alacsony hozzáadott értékû, egyszerû összeszerelô munkafázisokkal – egyre magasabb hozzáadott értékû,
magasabb képzettségû, kreatív munkaerôt igénylô, és így jobban is fizetett
munkafolyamatokat telepítsenek le.
Az igazi kérdés tehát sokkal inkább az, hogy miként lehetne szorosabban
összekapcsolni ezt a két szektort. A Magyarországra települt külföldi nagyvállalatok, valamint a hazai kis- és középvállalkozások ugyanis csak akkor
fejthetik ki a gazdaságban a tôlük várható húzóhatásokat és többletteljesítményt, ha a mainál sokkal szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Ezért egy
növekedéspárti gazdaságpolitika kiemelt feladata, hogy elôsegítse a külföldi nagyvállalatok, valamint a hazai kis- és középvállalkozások közötti termelési és innovációs kapcsolatok bôvítését és mélyítését.
Generációs paktumok
A gazdaságpolitika sohasem nélkülözheti a generációk közötti – kimondott
vagy kimondatlan – megegyezéseket. Különösen fontos ez Magyarországon,
ahol az elmúlt években a „jóléti rendszerváltás” és a szocialista újraelosztó
politika jegyében egyszerûen felrúgták a tartós gazdasági növekedéshez és
a tartós társadalmi felemelkedéshez nélkülözhetetlen generációs paktumokat. Az idôs generációk megérdemelt és megdolgozott méltányos öregkorához, valamint a hátrányos helyzetûek megsegítéséhez szükséges forrásokat
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ugyanis mindig a munkaképes korosztályok munkája teremti meg. A mai
idôsek a jelenlegi fiatalabb korosztályok munkájának gyümölcseit élvezik,
éppúgy, mint a mai fiatalok, amikor idôsek lesznek, ôk is gyerekeik munkájának eredményeire támaszkodnak majd.
Ez a kimondatlan generációs paktum azonban csak akkor mûködik, ha
a gazdaságpolitika nem rombolja szét a gazdaság és a társadalom alapjait,
ha nem teszi tönkre a hazai humán és gazdasági erôforrások újratermelésének rendszerét. Ha nem sújtja egyenlôtlen versenyfeltételekkel és nem
hozza hátrányos helyzetbe a magyarországi gazdaság tartósan itt maradó
alapjait, mindenekelôtt a hazai kis- és középvállalkozásokat és a családi
gazdaságokat. Ha az oktatás, a kultúra, a kutatás-fejlesztés területén nem
rombolja le a humán erôforrások újratermelését. Ha a lakás- és a családpolitikában nem ad olyan jelzéseket, és nem hoz olyan intézkedéseket,
amelyek a gyermekvállalást és gyermeknevelést tartósan megnehezítik.
Ezért Magyarország, mint erôsen fogyatkozó és idôsödô népességû ország,
egyszerûen nem lehet tartósan sikeres és versenyképes ilyen generációs
egyezségek nélkül.
Miért kell új társadalmi szerzôdés?
Magyarország ma azért versenyképtelen, mert az elmúlt két esztendôben
ugyan megpróbált elfordulni a klasszikus szocialista újraelosztó politikától,
de ez a kísérlete kudarcba fulladt. A kísérlet lényege, hogy az újraelosztó államot egy aktív fejlesztô állam váltja fel, így nálunk az állam aktivitása is egy
csapásra igazi „modern baloldali” értékké vált. Az aktivitás fô területe pedig
a közszolgáltatások átalakítása, és – uniós forrásokból finanszírozva – az infrastruktúra fejlesztése.
Magyarországon az aktív fejlesztô állam víziója a 2006. évi parlamenti választások megnyeréséhez ugyan elegendô volt, de ma már jól látható, hogy
ennél több tartalék alig van ebben a modellben. Egyrészt a közszolgáltatások reformjai leragadtak a hagyományos szocialista újraelosztásnál, a „ki mit
kap” kérdésénél. Az oktatás, vagy az egészségügy átalakításánál a magasabb
szolgáltatási színvonal, de még a rendszerek hatékonyabb mûködtetése is
csak sokadrangú kérdés. Másrészt, a reformok kidolgozásának és megvalósításának módja kifejezetten a hagyományos voluntarista szocialista modellt
követi. Ennek következtében és az egyeztetések hiányában a különbözô reformlépések kapkodóak, elnagyoltak és gyakran megalapozatlanok. Így az
egyébként szükséges közszolgáltatási reformok végsô eredménye ma még
nagyon is kérdéses.
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Az állami alapfeladatok
A nagyobb gond azonban az, hogy miközben az állam látványos kommunikációs hadjáratokkal próbálja életben tartani az aktív, fejlesztô állam vízióját, addig teljesen elhanyagolja – ennél kevésbé látványos, de annál fontosabb – alapfeladatait. Egy modern demokratikus államnak ugyanis – függetlenül attól, hogy magát bal- vagy jobboldalinak határozza meg – két nagy
feladata van: egyfelôl a jogbiztonság garantálása, másfelôl a közjavak és közszolgáltatások felelôs és hatékony mûködtetése. Azok az országok sikeresek, ahol az állam mind a két feladatát betölti, ahol ezek az alapvetô feladatkörök egymással egyensúlyban vannak.
Magyarországon azonban az elmúlt két esztendôben ez az egyensúly is
megbomlott, a kormány az aktív fejlesztô állam oltárán feláldozta a jogbiztosító államot. Az ország versenyképessége pedig azért romlott tovább az elmúlt két esztendôben, mert súlyos csorbát szenvedett a jogállam, a szerzôdéses jogok és kapcsolatok biztonsága, valamint a gazdálkodási-szabályozási környezet stabilitása.
A gazdálkodási-szabályozási környezet
Az állam akkor mûködik jól, ha a gazdasági szereplôk számára egyfajta közös rizikófedezetet biztosít. Sôt, a vállalkozók adóikból azért tartják fenn az
államot, hogy ezt a feladatot ellássa. Hiszen nyilvánvaló például, hogy a tulajdonjog és a szerzôdéses kapcsolatok biztonsága nélkül még egy egyszerû
adásvételt sem lehetne nyélbe ütni, nemhogy kereskedni. Az állam éppen
arra való, hogy a gazdasági szereplôknek az ilyen tranzakciókat megkönnyítse, azok költségeit a biztonság szavatolásával csökkentse.
Ám Magyarországon ma az állam képtelen biztosítani ezeket a közjavakat, amelyek pedig minden versenyképes gazdaság alapját adják: a stabil és
átlátható államháztartási viszonyokat, a kiszámítható és kalkulálható adórendszert – amely legalább egy üzleti éven belül nem változik meg –, az állam szerzôdéses és fizetési fegyelmét, az állami intézményrendszer stabilitását és korrupciómentességét, a törvények és jogszabályok betartását. Ezzel az állam ma több kárt és költséget okoz a vállalkozóknak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hozhat nekik a közszolgáltatások átalakításával,
reformjával.
Kétségtelen, hogy a gazdálkodási-szabályozási környezet stabilitásának
biztosítása nem olyan látványos feladat, mint mondjuk a közszféra átalakítása. Ráadásul a gazdálkodási-szabályozási környezet biztonsága olyan, mint a
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levegô: csak akkor vesszük észre, mennyire nélkülözhetetlen, ha elfogyott.
Ám ha egyszer elfogyott, mint nálunk az elmúlt két esztendôben, akkor válik csak igazán nyilvánvalóvá: amelyik állam nem tudja biztosítani a gazdálkodási-szabályozási környezet biztonságát – legyen bármilyen aktív a közszféra átalakításánál –, csak árt a gazdaságnak. A közszolgáltatások reformja
ugyanis nem ér semmit, ha közben az állam szétesik.
Új társadalmi szerzôdés
Magyarország abból a gödörbôl, ahová a szocialista megszorító-újraelosztó
politika sodorta, csak egy új társadalmi szerzôdéssel juthat ki. Egy új társadalmi szerzôdésnek nagyon sok területet kell érintenie: az állami újraelosztás nagyságát és szerkezetét, az állam feladatait és intézményrendszerét, a
jogbiztonság és a gazdálkodási-szabályozási környezet stabilitásának helyreállítását, az adórendszert, a települési és a szakmai autonómiákat. Legfôképpen azonban újra kell rendezni az állam és a polgárok viszonyát. Ez az új viszony pedig – mint minden demokratikus országban – csak egy alapelvre
épülhet: az állampolgár nem alattvaló – még ha a szocialista újraelosztás azzá is akarja tenni. Jogai egyedül az állampolgárnak vannak, az adóforintjaiból fenntartott állam kötelessége pedig az, hogy ezeknek a jogoknak minden körülmények között érvényt szerezzen.
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Elôször is tisztázzuk: ki vagy mi a politika?
A politika mi vagyunk, mert választópolgárként, adófizetôként, közösségeink
tagjaként és autonóm, gondolkodó emberként mi alakítjuk a politikát. Ez a
levél azoknak is szól, akiket kiválasztunk, hogy nevünkben és értünk kormányozzanak, de elsôsorban magunknak szól: magunknak és minden gondolkodó honfitársunknak.
Magyarország ma nehéz, sôt válságos helyzetben van, a kilábalás az öröklött és az új bajokból ma nehezebb, mint 1998-ban volt. Egy erôsen eladósodott, duálisan kettévált, gyenge hazai tulajdonnal és polgársággal rendelkezô, gazdasági csapdákkal és társadalmi örvényekkel küszködô országban élünk.
Mint tíz évvel ezelôtt, ma is két út áll elôttünk: követhetjük a neoliberális közgazdasági receptet, amely sem Ázsiában, sem Európában nem vált be,
vagy ráléphetünk arra az ösvényre, amely a megreformált európai szociális
piacgazdaság német, holland, dán, svéd, finn, ír és spanyol útja. Az ázsiai
sikerországok mellett ezek a megújított európai szociális piacgazdaságok a
globális gazdaság legnagyobb reménységei.
Az angolszász tiszta piaci modell gyengeségei egyre erôsebben látszanak,
ezt jelzi napjaink pénzpiaci válsága. Az amerikai neokonzervatív politika hibásnak bizonyult, és a neoliberális gazdaságpolitikát rendre módosítják. Európa egyre jobban ráébred arra, hogy saját keresztény, szociális és nemzeti
hagyományaiból építheti fel a 21. század globális versenyében sikeres gazdaságát.
A politika már nem hátrálhat tovább Magyarországon, teljesítenie kell
feladatát: vezetnie kell bennünket egy fejlett, hatékony és igazságos ország
felépítésében. Békét, sôt okos együttmûködést kell teremtenie állam és piac,
munka és tôke, növekedés és egyensúly, hazai és külföldi, nemzeti és globális között.

123

JÖVÔKÉP

A politika és a kormányzás akkor teljesítheti a feladatát, ha figyel a józan
észre és a szakértelemre, és kinyújtja a kezét mindenki felé, aki részt vállal
Magyarország újjáépítésében. A politikának ki kell mondania, hogy mindenkire szükség van, aki itthon van otthon, aki itthon kíván boldogulni, aki
együtt érez és együttmûködik azokkal, akikkel egy idôben és egy hazában
él.
A politika azonban elsôsorban az erkölcs és tisztesség újraépítésében
kell, hogy bizonyítson, mert gazdasági siker nincs társadalmi bizalom és
együttmûködés nélkül, és ezt veri szét nap mint nap az erkölcs és tisztesség
gyengülése, fogyása. A politika a gazdasági sikerért azzal teheti a legtöbbet,
ha megszilárdítja a jogállamot és az erkölcsi normákat a közéletben, a gazdaságban, és akkor, ha tudást, tôkét, munkát ad minden polgárának.
Magyarország sereghajtóból akkor lesz újból éllovas, ha elôbb talál választ egy sor olyan kérdésre, amellyel Európa fejlett nemzetei viaskodnak.
A népességfogyás, az életkor-hosszabbodás, a tudásalapú társadalom, az
innováció, a reformok kérdéseire nekünk elôbb kell jó választ találnunk,
mint Európa fejlett felének, mert az nyer, aki gyors, nem a nagy, vagy a
gazdag.
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„Magyarország a természet minden javaival és adományaival bôségesen meg van
áldva, és ennek dacára még soha sem gazdagodott meg és virágzott fel, soha sem
emelkedett olyan magasra, mint amilyen magasan Európa sokkal kevésbé megáldott
országait látjuk. Mik ennek az okai? A feleletet megadja a közgazdaságtan.”
(Berzeviczy Gergely: De Oeconomia Publico Politica)
„Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelônk s kezeink.”
(Széchenyi István: Hitel 114)
Az elmúlt három évszázad magyar gazdaságpolitikáját a válságok-újrakezdések sorozataként látjuk. Európa nyugati feléhez történô felzárkózási próbálkozásaink kudarcra voltak ítélve. Ennek miértjét röviden a különbözô deficitek komplex hatásaiként foghatjuk fel. Egyrészt hiányzott a nép közboldogulását elôtérbe helyezô vezetô réteg, illetve államhatalom. Jelentôs hátrányt okozott továbbá politikai gazdasági függôségünk: kezdetben Ausztriától, a késôbbiekben pedig a különbözô nagyhatalmi érdekektôl.
Ez a helyzet állandó kiszámíthatatlanságot, túlélésre berendezkedést, állandó újrakezdések sorozatát, a nép körében rossz adómorált, általános bizalmatlanságot idézett elô.
A helyzetet súlyosbító tényezôként szerepelt a közmûveltség gyenge
színvonala, az elitképzésben részt vevôk szûk köre, amely ki- és visszahatott
próbálkozásaink sikertelenségére. Kihatott a magyar átlag közgazdasági mûveltségének korszerûtlenségére, amely tendencia a mai napig szembeszökô.
Ugyanígy kihatott önismeretünk, helyzetértékelésünk néha feltûnôen torz
képére, hiányosságaira.
Az egyes korokban felmerült gondok megoldásaképpen a különbözô korok gondolkodói mindezen deficitek kiküszöbölésére más-más eljárási módokkal igyekeztek élni. De éppen ezek hatása következtében az elméletet
gyakorlattá nemesíteni csak kivételes helyzetekben sikerült. Gondolataik
némelyike azonban kiállta a változó idôk próbáját és ma is aktuális. A kereskedelem ügye, a magyar viszonyokra életszerûen alkalmazható gazdaságpo127
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litika, a torzuló társadalmi tôkeeloszlás, az oktatás széles vagy szûk kör számára hozzáférhetôvé tételének kérdése, az adózás módja, az állam gondoskodó vagy gyenge szerepe éppúgy a mai gazdasági-politikai közbeszéd kereszttüzében álló kérdések.
Az elmúlt három évszázad közgazdasági panteonjából nyolc gondolkodó,
illetve gyakorlati szakembert emelünk ki.

1. H Á R O M

ÉVSZÁZAD DIÓHÉJBAN

Magyarország a 18. században a török pusztítás és a kuruc háborúk után
újjáépült. Ugyanekkor az ország betagozódott a Habsburg Birodalomba, annak társadalmi kihatásaival: az ún. második feudalizmussal vagy második
jobbágysággal.
A birodalom fokozódó lemaradása az idô elôrehaladtával – az angol ipari
forradalom kibontakozásával – egyre szembetûnôbbé vált. A század második
felére a felvilágosult abszolutista uralkodók, Mária Terézia és II. József felismerve a veszélyt, elôbbi mérsékelt, utóbbi pedig radikális reformpolitikával próbálta meg kezelni a válságot. II. József felvilágosult politikájára nagy
várakozásokkal tekintettek a hazai reformerek. Korai halála és I. Ferenc maradi politikája azonban gyors kiábrándulást hoztak.
Magyarországon a 18. század gazdasági problémáira elôször Berzeviczy
Gergely próbált komplex megoldási javaslattal szolgálni. Ô volt az a magyar
gondolkodó, akinek közgazdaságtan tárgyú mûvei eljutottak II. Józsefhez,
majd Ferenc királyhoz. Berzeviczy volt az elsô magyar közgazdasági teoretikus, aki Adam Smith alapján a piacgazdaság termelési struktúráját leírta és
hazai viszonyok között kívánta alkalmazni.
Mûveiben Berzeviczy figyelmeztet, ha nem történik változás, a nemzetközi versenyben háttérbe szorul az ország. Az általa felvázolt gazdasági stratégia célja, hogy az országot újra növekedési pályára állítsa, nemzetközi elszigeteltségét feloldja, gazdaságát fellendítve társadalmi modernizációt hajtson végre.
A napóleoni háborúk lezárását követôen a Habsburg Birodalom a Szent
Szövetség rendszerében ugyan még jelentôs hatalom volt, ám a válság elmaradott politikai, társadalmi és gazdasági szerkezetét mind jobban elérte.
I. Ferenc személyében konzervatív uralkodó állt az ország élén, aki mindenfajta változás kerékkötôjeként lépett fel.
A széles mûveltséggel és nyugati tapasztalatokkal bíró reformnemzedék
felismerte, hogy a feudalizmus improduktív struktúrája – a kor viszonyai kö128
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zepette – tarthatatlanná vált. Magyarországon társadalmi átalakulás nélkül
nem jöhet létre gazdasági átalakulás, sôt az ország még inkább leszakad
Nyugat-Európától. A gazdasági válság értékesítési válságban nyilvánult
meg.
A reformkor a közgazdaságtan kibontakozásának idôszaka is volt Magyarországon. A Berzeviczy Gergely által felvetett gazdaságpolitikai gondolatok
mindezek hatására egyre radikálisabb formában bukkantak fel reformkori
gondolkodóink mûveiben.
E – sokszor egymást is emésztô – vita katalizátorai Széchenyi István és
Kossuth Lajos voltak. Mögéjük sorakoztak fel a korszak szellemi harcosai.
Vitájuk mozgatórugója kevésbé gazdasági, inkább politikai természetû volt.
Széchenyi nem tartotta idôszerûnek a birodalomból való kiválás gondolatát,
míg Kossuth célja a független Magyarország megteremtése volt. Gazdasági
véleménykülönbségük közt a szabad kereskedelem vagy vámvédelem, illetve a Védegylet megítélésének kérdése szembetûnô. Mindketten vallották, hogy Magyarország felemelkedése nemzeti, politikai, gazdasági modernizáció útján mehet végbe, úgy, hogy e három fejlôdés egymást erôsítse.
Széchenyi víziója egy Habsburg Birodalom keretein belül polgárosodó
Magyarország. Széles külpolitikai ismeretei folytán nem tartotta reális célnak az önálló Magyarország gondolatát. Szerinte a nemzetközi erôegyensúly
miatt Magyarország Ausztria nélkül nem képes magában megállni. Nézete
szerint a társadalmi-gazdasági szerkezetváltást a birodalom keretein belül
kell levezényelni. Gazdasági nézete szerint a nyitott piac felel meg az ország
igényeinek, ugyanakkor elveti a kozmopolita szemléletet: „Csak honosi s övéi
közt élhet megelégedetten az ember, ha már körülnézte a világot s létének dele elérkezett. S mennél hátrább van hazája, annál inkább tartozik annak elôvitelén
fáradozni…” Legfontosabb feladatnak a közmûveltség emelését, a nemzeti
összefogás erôsítését, a feudális birtok- és pénzügyi viszonyok felszámolását, a társadalmi egyenlôség megvalósítását tartotta.
1841-tôl kezdôdôen a kezdeményezô szerepet a mérsékeltebb Széchenyitôl mindinkább Kossuth vette át. Kossuth programja Széchenyinél radikálisabb, végsô soron nem Ausztriával közös államalakulatban képzelte el
Magyarországot. Míg Széchenyi a gazdasági felemelkedés céljául az ország
anyagi megerôsödését tûzte ki, addig Kossuth a gazdasági fellendülést politikai célok szolgálatába kívánta állítani.
Kossuth vezéreszménye: a független Magyarország. Gazdaságpolitikai
programja – Friedrich List nyomán – az önállóság fogalma körül rajzolódott
ki. A gazdasági megoldást a protekcionista rendszer fenntartásában látta, ennek kezdeményeként alakította meg Batthyány Lajossal a Védegyletet.
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Szót emelt a feudális viszonyok lebontása: a közteherviselés, az ôsiség eltörlése, az úrbéri viszonyok megszüntetése mellett.
1848–49 traumáját követôen a bécsi udvar önkényuralmi rendszert alakított ki Magyarországon. A változások szellemét azonban már nem lehetett
„visszazárni a palackba”. Megvalósult a jobbágyfelszabadítás, a népképviseleti országgyûlés, a közteherviselés és az iparszabadság. Az 1860-ig „kézi irányítással” kormányzott Magyarországon lassan megindult a gazdasági vérkeringés. A rendezetlen közjogi viszonyok, illetve az ún. passzív ellenállás miatt
az udvar nem tudta adóit rendben beszedni az országból és összességében
abszolutista kormányzási kísérlete is kudarcot vallott. A külpolitikai kudarcok, háborús vereségek és pénzügyi eladósodása kényszerítô erejénél fogva
végül 1867-ben kénytelen volt kiegyezni Magyarországgal.
A kiegyezésben Magyarország átvállalta Ausztria adósságának egy részét,
kialakításra kerültek a közös állam mûködtetésének alapelvei és intézményei, lényegében a három közös ügy kivételével perszonáluniót deklaráltak.
A kiegyezés folyománya lett az ún. kvótarendszer, amely a közös állam
fenntartási költségeinek arányát határozta meg Ausztria és Magyarország között. A kvóta aztán a kor egyre inkább elmérgesedô vitáinak középpontjába
került. Az ezt követô szûk két évtized az ország növekedését, gyarapodását
hozta, gazdasága bôvült, kereskedelme révén bekapcsolódott az európai kapitalista gazdaság vérkeringésébe.
A „boldog békeidôk” elsô fele Nyugat-Európa országaihoz hasonlóan a
liberális gazdaságpolitikán nyugvó szabadkereskedelmi rendszert jelentett
Magyarország számára is. A piachoz jutott agrártermékek adták az ország fô
exportcikkeit. De az agrárium fejlôdésével párhuzamosan a gyáripar is lendületet kapott. Megkezdôdött az ország ásványkincseinek nagyipari méretû
bányászata.
A korszak közgazdasági gondolkodói közül Kautz Gyula neve érdemel
említést, akinek találó megfogalmazása szerint „a naturálgazdasági stadiumot
felváltotta a pénz és tôkegazdasági”. A közgazdaságtan diverzifikálódott, a gazdaságpolitika ettôl kezdve nem köthetô szorosan egyetlen gondolkodó nevéhez sem.
Kautzot ott találjuk a kiegyezés gazdasági megegyezését tetô alá hozók között, a Mûegyetem közgazdasági katedráján, majd 1883-tól 1900-ig az Osztrák–Magyar Bank (a jegybank) vezetôségében – 1892-tôl kormányzójaként. Elméleti és gyakorlati munkássága tehát felöleli a dualizmus 19. századi idôszakát.
A dualizmus korának kiemelkedô „gyakorlati szakembere” Baross Gábor
közlekedési miniszter. Baross a magyar érdekeket képviselô gazdaságpolitika emblematikus figurája volt. A vasútállamosítási program, a díjszabás át130
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alakítása, a folyamszabályozás, a kikötô-, közút-, posta-, távirdafejlesztés
mind a magyar gazdaság bekapcsolását célozták az európai vérkeringésbe.
Az új évszázad hajnalán, a Monarchia politikai rendszerén egyre több repedés mutatkozott. Magyarországon sorozatos kormányválságok, nemzetiségi és szociális problémák jelentkeztek. A dualizmus válságán úrrá lenni
igyekvô Tisza István politikáját a világháború kitörése törte derékba. Ausztria oldalán felkészületlenül sodródtunk bele a háborúba.
A vereség katonai, gazdasági, politikai és morális fronton is totális volt.
A trianoni sokk után az ország 1/3-nyi csonka torzóján indult meg az élet.
A közjogilag függetlenné váló Magyarország megmaradt ipari kapacitása is elveszítette nyersanyagait, pénzügyi rendszerét az infláció és háborús jóvátétel
sújtotta. Kereskedelme gyakorlatilag megszûnt, és ellenséges kisállamok
gyûrûjébe került. Önálló gazdasági intézményrendszerének megteremtése
is megoldásra várt. A berendezkedô régi-új elit konzerválta az elmaradott
társadalmi viszonyokat, a termôföld jó része egyházi és világi nagybirtokosok kezén maradt. Egyre égetôbb probléma lett a földkérdés. A politikai elit
a trianoni diktátum revíziójának rendelte alá az ország anyagi-szellemi erôforrásait, s mindez a harmincas évekre determinálta a német szövetségbe
való sodródásunkat.
A gazdasági-társadalmi problémákkal terhelt ország Klebelsberg Kunó révén a kultúrpolitikában (is) kereste lehetséges kitörési pontját. Az áldozatot
siker koronázta, hiszen a közmûveltség soha nem látott szintre jutott Magyarországon.
A két világháború közötti idôszak polgári közgazdászainak tevékenysége
fontos mérföldköve a magyar közgazdasági gondolkodásnak. Több méltán
híres szakember közül kettô – Heller Farkas és Varga István – gondolataiból
is idézünk.

2 . K Ö Z M Û V E LT S É G
Berzeviczy Gergely hangsúlyozza, hogy csupán olyan Magyarország képes
felzárkózni, amelynek lakosai megfelelô szellemi tôkével rendelkeznek.
A mûvelôdést, a tanulást – minden lakos számára – hozzáférhetôvé tenni a
mindenkori állam fontos feladata, hiszen a tudástôke idôvel valódi tôkévé
alakul termelôi, valamint fogyasztói értelemben.
„Észbeli mûveltség nemesíti az embert és a szükségletek is végtelenül szaporodnak… Ezek a szükségletek hívják életre az ipart és a kereskedelmet amelyek legközelebbi hatásai azután a népességnek szaporodása és az állam belsô erôinek gyarapodása.”
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„Midôn (…) megvan az erkölcsi törekvés a további tökéletesedési fok elérésére,
midôn a természet, a mûvészetek, az elméleti és a gyakorlati tudományok alaposabb
tanulmányozása és mûvelése amazokkal szoros összefüggésben virágzik és a nemzeti jellemet nemesíti, akkor ott a nép mûveltnek nevezhetô, maga a mûveltség pedig az
emberiségnek a legfôbb dísze és éke.”
Széchenyi is a siker egyik legfontosabb komponensének tartotta az általános mûveltség színvonalának emelését. A jelenlegi színvonalat sötéten látja. Szerinte az államhatalom önkényének melegágya a nép szellemi tespedtsége:
„A közintelligentia súlya, azon egyedülegy valódi féke az önkénynek, más nemzetekhez képest szerfelett csekély (…) Életrevaló ismeretek oly ritkán vannak elszórva
a képzelet határtalan mezôin, mint hajók a tágas oczeán habjain; – szorgalom, gazdasági, mûvészet és kereskedési értelmesség alig van.”
„A sötét jövendô pedig kizárólag csak azon feltétel alatt mutatkozék bíborszínû
távolban, ha a Magyarság közértelmesség által fejlik ki tökéletesen. S minél mélyebben vizsgáltuk a haza lakosait, szomszéd – közötti állását, geographiai helyzetét,
természet – ajándékait s több effélét, s minél jobban törekedtünk kitanulni azt az
okot, melybôl áldásos következéseknek kellene a honra áradni, annál tisztábban látszott elôttünk, – a mi végre tökéletes meggyôzôdéssé lôn, – hogy minden lehetô elômenetelünk kirekesztôleg értelmességi súlyunk nagyobbításában, kimûveltebb nemzetiségünkben verhet tartós gyökeret.”
„Azt tartják, a pénz teszi az angolt. Nos, vedd el a pénzt az angoltól – hagyd
meg az eszét. Add oda a pénzt a magyarnak – de hagyd meg oly butának – és mind
marad a régiben. Bizony a pénz mintegy a látható instrumentuma a fejlôdésnek (...)
mélyebben és láthatatlanul az ész mûködik.”
„Egyébiránt miután, legalább saját nézetem szerint, nem a nép quantitása, de a
nép qualitása határozza el a statusnak valódi és nem mesterkélt vagy bitor hírû erejét és suprematiáját; valamint a financián is nem a sok, de a jó birtokú nép segíthet
egyedül.”
„A tudományos emberfô mennyisége a nemzet igazi hatalma (…) Nem termékeny
lapály, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerôt, hanem az ész, mely azokat
józanon használni tudja. Igazibb súly s erô az emberi agyvelônél nincs. Ennek több
vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.”
Kossuthnál is rendkívüli hangsúlyt kapott a mûveltség kérdése. De tovább is lépett: a gyakorlati, illetve a közgazdasági mûveltség fejlesztése mellett tört lándzsát, hiszen – véleménye szerint – meglévô szerény mûveltségünk is humán irányultságú.
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„Terjeszteni az exact tudományok ismereteit deákos nevelésû nemzetünk között,
bejuttatni derítô sugárait a szorgalom szerény mûhelyeibe, másrészrôl a nemzeti közgazdászat tömérdek mezején tájékozni a véleményeket, a földmûvelés, mûipar és kereskedés eszméleteit egyensúlyozni, összhangzásra segíteni elvonalazott viszonyaikat,
felderíteni saját körülményeink útmutatása szerint a kellékeket, melyek mind háromnak egyetemes kifejlôdését feltételezik.”
Mindazonáltal a nemzeti tudásgyarapítást széleskörûen (több tudományra kiterjedôen) képzeli el. A technikai mûveltség gyarapítását az iparosítás
alappillérének tekinti. Az ország élén „haladók” feladata tehát: „alapos adatokat nyújtani a nemzetnek önismerete homályaiban, köztudomásra juttatni a mûipar körébeni haladásunk jeleneteit, részvétet ébreszteni a szorgalom szerény érdeme
iránt, útmutatást adni parlagon heverô nemzeti kincsek felhasználása körül”.
Kautz Gyula is jelentôs szerepet tulajdonít a gazdasági mûveltségnek:
„Csak a mûveltség terjedésével egyidejüleg fejlôdik haladási, tôkegyüjtési, elôregondoskodási hajlam, kezd jelentkezni a törekvés kibontakozni a materialismusból,
a puszta physikai élet szükségeire irányuló gazdaságból, meg a vágy fölemelkedni
nemesb javak elôhozása- és használatára.”
Egy magyar sikertörténet: Klebelsberg Kunó és a két világháború közötti magyar oktatáspolitika:
A 1920-as évek közoktatásügye a 19. század utolsó harmadában kialakult
iskolarendszer átvételén és továbbfejlesztésén alapult. Az oktatásügy irányítása hagyományosan a vallás- és közoktatásügyi miniszterek feladatkörébe
tartozott. Közülük kiemelkedett gróf Klebelsberg Kunó, aki 1922-tôl 1931-ig
irányította a tárca munkáját. Jogot és államtudományokat tanult, s az állami
adminisztráció lépcsôfokain felfelé haladva jutott el a miniszterségig. Az oktatást, a tudományt és kultúrát a nemzetpolitika stratégiai ágazatainak tekintette, és ennek megfelelôen kiemelt támogatásban igyekezett részesíteni. E felfogásnak köszönhetôen a kultusztárca 1925-tôl 1931-ig 9–10%-kal részesedett az állami költségvetésbôl. Az 1920-as évek kultúrpolitikája, melynek ideológiai háttere a kultúrfölény gondolatában és jelszavában összegzôdött, szerves kiegészítôje volt a politikai és gazdasági konszolidációnak.
„A magyar hazát ma elsôsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá” – fogalmazta meg a kultúrfölény lényegét 1929-ben
Klebelsberg.
Egyik legfontosabb feladatának Klebelsberg a népiskolai oktatás fejlesztését tartotta. 1921-ben (XXX. tc.) a 6 és 15 év közötti korosztály is133
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kolalátogatási kötelezettségét erôsítették meg. 1926-ban átfogó fejlesztési programot terjesztett a parlament elé a miniszter. Ez 3500 új tanterem és 1750 tanítói lakás építését irányozta elô a következô sorrendben:
iskola nélküli tanyai körzetek, iskola nélküli falvak, túlzsúfolt iskolájú
városok.
1930-ra lényegében mind az 5000 népiskolai terem és tanítói lakás elkészült. Ennek következtében az egy tanteremre jutó tanulók száma 60-ról 40-re
csökkent. Ezzel párhuzamosan növekedett a tanítói létszám is. 1930-ban a
hat éven felüli lakosság mintegy 90%-a tudott írni és olvasni. Az analfabéták
aránya 15%-ról 10%-ra csökkent. Ez az arány kelet-európai mércével mérve igen kedvezô volt, hiszen ekkor Lengyelországban 23, Bulgáriában 39,
Romániában 42, Jugoszláviában pedig 45%-os analfabétizmust regisztráltak. A nyugat-európai államok többségében ugyanekkor 3 és 8% között
mozgott az analfabéták össznépességen belüli aránya.
Az elemi népiskolákból a tanonciskolákba, valamint az ugyancsak négyosztályos polgáriba és kereskedelmi iskolákba vagy a nyolcosztályos középiskolákba vezethetett az út. A polgáriban Klebelsberg a kötelezô nyolcosztályos elemi iskolai képzésre való áttérés lehetôségét látta, s ezért az ország
polgári iskolai hálózatát fejlesztette.
A falusi és tanyasi lakosság mûveltségi szintje fejlesztésének céljából ún.
népházakat – mûvelôdési házakat – építettek. Ezzel párhuzamosan folyt az
új 200–400 kötetes népkönyvtárak telepítése, és a régiek állományának bôvítése. Az iskolán kívüli paraszti népmûvelés sajátos formáit jelentették a
népfôiskolák, amelyek néhány hetes, illetve hónapos téli vagy esti tanfolyamok keretében a parasztság általános és szakmai mûveltségének a fejlesztését tartották feladatuknak.
A felsôoktatás a népoktatáshoz hasonlóan kiemelt támogatásban részesült.
A kultusztárca költségvetésébôl az egyetemek és fôiskolák az 1920-as évek
elején 25%-kal, késôbb 18–20%-kal részesedtek. Elsôsorban a háború elôtt
alapított debreceni egyetemet fejlesztették, valamint a szegedit és a pécsit,
amelyeket az áttelepült kolozsvári, illetve pozsonyi tanári karra építve 1921-ben
kezdtek szervezni. A Ferenc József Tudományegyetem Szegedre és az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése mellett, Magyarországra települt a
selmecbányai bányászati és erdészeti fôiskola is, amelynek azóta Sopron ad
otthont. 1920-ban megkezdte mûködését a budapesti Közgazdaságtudományi
Kar, 1925-ben ezt a Testnevelési Fôiskola alapítása követte.
Ez a tanügyi reform teremtette meg azt a méltán híres és versenyképes
iskolarendszert, amely megannyi híres magyar tudóst és Nobel-díjast adott
a világnak.
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„Kulturpolitikám két alapgondolaton épül fel. Emelni igyekszem a magyar nemzet széles néprétegeinek, nagy tömegeinek értelmi szintjét. Ezt a célt szolgálja (…) a
népiskolák létesítésérôl és fenntartásáról szóló 1926 évi VII. tc. (…) gondoskodni
kell azonban arról is, hogy minden téren kellô számban álljanak oly szakemberek
rendelkezésre, kik teljesen európai színvonalon állnak.” (K. K.)
„Mentôl mûveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga
van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyôzôdésem szerint az elsô fokmérôje.” (K. K.)
„Újabban egyre gyakrabban találkozunk olyan okoskodással (…) azt mondják,
hogy nálunk sokkal többen mennek értelmi pályára, mint amennyinek eltartására
Magyarország képes (…) Ez az okoskodás: a tévedések egész kévéje, s kétségtelenül
le kell számolni vele már egyszer.” (K. K.)

3. ADÓZÁS
Berzeviczy Gergely az általános és progresszív adózás híve volt. Ez a nemesi adómentesség korában joggal kelthetett felhördülést.
„…A közterhek igazságosan teljesítendô pénzfizetéssel személyválogatás nélkül a
teljesítési képesség fokozódásával nem egyenlô, hanem emelkedô arányban rovandók
le…Világos az az elv, hogy aki az ország elônyeinek élvezetébôl nagyobb részt kap
az a közterheknek is nagyobb részét viselje.”
Az alacsony adóterhek mellett tette le voksát: Az angliai magas adóterhek
példájáról így ír:
„Nem azért gazdagszik az ország mert nagy adókat képes fizetni, hanem ezeket
azért képes fizetni mivel gazdag.”
„Barbárság azt mondani, hogy hiszen képes viselni a terhet a közönség, tehát
viselje azt. Minél kevesebb terhet hord a nemzet, annál jobban és biztosabbal él az
állam.”
Ugyanakkor a fényûzô fogyasztás, még ha ésszerûtlen is, hasznos, hiszen
bármely belsô fogyasztás haladásra ösztönzi az ipart. Helyzetképe:
„Három fô feltételtôl függ minden jó adófelosztás: a helyes összeírástól, a közteherviselés arányosságától és a pártatlan alkalmazástól. Nálunk ezek közül egy
sincs meg.”
Széchenyi szerint a befolyt adót úgy kell elkölteni, hogy az adózó azt átlássa és meg legyen gyôzve róla, hogy az jó célra fordítódik:
„A közterhek viselésének philosophiája – mennyire az a lehetô legnagyobb polgári szabadsággal van összhangzásban – nem abban áll: adót éppen nem vagy
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csak felette keveset fizetni, de akármennyit adózni is; hanem tudni, mire s miképp, s azt elhatározhatni, – s ezen utolsót nemcsak principium szerint, hanem
de facto is; s ez a fô dolog. S ekképp ha valamely status eddiglen soha nem fizetett egyenes adót, valóban könyörületre méltó lágyeszûnek kellene lenni, ha egyenes adót azelôtt akarna fizetni, míg nemcsak bizonyossága, azaz ereje, de még
hihetôsége, azaz erôs akaratja sincs a pénzmanipulansokat nem szemfényvesztô,
de tökéletesen s minden hasztalan ceremonia nélkül megrostálandó számadásra
kinszeritni.”
„Fejôssé kell ennélfogva elôbb tenni az országot, mielôtt azt számtalan szükségeinket pótlandólag, veszély, azaz elgyengítés s ekképp hátralökés nélkül derekasan,
úgy mint illenék, meg lehetne fejni.”
„(…) a lehetô legnagyobb adó sem teher, de valódi áldás, ha biztos és jól kamatozó tôkére veretik, midôn egy garas adó sem kevesb mint zsarolás, ha az haszon nélkül párolog a levegôbe.”
Kossuth Lajos szerint: „Azon nevezetes kérdés forog az adó körül: milly arányt
kell annak kivetésében tartani? A’ közjóban némellyek jobban részesülnek, mint a’
többiek: igazságos tehát, hogy azok többet is adózzanak. (…) bátran mondhatjuk ki
tehát azon elvet: „hogy a’ vagyon mennyisége szerint adózzék mindenki.” Igy létesithetjük csak az adónak alapokát, a’ közboldogságot, és azon elvet, hogy mindenki
adózzék.
– Hanem a’ mint több vagy kevesebb jóban részesülnek, ugy több vagy kevesebb
adót is fizessenek.”
„Azon elvet, mellyet némellyek állitottak, hogy az adó a’ jövedelem mértéke szerint vettessék ki, helyeslenünk nem lehet (…) Tehát nem a’ jövedelem, hanem a’ vagyonból kell az adót beszedni. – A’ hol a’ szükség kivánandja, hogy a’ jövedelmetlen
kiméltessék; ez a’ birtokarány elve mellett is megtörténhetik; ’s igy azok, kik közadakozásból, ajánlatokból élnek, mint sok ezer szegényeink, az adózásban könyittethetnek, mert olly részt nem vesznek a’ közjóban, mint gazdagaink, kik terjedelmes jószágokkal ’s minden kéjelemekkel birnak. Mások ismét azt kivánják, hogy a’ jövedelembôl vonassék le azon költség, melly a’ birtokos kiadásaira szükséges: tehát a’ tiszta jövedelmet akarnák arányul fölállitani. Ez szinte hibás elv, mert igy vagy semmit, vagy nagyon keveset adóznának gazdagaink (...) – És mikép is lehetne meghatározni a’ tiszta jövedelmet? nem támadhatnak e számos csendzavarok, háborgások
szükségkép? mellyeket mind el lehet kerülni, ha azt modjuk: „hogy az adót a’ vagyonból kell beszedni.”
Kautz Gyula az adórendszerrel kapcsolatban így vélekedett: Az államnak
tartózkodnia kell: „oly adóktól és adóztatási eljárástól, a mely a nemzeti törzsva136
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gyont csorbítaná és veszélyeztetné, a productiót és forgalmat megbénítaná, a társadalmi jöveledem megoszlásának és a nemzeti fogyasztásnak természetszerü alakulását mesterkélt módon befolyásolná s megzavarná”.
„A jó adórendszer egyik legelsô követelménye az, hogy a fennforgó szükségletnek
arányában kielégítô, (…) továbbá eléggé rugalmas vagyis olyan legyen, a mely a fokozódó szükségletekhez jól alkalmazkodik s a növekedett igényekhez képest nehézség
nélkül idomítható.”
„Hasonló fontosságú követelmény az, hogy az adó szoros jogi s törvényi alapon
nyugvó; általános (…) különösen pedig igazságos vagyis olyan legyen a mely mindenkit valódi adófizetési képességének mérve szerint arányosan s egyenlékenyen érint
(…)”
Az adók: „olyan mérvben szedessenek, hogy a polgárok anyagi fennállása ne
veszélyeztessék s értékképzô erejük és gyarapodásuk föltételei meg ne támadtassanak”,
„az lesz egy jó adórendszer ismérve, ha kellô határozottságú és biztosságú; az
adózókat (az okvetlenül szükséges mértéken túl) nem faggató”.
„Egyéb kellékei a helyesen szervezett adóügynek: az adóknak a közerkölcs tekintetei- és követeléseivel való megegyezése (erre nézve azt mondhatni, hogy ne legyen az
adó immorális sem tárgyára (péld: bünös keresetböli nyereséget célzó), sem hatásaira (péld: hazardjátszásra ingerlés), sem végre kimérésére (csalárdságra ösztönzô)
nézve); az adórendszernek lehetôleges állandósága és határozottsága; az alkotmányossági elveknek úgy az egyes adónemek s adóformák mint az egész adóztatási ügy
vezetése körül való tényleges megvalósítása.”
Heller Farkas így ír az adózás kérdésérôl:
„ha csak nagyjában is kilátás van arra, hogy az adózók tényleges jövedelmét a
valósághoz megközelítôleg sikerül megállapítani, akkor semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy a fejlett közgazdaságban a jövedelmi adóra alapított adórendszer a legtökéletesebb (…) A progresszió elvének a (…) leghozzáférhetôbb.”
„(…) az adózók önös érdeke jövedelmük eltitkolását kívánja (…) Éppen ezért
az általános jövedelmi adó csak magas fokon álló népeknél lehet gerince az adórendszernek, máskülönben (…) a hozadéki adók aránytalanságai által okozottnál is nagyobb egyenlôtlenségekhez vezet…”
Általános forgalmi adóról: „(…) igazán bô hozamot csak akkor nyújtanak, ha
a nélkülözhetetlen fogyasztási cikkekre alapítjuk azokat, ezekre pedig a kevésbé vagyonos osztályok vagyoni erejük sokkal nagyobb hányadát kénytelenek fordítani,
mint azok az osztályok, melyek nagyobb gazdasági erôvel rendelkeznek. (…) az
alsóbb néposztályokat sokkal súlyosabban terhelik, mint a vagyonos társadalmi
rétegeket.”
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4. EGYESÜLÉSEK,

ÖSSZEFOGÁS KÉRDÉSE

Széchenyi István az „egyesüléseket” a mûvelt közösségépítés helyszínének
tartotta. Ô maga élen járt olyan közösségi intézmények felállításában, mint
a lóverseny vagy a Casino. Ezekrôl így ír:
„Én ezeket az eszközöket ártatlanoknak tartom, de mégis eléggé hatásosaknak, hogy
honfitársaimat medveodúikból kicsaljam, egy helyre gyûjtsem s egymással s mûvelt idegenekkel megismertessem. Míg a lóról, juhról, tehénrôl beszélek vele, csendesen lereszelek
valamit a honfitárs elôítéleteibôl.” „A tiszta szándékúak nem lóversenyre, de mit az eszközöl, t. i. egyesülésre alapíták szétbonczolt s így erôtlen hazájok lehetô elômenetelét.”
Csak nemzeti összefogás, egyetértés és kitartó munka útján lehetséges a
felemelkedés: „Egy nemzetnek újjászületési forradalma azonban valamint nem
mehet végbe rövid idô alatt, úgy nem is eszközöltethetik egy két polgárnak bármi fényes cselekedete által. Ily nagyot, az emberiség évrajziban ily felette ritkát, egyedül
sok évek munkája s számtalan mindent kitûrni s magokat mindenben megtagadni
tudó hazafiak kézfogása bírhat kivíni.”
„Egyesülnünk kell mindenre, ami a hazát felemeli, s fejedelmünk székét erôsíti; mert
a mostani zivataros idôkben csak egyesült erô állhat ellen a felébredt, de el nem rendelt
képzeleteknek, és a forró, de ki nem fôtt ábrándozási theoriák árjainak. Az egyesülés
lelke pedig a személyi s vagyoni bátorság; s míg ez tökéletes rendben nincs, vagy
hijányos, addig csak alap nélkül állhat egyesület fel, – s ekképp megint rogynia kell.”
Kautz Gyula rendkívüli szerepet tulajdonított a társulásoknak. Ahogy azt a
Társulási intézmények a nemzetgazdaságban címû könyve bevezetôjében írja:
„Az assicoatió azon, majdnem büvös érôvel bíró kapocs és közvetítô, mely a tôkét,
a munkát, és az értelmiséget, mely három fô termelési tényezô gyakran éles ellentétben áll
egymáshoz, összehangzásba helyezi; minden tehetségnek a maga körét, minden erônek a
maga legczélszerübb értékesítési terét jelöli ki, a törekvések és munkálkodások bizonyos
középpontjává s ép ezeknél fogva a közhaladásnak, az emberi mûvelôdésnek s a társadalmi vagyonosodásnak s ipari virágzásnak elsôrendü föltételévé válik.”

5. N É P E S E D É S I

KÉRDÉS, DEMOGRÁFIA

Fontos az állami szerepvállalás a népesedési politika kialakításában. Berzeviczy kora és a mai kor fontos kérdése egyaránt a demográfiai kérdés. Berzeviczy az ország népességét egyrészt erôforrásnak tartja, másrészt olyan embertömegnek, akiknek boldogulása az állam legfôbb feladata. A szaporulat elôse138
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gítésére állami beavatkozást tart kívánatosnak. A népességgyarapítás eszköze
lehet a betelepítés is, de ezt a módot csak ellenôrzött formában ajánlja, mert
„gyakran a semmiházi emberek vándorolnak ki és jönnek be”.
„A házasságkötést elôsegíteni és a gyermeknevelést könnyíteni, az ipart és kereskedelmet elômozdítani, az alsó osztályok jólétét is fokozni: ezek a leghathatósabb és üdvösebb eszközei a népszaporításnak.”
Varga István is jelentôs szerepet tulajdonít az állami népesedéspolitikának:
„Az állam például aktív népesedéspolitikát folytathat, tilalmazhatja vagy engedélyezheti a mûvi vetélést, a legkülönbözôbb intézkedésekkel törekedhetik a házasságkötések és a születések számának növelésére. Megkönnyítheti vagy megnehezítheti a
magasabb színvonalú mûveltség megszerzését, egészségügyi intézkedéseivel befolyásolhatja a halandóság és a morbiditás alakulását…”
Varga a vándormozgalom kérdésében is kifejti nézeteit:
„A vándormozgalom alanyai más korösszetételûek, mint az egész népesség. Általában a munkabíró fiatalság az, amely munkahelyét változtatja (…) A gyermekfelnevelés... Bárhol történik is az, bárhol kerül is arra sor, költséggel jár, vagyis a termelés eredményének egy részét leköti. Az a vidék, az az ország, amely tehát jelentôs
számban veszít el felnôtt kivándorlókat, ilyen tekintetben költségeket visel egy más terület javára, amelyek a saját területén nem reprodukálódnak, hanem amelynek reprodukciós hasznát egy más vidék, egy más ország élvezi. (…) Fantasztikus összeg
adódik, ha valaki az Amerikába kivándoroltak felnevelési költségeit valamiféleképpen tôkésítve kívánja egy nyereség-veszteség kiadási mérlegbe beállítani.”
„A kivándorlók túlnyomórészt a produktív korosztályok közé tartoznak és többnyire nagyobb számban férfiak.”
Ugyanakkor Varga leszögezi:
„A társadalom jóléti szintje messzemenôen függ a produktív és nem produktív
korosztályok, illetôleg a keresôk és eltartottak arányától.”

6. ELITEK

SZEREPE

Széchenyi úgy véli, Magyarországnak utat mutató, a nép érdekeit szem elôtt
tartó, patrióta elitre van szüksége:
„(…) valamint csatában a kisebb számú derék után iramlik a nagy tömeg, úgy
politikai kifejlôdésünkben is nem a „sokaság” hanem „minôség” adhat egyedül célszerû irányt.”
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„A fôrendû birtokosok közönségesen (…) keveset aggódnak a honról, vagy
künn költik pénzüket s élik napjaikat, vagy ha idehaza tengének is, semmi mód
nem szolgálják hazájokat.”
„A világ egy csinosultabb emberében sincs aránylag oly kevés világi míveltség,
mint a magyar nemesben, melynek oldalainál fogva érintkezésbe jöhetne más nemzetiekkel. Hazája is sziget, ô is sziget, jó kikötô egyikben sincs.”

7. KÖZLEKEDÉS

ÜGYE

Az ország rossz közlekedési viszonyai, vizei szabályozatlansága miatti árvizek, és a hajózható folyók gyenge kihasználtsága is kihatással volt a gazdaságra. A Széchenyi által elindított folyószabályozási munkálatok, a Lánchíd
építése, a gôzhajózás megindítása és a vasútépítés ügyének szorgalmazása
méltán szereztek hírnevet számára.
„Miután szabad és biztos közlekedés nélkül éppen oly bágyadt egészségû és beteg
a hon, mint azon test sem pezseghet erôtül, de csak hervadólag teng, melynek ereiben
szabadon s élénken nem foroghat a vér.”
„A hon vizei korlátlan dühökben mindig öntsék el az ország legtermékenyebb vidékeit s az örök posványok méreglehelô önkénye mindig kínt és halált szüljön? Severin bérczei s a Duna kôszirtjei mindig gátolják a világ egyéb lakosaival közlekedésünket?”
Kossuth is szót emelt a közlekedés ügye mellett. Kifejti, hogy állami
pénzbôl megvalósított közlekedésfejlesztésre van szükség. Így fontosnak
tartja, hogy a vasútépítkezések, a csatornaépítések, a folyamszabályozások is
állami pénzbôl legyenek fedezve, míg a közutakat az állam, a megyék és a
települések együtt tartanák fenn.
„(…) ne fösvényeskedjünk, költsünk, ha akarjuk, hogy pénzünk legyen; higyük
el, nincs kamatozóbb tôke, mint mellyet a közlekedés élénkítô eszközeire fordítottunk.”
„...irányt adni a vasutak, csatornák s egyéb közlekedési eszközök kérdéseinél,
mik a nemzetek anyagi jóléte s polgáriasodása hatalmas emeltyûit képezik.”
Kautz Gyula is fontosnak tartja a közlekedés fejlesztését:
„A közlekedési ügy magasb fejlettségi állapota: az emberi haladás és jóllét egyik
kétségtelen föltételét és emelentyûjét képezi; mert a termelést és ipart, a forgalmat és
üzleti életet minden irányban hatványozza; az emberi tetterô- és tehetségnek meg a teremtô észnek vívmányait közjóvá változtatja; a szellemi érintkezést, az eszmék ter140
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jedését, az erôk és képességek mérkôzését közvetítve, a gyorsabb emelkedést biztosítja;
a feltalálások és fölfedezések, a javítások és reformok minden nagy eredményeit mindenkire nézve hozzáférhetôbbé teszi (…)”
Egy magyar sikertörténet: Baross Gábor, a „vasminiszter” tevékenysége
Baross Gábort 1883 márciusában Tisza Kálmán miniszterelnök nevezte ki a
Közlekedési Minisztérium államtitkárának. A Közlekedési Minisztérium
akkoriban korántsem volt nyugodt munkahely. A kiegyezés utáni idôszak
elsô 15 éve alatt 7 miniszter váltotta egymást a tárca élén, amely poszt céltáblája volt a vasúti és vízszabályozási visszaélések miatt elégedetlenkedôknek. Államtitkári mûködésére esett a Postatakarékpénztár intézményének
megalakítása, amely azokat a kisebb településeken élô embereket vette célba, akik addig betéteiket nem tudták máshol elhelyezni.
Ez ugyan kisebb kamatot (3,5%) adott, mint a nagy átlag (5,46%), mégis
lefedett egy eddig kihasználatlan piacot. Nevéhez fûzôdik továbbá a Posta
és a Távirda egyesítése, és az elsô telefonvonal kiépítése Bécs és Budapest
között.
A kor nagy kérdésére: „államvasút vagy magánvasút?” Baross egyértelmûen az elôbbi mellett foglalt állást. Korábban a krími háború miatt az állam valamennyi vasútját eladta. Az újonnan épült vonalhálózat Budapestet
csak köztes állomásnak tekintette, Bécs felé gravitált. 1867-ben tehát e hálózat felett vette át az irányítást a magyar kormány. Ezután az állam kamatgaranciát nyújtott a vasútépítô magántársaságoknak, míg azoknak a kölcsönt
a pálya jövedelmeibôl kellett törleszteniük, ami a korrupció és a káosz melegágya volt.
Elsô lépésként az Alföld–Fiumei vasút megszerzésére kerül sor, versenyt
támasztva ezzel a Triesztet támogató Déli vasútnak. Majd a Duna–Drávai és
a Maros-völgyi társaság vonalainak megszerzése következett. A tárca irányítását saját kezében összpontosította. Mindenki neki referált és csak ô egyedül a miniszternek. Szokása volt az osztályvezetôket az ügyirat margóján
megszidni. Ezek a módszerek nem tették ugyan rokonszenvessé, de a minisztériumi fegyelem megszilárdulásához vezettek. Munkabírásáról legendák keringtek. A munkájuk iránti odaadást beosztottjaitól is megkívánta, értekezletei elôtt a résztvevôk külön megbeszéléseket tartottak, hogy ne elôtte derüljenek ki a mulasztások. Munkáját az ellenzék is elismerte. Erôszakosságáról és becsületességérôl anekdoták keringtek.
1886 ôszén lemondott Kemény Gábor miniszter és Baross Gábor került
a helyére. Megszilárdította a tárca ellenôrzését a MÁV felett. Tisztképzô
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tanfolyamot állíttatott fel, hogy a szolgálatra jelentkezôket megrostálja.
Intézkedései nyomán a szolgálati fegyelem megszilárdult. Baross MÁV-ja
egyre jobb eredményeket ért el részben a megszûnt „tört fuvarok” miatt.
A pályaudvarok forgalma 1876-tól 1886-ig nyolcszorosára nôtt. 1887-ben
pedig a vasút-államosításokból származó tiszta hasznot 3 000 000 forintra
becsülték.
Az addigi eredményekkel felvértezve támogatást szerzett a vasút-államosítási program folytatásához, melynek elemei: a nyugati vasút (Gyôrtôl a stájer
határig és Székesfehérvártól Celldömölkig), a magyar–gácsországi vasút
(Sátoraljaújhely–Mezôlaborc), a magyar északkeleti vasút (Debrecen–Máramarossziget, Kassa–Királyháza), az Arad–Temesvár vonal (amely be volt ékelôdve a MÁV és az Osztrák–Magyar Államvasút közé), a Budapest–Pécs vonal
(ezáltal egyenes vasúti összeköttetés jött létre Budapest és Fiume közt).
Igazán nagy falat azonban az OMÁV magyarországi vonalainak megváltása volt. E vonalak 1500 km hosszan szelték át az országot, ezek voltak a legnagyobb fôvonalak Bécs, Németország és az Al-Duna felé.
Baross 1891-ben terjesztette be az államosítást. A megkezdôdô tárgyalásoknál már egy 6000 km-es hálózatra támaszkodó állami vasútóriás diktált,
amivel szemben az OMÁV kapitulált. A magyarországi vasútvonalak államosítása a késôbbiekben óriási pénzügyi bevételt hozott a dualizmuskori magyar államnak.
Baross egyik legnagyobb mûve a vasúti díjszabás átalakítása volt. A személyszállítás esetében ez volt az ún.: „zónatarifa”. Minisztersége elôtt
Törökország után Magyarországon volt a legdrágább a vasúti közlekedés
Európában. A járatok kihasználtsága 20–30% körül mozgott, a szegény
népréteg nem tudta megfizetni a jegyárakat. Baross tanulmányozta az eladási adatokat, amibôl az tûnt ki, hogy a legrövidebb (piacra, ill. munkába járók), és leghosszabb távon utazók elenyészô forgalmat képviselnek.
Az új tarifarendszert a következô elvek mentén építette fel:
1. Egyik viszonylatban sem szabad olyan jegyárat kérni, amelyet akár
a legszegényebbek nem tudnak megfizetni.
2. Közel kell hozni a vidéket Budapesthez.
3. A fôvárosban kell koncentrálni az ország szellemi és gazdasági erejét.
A Baross és Wekerle által kidolgozott rendszer sarokpontja, hogy 4 forint legyen a legmagasabb, III. osztályú viteldíj. A rendszer minden távolságban nagymértékû árcsökkentést hozott. Például az ún. „szomszédos zónában” 70 krajcárról 10 krajcárra esett a jegyár. Középtávon
35–50% volt a csökkenés, míg a legnagyobb tarifacsökkenés hosszú távon következett be, pl. Budapest–Fiume II. osztályú jegyár: 27,8 Ft-ról
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5,8 Ft-ra, Budapest–Brassó viszonylatban: 32,7 Ft-ról 7 Ft-ra csökkent.
Rendkívül kedvezô volt, hogy a nyugati irányt kivéve 225 km-nél hosszabb
távra szóló jegyért mindenhová ugyanannyit kellett fizetni. Tehát ugyanannyi volt a jegy ára Pestrôl Aradra és Brassóba egyaránt. De például az
Arad–Bécs távolság kétszer annyiba került, mint az Arad–Pest, mivel
Pesten lenullázódott a kedvezmény. Ebben mutatkozott meg Pest preferálása a császárvárossal szemben.
Összességében ugyanakkor elmondható, hogy ez a rendszer nyitotta meg
a vasutat a széles utazóközönség elôtt Magyarországon. Az ármérséklôdés ellenére már az elsô évben – az utaslétszám emelkedése miatt – 1,6 millió forint tiszta többletbevételt hozott a MÁV-nak.
A „vasminiszter” ugyanígy átalakította a tarifákat a teherfuvarozás esetében is. A magánvasút-társaságok ideje alatt az országban teherdíjkáosz uralkodott. A magas díjak mellett gyakran árkartellek alakultak. Ez azt eredményezte, hogy az orosz és román búza olcsóbban jutott Németországba, mint a bánsági. Baross jelentôsen mérsékelte a távolsági fuvarok díjait. A nagy értékû
iparcikkek fuvardíjából nem engedett, hogy ezzel ne kedvezzen az osztrák
iparnak, de bevezetett egy magyar díjszabást, amelyet a hazai termékekre alkalmaztak, ezáltal a teherszállítást a honi ipar szolgálatába állították. Ugyanígy
elônyben részesítette a fuvardíjrendszer Trieszttel szemben a fiumei irányt.
A bismarcki protekcionizmus Magyarországot a déli irányú áruszállításra
késztette. Ennek az iránynak két fejleszthetô útja: a dunai folyami hajózás,
amelyet a Vaskapu zárt el, illetve Fiume, amely csak a korszakban kezdett
el kiépülni.
A Németországot megkerülô kereskedelmi utak nyitása Ausztriának
és Magyarországnak egyaránt érdeke volt. A két ország elôzetes egyeztetések után megállapodott, hogy míg Ausztria az Arlberg vasutat építi
meg a svájci határig, Magyarország a Vaskapu-szabályozást valósítja meg.
Baross ekkor vette kezébe a Vaskapu ügyét. A terv kezdetben a magyar
piacot az olcsó orosz és román gabonától féltôk ellenkezésébe ütközött.
Végül 1890-ben született meg a törvény, és szeptember 18-án Baross egy
gombnyomással jelképesen indította a sziklák robbantását. Baross a projekthez kapcsolódóan, megszervezte a magyar kereskedelmi képviselôk
balkáni hálózatát. A munkálatok befejezését azonban már nem élhette
meg.
Fiume kikötôje egészen a német vámrendszer bevezetéséig nem bírt
igazi jelentôséggel, hiszen a vasúti viteldíj Németországig annyiba került,
mint Fiuméig. A változtatások után azonban megkezdôdött valódi tengeri
kikötôvé fejlesztése. 1881-ben megalakult az Adria, az elsô magyar tenge143
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ri gôzhajózási társaság. Baross erôteljesen szorgalmazta a kikötô kiépítését.
Ô építtette a fa- és a petróleumkikötôt, államosította az odavezetô vasutat,
lenyomta a fuvardíjat, olyannyira, hogy a MÁV vagononként 10 forintot ráfizetett.
1889-ben Baross megkapta a kereskedelmi tárcát is, tehát a tengerhajózás
feletti irányítást. Az Adria flottáját jelentôsen kibôvítette, ugyanakkor mindent megtett, hogy a Trieszt központú Lloyd társaság pozícióit ellehetetlenítse Fiumében. 1893-ban már 25 hosszújáratú tengerjáró gôzössel rendelkezett a magyar kereskedelmi tengerészet.

8. KERESKEDELEM

KÉRDÉSE

A Habsburg Birodalomba zárt Magyarország legfontosabb kérdése Berzeviczy szerint is a kereskedelem és az ipar fellendítése, támogatása minden
eszközzel.
„Európa mai állása mellett az az ország, amely ipar és kereskedelem híjával
van, szegény és gyenge, ellenben, hacsak némileg virágzó ipara és kereskedelme van,
sokat nyom e világrész politikai rendszerében.”
Berzeviczy a kereskedelem fejlesztésének ügyére helyezi a hangsúlyt.
Magyarország kitörési pontját abban látja, hogy fellendülô kereskedelme révén megerôsíti a hazai ipart, így versenyképes helyzetbe kerülhet a birodalmon belül és Európában egyaránt. Érvelése szerint:
„igaz és az is marad, hogy bármilyen szabad kereskedelem, akár a behozatali, akár a kiviteli, az aktív vagy a passzív, mindig fokozza a termelést, szaporítja a lakosságot, gyarapítja az ipart és forgalmat, szóval az államnak életerejét”.
Eligazítást kíván nyújtani kereskedelmi cikkek szerint súlyozott vámmértékre vonatkozóan is:
„a fényûzési cikkek után a legnagyobb vámokat kell kivetni, hogy az élvezetekben dúskáló gazdag fizesse azokat… A többi nem fényûzési áruk enyhébben
vámolandók meg. Legenyhébben azok, amelyek szükségesek a népnek.”
Kautz Gyula a szabadkereskedelmi rendszer híve volt:
„A kereskedelmi szabadság rendszere mellen minden termelési tényezôk, anyagi,
szellemi és természeti erô a legteljesebb módon értékesíttethetik (…) a vállalkozási
erély és képesség mesterséges korlátoktól menten hatályosúlhat; (…) a legolcsóbb és
legjobb termelés válik lehetôvé; a szükségletek minden irányban legbiztosabban elégíttethetnek ki; tehát a gazdaságosság törvényének is legjobban tétetik elég! (…) fej144
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lesztô és serkentô érintkezésbe helyez a lekülönbözôbb népekkel és országokkal, s megkönnyítvén sôt biztosítván a forgalom – piacz kiszélesedését (…)”
Heller Farkas így ír a szabad kereskedelemrôl:
„A nemzet kétségtelenül tágíthatja fogyasztása körét a külforgalom segítségével és
növelheti reáljövedelmét az által, hogy oly kiviteli iparokat fejleszt, melyekben termelési fölénye van és melyek segítségével olcsóbban juthat egyéb cikkekhez, melyeket kedvezôtlenebb körülmények között tud csak elôállítani.”
Megjegyzi ugyanakkor: „A világpiacba való bekapcsolódással az ország beszerzési és értékesítési viszonyai tágulnak, de egyúttal a nemzetgazdaság termelési és
értékesítési viszonyai függetlenségük egy részét elveszítik (…) Szélsô esetben e hatás
egyes belföldi termelési ágak létét is komolyan fenyegetheti (…) A külforgalom azonban nemcsak már kifejlett termelési ágakra hozhat veszedelmet, hanem lappangó termelési erôk kifejlôdését is gátolhatja (…) ugyanis (…) a nemzetek termelô erôi fokozatosan bontakoznak ki a lakosság szaporodásával, életszínvonalának emelkedésével és a vállalkozói szellem élénkülésével. E kibontakozást tetemesen megnehezítheti
olcsó külföldi áruk beözönlése…”
Tehát: „A kereskedelempolitikának szembe kell állítania azokat az elônyöket, amelyek a külkereskedelembôl a termelésre és a fogyasztásra származnak, azokkal a hátrányokkal, amelyek a külföldi termékek versenyébôl a hazai termelésre elôállnak.”

9 . M A G YA R

GAZDASÁGPOLITIKA SZÜKSÉGESSÉGE

Kossuth Lajos szerint Magyarországnak saját gazdaságpolitikára van szüksége:
„Nem külföldi szobatudósok elméleteihez, a saját hazájuk viszonyainak benyomása alatt szerkezettekhez kaptázni a közgazdászat azon rendszerét, mely hazánkra illik, s nekünk egyedül üdvös lehet, hanem szemügyre venni körülményeinket, s
azoknak gyakorlati helyzeteibôl vonni le státusgazdászatunk theoriáját.”
„Én azt állítom, hogy olyan státusgazdászati theoria, vagyis inkább tudomány
nincs és nem is lehet, melynek gyakorlati alkalmazása a Themze és a Ganges partjain,
a Tiszánál úgy mint a Rajnánál egyenlôen hasznos volna; sôt inkább azt hiszem,
hogy a mely rendszer egynek üdvös, az másnak igen káros lehet (…) Hitem szerint
minden nemzetnek saját gyakorlati viszonyaiból kell státusgazdászati tudományának positiv theoriáját levonnia, nem pedig egészen más viszonyok befolyása alatt
compilált elméletet, gyakorlati élet vezérfonalának tekinteni. Úgy hogy a mely nemzet valósággal nemzet, annak úgy meg kell lenni saját státus gazdászatának, mint
saját törvényének. A mely nemzet nem maga szab magának törvényt, s nem saját érdekei szerint intézheti közgazdászatát (…) nem nemzet.”
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1 0 . I PA R

KÉRDÉSE

Kossuth szerint az országnak önálló iparra van szüksége, hogy politikai súlya
legyen. Az iparosítás a kor modernizációjának sarokköve.
„Jelenleg a vezéreszme, mely a czivilizáczió mostani fázisának irányt ad: az
ipar. Ez most törvénye Európa népéletének. (…) az ember munkásságának csak két
tere van, az ipar, vagy a háboru tere. Harcz és ipar közt választania kell. Az emberi nem soha sem vesztegel. Vagy életet szór az, vagy halált. Vagy teremt, vagy ront,
itt középút nincs. (…) Természetes hát, hogy a teremtô munkásság ereje vagyis az
ipar nyújtotta ki a népek felett vezérpálczáját, s intését minden népnek követni kell.”

1 1 . I G A Z S Á G S Z O L G Á LTAT Á S
Berzeviczy Gergely véleménye szerint mindenfajta társadalmi struktúra,
tehát az egészséges piacgazdaság feltétele is a jól mûködô igazságszolgáltatás. Enélkül „az Isten áldása nem következhet be”. A jog tekintélyére leginkább károsnak a korrupciót tartja: „ahol a vesztegetést és a zsebbe csúsztatást korszerûnek nevezik, ott nincs igazságszolgáltatás, hanem csak az igazságtalanság kezelése”.
Széchenyi szerint az országban a jog elburjánzott, a törvénykezés lassú, és
a magántulajdon védelme nem kap kellô hangsúlyt benne.
„S bizonyos, hogy a magyar földön több a kijátszott s a lassú, puha s egyoldalú
törvény által megrontott hitelezô, mint mennyi a megkárosított adós, kit inkább pártol mindenkor a törvény.”
Külföldi szellemi tôke is csak olyan országba vándorol, melynek jogi viszonyai rendezettek.
„Nem, nem; a természet ellen nem történik semmi, s ha értelmes, ügyes s becsületes fabricansok kivétel gyanánt közénk jônek is rövid idôre, tökéletesen közöttünk letelepedni
soha nem fognak, míg a szorgalomra nézve mostani felette hiányos törvényink nem javíttatnak. Az oktalan állat puszta ösztöne szerint nem rak fészket s nem tanyáz ott, hol
nyugalmát veszély közt sejti (…) s az okos ember, ki némileg elôre láthat – ne kerülje oly
hazákat, hol sem személye, sem tulajdona kellô bátorságban nincs – s ne keresse inkább
azokat, hol mindkettô valódi bátorságban van? Nem nevetséges kívánat e ez?
Eszerint, ha eleinte tökéletesen megfelelô embereket édesgetnénk is magunkhoz, nem
hihetô, hogy azok mostani körülményink közt nálunk telepednének le.”
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Kautz Gyula is kiemeli a jogszervezet szerepét a gazdasági életben:
„(…) állami jog- és hatalomszervezet nélkül az ipar és forgalmi élet biztossága
és fejlôdése lehetetlen volna; az állam, mint egyedül hivatott képviselôje és megóvója
a közérdeknek, ez utóbbit az egyesek néha közkárosságú (és ezért közerôvel fékezendô) önzésével vagy rövidlátóságával szemben biztosítani köteles;”

12. EGYES

NEMZETGAZDASÁGI TÉTELEK

Széchenyi István a belsô fogyasztás emelésében látja a gazdasági növekedés
alapját. Anglia példájából is ezt szûri le. A fogyasztás az ipari és mezôgazdasági termelés elômozdítója, így egyúttal a kereskedelem és állam gazdagságának az origója is. A belsô fogyasztás pedig az állam polgárainak vagyoni
helyzetétôl, a magántulajdon szabadságától és a jogi szabályozás minôségétôl függ.
„Vajon miért oly nagy a consumtio Britanniában? Tán mert a népesedés oly
nagy? Nem azért; (…) Mi a consumtio oka tehát? A lakosok vagyonos léte! minthogy
tagadhatlan, hogy a vagyonos mind házra, mind ruhára, mind eleségre s általában
mindenre többet költ mint a vagyontalan. A lakosok vagyonos léte tehát a belsô fogyasztás legközelebbi oka.”
„A belsô fogyasztás azon tárgy, melynek hasznárul könyveket írhatni, és számtalan beszédeket tarthatni anélkül, hogy kimerítve volna; s ennek köszönik gazdagabb
országok valódi virágzásokat s erejöket. A belsô fogyasztás pedig a köz kívánaton és
akaraton alapul, melyre nézve a lehetô legnagyobb rész nemcsak sürgetô szükségit
kielégítni, hanem számos élet jóval s kellemmel gyönyörködni is óhajtozik; számos
élet jót s kellemet továbbá a közönség csak kétszerezett munka s fáradozás által szerezhet. S így a belsô fogyasztásnak legmélyebb talpköve a tulajdon birtok, s a törvények nemcsak papírosan lévô, de valódi oltalma.”
Kossuth Lajos a nemzeti gazdaság védelmérôl:
„Az angolok tehát büszkén érezik, hogy a’ mûiparos kifejlés náluk immár olly fokon áll, miszerint, ha csak azt kivihetik, hogy Albion dolgozó népe olcsóbb kenderen
dolgozhassék, nincs nép a’ földön, melly szabad piaczon gyármüvekben vele a’ versenyt kiállhassa. Ezért ôk most a’ szabad kereskedés elvét hirdetik (ámbátor magok
még nem követik), ezt árulják egyedül idvezitô hit gyanánt a’ népeknek; más szóval:
a’ lábtót, mellyen ôk magasba feljutottak, szeretnék elrugni, hogy mások utánok ne
jöhessenek.”
„Nem szabadság ellen, hanem ép a szabadság érdekében történt tehát az emberi
viszonyok oly módú alakulása, minélfogva a status a gyöngébbnek az erôsb ellen
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ótalmat ad. Már pedig a mint egyes embernek szüksége van az erôsb elleni ótalomra, s csak ezáltal lesz szabaddá, ép úgy a gyöngébb – azaz nemzetgazdasági szempontból szólva – fejletlenebb nemzetnek is ótalomra van az erôsb ellen szüksége.”
„A védegylet keletkeztekor a nôk kék karton-ruhára valának szoritva; Pesten alig
volt kapható egy rôf magyar szalag: nem semmi, mit a divatvilág izletesnek tart; a férfiak pedig miután csak nem ostrommal kiüriték a gácsi gyár posztóraktárát, csaknem
darócz-posztóra szorultak. Még csak alig mult egy éve, hogy a védegylet áll, s már alig
van a divatnak olly kivánata, mellyet a magyar mûipar ki nem elégithetne.”
Kautz Gyula az államadósságról és a fiskális egyensúlyról:
Rendkívül fontosnak tartja, hogy az állam által felvett hitelek produktív
beruházásokra legyenek fordítva: „Ott hol a kölcsönvett tôkék közvetlenül productiv czélokra fordíttatnak: fokoztatik a termelés és a forgalom s így az uj értékek
és javak keletkezése is; a minek az a jó eredménye lesz, hogy a nemzeti jövedelem növekedvén, ezzel az állam bevételei is szaporodnak, s az illetô adóssá után járó kamatok fizetésére szükséges anyagi erô is fokozódik.”
Az államgazdasági egyensúly helyreállításának eszközei:
Kiadáscsökkentés: „Egy út és mód abban áll, hogy az államszükségletek
megszoritásával, az eddiginél minden irányban takarékosabb és korlátoltabb költekezés foglal helyet. A tapasztalat egyhangu tanusága szerint azonban ezen kiadásmegszorítási mód rendszerint csekélyebb hatásu leend; mert az egyszer kiszélesített
szükségleti mérvnek szükebbre vonása sok érdek sérelmével szokott járni.”
Privatizáció: „Gyakran emlegettetik az államjószágok s államértékek elidegenítése.
Ez direkt belenyúlás a nemzeti vagyontörzsbe (…) Árnyoldala azonban az intézkedésnek az, hogy az államot végszükség idejében minden erôforrástól megfosztja.”
Adóemelés vagy kölcsönfelvétel: „a mi adók által való bevételfokozást illeti,
hogy mindenkor szem elôtt tartandó a határ (…) az adósságcsinálást pedig, hogy
választassék meg az idô és a körülmény a melyben ehhez a forráshoz nyul az állam”.
Heller Farkas a gazdasági liberalizmusról és állami pénzügyekrôl eképpen fejti ki véleményét:
„A liberalizmus valóban az a rendszer, mely szeretné a gazdasági élettôl az állami beavatkozást egészen távol tartani. Hogy ez nem sikerült, vagy csak rövid idôre sikerült neki, ez nem rajta, hanem követelésének lehetetlenségén múlt.”
„(…) a gazdasági erôk szabadon hagyása egyes osztályok tagjainak emberi mivoltát veszélyezteti…”
„(…) az általános emberi célok érdekében való beavatkozást még abban az esetben is indokoltnak tartjuk, ha az a közgazdaság érdekeivel ellentétben a gazdasági
produktivitásnak bizonyos korlátokat szab…”
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A monopóliumokról így ír:
„(…) A szabadelvû gazdasági politika ezzel nem számolt. A versenyre épített,
amiben feltétlenül bízott. A monopóliumokkal azonban az érintett területeken kikapcsolódott a gazdasági életnek az a szabályozója, amelyre a liberalizmus gazdasági
politikáját építette.”
„(…) a javak ritkaságának csökkentése a kapitalizmus létalapja. (…) a monopóliumok viszont visszafogják a termelést midôn óriási tömegek nélkülözik a legszükségesebbet.”
Gondolatai összecsengnek Varga Istvánéival, aki így vall a monopóliumokról:
„Mint ismeretes elméletileg a teljesen szabad versenyben a profitráták kiegyenlítôdésének tendenciája érvényesül. A monopóliumokat épp az jellemzi, hogy az átlagos
profitrátákat meghaladó profitok szerzésére nyújtatnak lehetôséget és ezeket természetesen kihasználják.”
Heller a fogyasztásról így vélekedik:
„Nem a tömegtermelés-e a nagyipar egyedüli életértelme? Mihelyt nem tudjuk
fenntartani és a technikai haladásnak megfelelôen kiszélesíteni a tömegfogyasztást, a
tömegtermelés elveszíti nemcsak alapját, hanem értelmét is (…) a technika és az
organizatórius haladás mai üteme mellett csak javuló jövedelemelosztás és fokozódó népjólét mellett lehetséges, mely a fogyasztók körét a gazdasági haladásnak megfelelôen szélesíti.”
„A közgazdaság helyes mûködését nem a potentiális lehetôségek, hanem a valóságban fennálló viszonylatok szabják meg. (…) Zavartalan lefolyásának elengedhetetlen feltétele a gazdálkodás alaptényálladékának, a termelésnek és fogyasztásnak
egymásbailleszkedése. (…) Az egymásbailleszkedés pedig nemcsak termelôképességet,
hanem felvevôképességet is tételez fel. Ez utóbbi a mai válságnak, de a termelési
potentia fejlôdésének is legfôbb problémája ma. A technika folytonos haladásának
gyümölcseit az emberiség csak ugy fogja élvezhetni, ha gazdasági berendezkedésünk
széles rétegek életszínvonala megjavításának lehetôségeit fogja megtalálni, minek az
árkérdés és vele a jövedelemeloszlás kérdése a gyujtópontjai.”
A radikális adóemelést mint fogyasztást gátló tényezôt, amely visszahat a
termelésre is, bírálja. Csökkenti a munkakedvet is. Fontosnak tartja, hogy
az adóterhek növekedési üteme lassúbb legyen, mint a termelékenységé.
Óv a túlzott kormányzati belsô hitelfelvételtôl is, hiszen a kormányzat csak
úgy tud tôkét magához vonzani, ha a magánvállalkozóknál magasabb kamatlábat ad érte, így kamatemelkedést idéz elô. Ráadásul a felvett hitelt késôbb
adóemelés révén kénytelen beszedni.
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Az inflációról ez a véleménye:
„(…) Ha nagyobb mértéket ölt, megzavarja a gazdasági számítást, bizonytalanná teszi a közgazdaság talaját és sokszor egészségtelen irányba befolyásolja a befektetéseket” ... „az egyszer megindult infláció (…) önmagát fokozza, mert az árak
emelkedésével a pénzszükséglet újból és újból emelkedik.”
A közületi pénzügyek irányításáról így ír:
„A közületi háztartás vezetése (…) nemcsak alapos közgazdasági tudást és érzéket igényel, (…) hanem erkölcsi érzéket és felelôsségérzetet is kíván. Mi sem könnyebb
ugyanis, mint mások vállára terheket rakni és nagyon nehéz ebben mértéket tartani,
amidôn minden oldalról új tervekkel és sokszor népszerû új eszmékkel ostromolják
a pénzügyek irányítóját.”
Varga István gazdaságról, konjunktúráról, reklámról mond véleményt:
„A gazdasági élet örök mozgásában a konjunkturális javulás is csak átmenet. De
minden ok megvan annak feltételezésére, hogy a visszaeséseket jelzô hullámvölgyeknek feneke mind magasabbra esik, a gazdasági élet fejlôdése az általános jólétet mind
jobban emeli.”
„Ahhoz, hogy tisztán lássunk, a szubjektív megérzések helyett az objektív szempontokra kell tekintettel lennünk, bár kétségtelen, hogy megelégedettségünk fokát szubjektív szempontok döntik el. De talán még a szubjektív szempontokból is jó azt tudni, hogy a szubjektív megérzések kialakulásához mely objektív tények járulnak hozzá. És, ha ismerjük az objektív tényeket, nem fogunk dôre módon abban bizakodni,
hogy a konjunktúra-javulás folyamata többet nyújthat, semmint amire képes. Strukturális változások hatását egyszeri konjunktúra-javítás nem küszöbölheti ki, ehhez
hosszú adaptációs folyamatra van szükség. Ha aktív konjunktúra-politikai beavatkozással kívánjuk az adott gazdasági helyzetet befolyásolni, fontos, hogy e megkülönböztetést szem elôtt tartsuk.”
„Az olykor fantasztikusan nagy költségekkel és erkölcsi gátlások nélkül dolgozó
reklám, a gyártócég fôképpen ezzel megalapozott „hírneve” monopolhelyzetet teremthet olyan cikkek számára is, amelyek használhatósága semmivel sem nagyobb, ára
semmivel sem olcsóbb (sôt esetleg drágább) a versenycikknél.”
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