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A második világháború után a keresletélénkítéskeynesigondolatánaktérbelikiterjesztését
alkalmazva, a nyugat gazdaságpolitikájának
célkitűzése a gazdasági növekedés serkentése, a nemzeti jövedelem gyarapítása és a
munkaerőpiaci folyamatok felpezsdítése volt,
melyetazállamintervencionistaszabályozási
rendszere és a vele szorosan összefonódó
gazdaságpolitikai eszköztára támogatott. A
világégésutániújjáépítésiigényekésazamortizálódott tőke helyettesítésére szolgáló beruházásokszükségességemellett,arobbanászszerűtechnikaifejlődésfelélénkítetteanyugati piacokat, ámde az első, majd a második
olajárrobbanás gyökeresen megváltoztatta a
világgazdasági feltételeket, és a piaci egyensúlyzavarok szűnni nem múló dilemmái mellett a féktelen inflációval szembeni harcok
következtében fellépő kételyek és kétségbeesésekiserősenafelszínretörtek.Akorábban
sikeresKeynes-félegazdaságpolitikaiszemléletetahetvenesévektőlfokozatosanfelváltották az önszabályzó piaci mechanizmusok
hatékonyműködéséthirdetőneoliberálisgazdaságfilozófiaiirányzatok.Azexogénneoklaszszikus modell a gazdasági termelékenység, a
foglalkoztatottságésazéletszínvonalegyenletesnövekedéseérdekébenatermelésitényezők térbeli áramlását elősegítő háttérfeltételekkialakításátszorgalmazta.Miutánatermelésitényező-áramlás korlátozottsága miatt a
regionális szintű differenciák enyhítése alig
voltérzékelhető,azendogénirányzatakívánt
növekedést az új vívmányok támogatásában,
az erőtartalékok hatékony felhasználásában,
illetveahumánerőforrásfolyamatosképzésében látta. Mivel a szocialista gazdasági rendszer domináns attribútuma a regionális szinten jelentkező fejlettségbeli különbségek
kiegyenlítése és a teljes foglalkoztatottság
megteremtése volt, a keleti blokk egykori
országaiapiaciegyensúlytalanságokoztagaz-

dasági és társadalmi feszültséggel csupán a
rendszerváltássoránfelbukkanótranszformációsválságalattszembesültek.Amúltszázad
utolsó évtizedének hajnalán az egyébként
szélsebespiaciátalakulássokkhatásaikivétel
nélkül megingatták térségünk valamennyi –
egykorontervgazdaságielvekszerintműködő
–országát.Atermelésvisszaesésenemcsaka
Magyarországhozhasonló,tetemesnemzetközi adóssággal induló országokat, hanem az
akkor iparilag fejlettebb gazdaságokat is
komolyanmegrendítette.Atulajdonkialakítási
folyamatok a társadalom hatalmi szerkezetének módosulását vonták magukkal, ezért a
magánosításpolitikaikonfliktusokkal,elméleti
és gyakorlati vitákkal volt terhes. Később
egyértelművé vált ugyan, hogy a privatizáció
sikere az érintett rétegek és érdekcsoportok
együttműködésétkívántavolnameg.
lentnercsabaegyetemitanár,abudapestinemzetiKözszolgálatiEgyetemKözpénzügyi
Kutatóintézeténekmegbízottigazgatója2005ben,úgyszinténazAkadémiaiKiadónálmegjelent Rendszerváltás és pénzügypolitika című
sikeresköteténekújrakiadásávalésújgondolatokkal történő kibővítésével idézi fel
Magyarország neoliberális gazdaságfilozófiai
szemléletetkövetőpiacgazdaságiátalakulásának ellentmondásait. A szerző a neoliberális
elveket követő gazdaságpolitika egyik fő
magyarországibírálója,denevéhezfűződikaz
újjászervezett magyar állam közpénzügyi
mechanizmusainak tudományos rendszertani
keretekbefoglalásais.
A szerző két évtized pénzügypolitikájának
jellemzőit és fejlődési irányvonalát tárja a
szakavatottolvasóelé.laikusszemlélődőszámáraakönyvelsőpillantásratanulmánykötet
látszatátkeltheti,ennélazonbansokkaltöbbrőlvanszó,hiszenazegyesfejezetekbenkifejtett feltevések egységessége megteremti a
monografikusigényűművektőlelvártkoherenciát. A szerző a privatizációval kapcsolatos
témákegészsorátveszigórcsőalá.Amagánosításmagyarországifolyamatainakértékelésévelindít,demondanivalójakitéramezőgazdaság átalakítására, az agrárfinanszírozás kérdésköréreésnemutolsósorbanazezredfordu-
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ló magyar agrárpolitikájának ellentmondásaira is. Figyelmét nem kerüli el a kilencvenes
évekreformtörekvéseinek,valamintadópolitikai dilemmáinak kritikai értékelése sem. A
szerző a kötet hatodik fejezetében Magyarország adószabályozásának kulcskérdéseiről
értekezika20.századalkonyán.bárafejezet
egy 1998-ban írt tanulmányának átdolgozott
változata, az általa közvetített érvelések és
következtetésekmindamainapighelytállóak.
A szerző meggyőződését osztva „az adórendszerrel szemben fontos követelmény, hogy a
társadalmibékétlenségetneszítsa,netaszítsakezelhetetlentartományba”(64.p.),továbbá„azadórendszerazegyénekésavállalkozások számára legyen méltányos, reagáljon
stabilizálójelleggelagazdaságiéletváltozásaira,netorzítsaatermelésitényezőkhatékony
felhasználását”(uo.).
A kilencvenes évek kezdetétől a hajdani
tervgazdaságoknak megváltozott nemzetközi
pénzügyi és gazdasági környezethez kellett
alkalmazkodniuk,amitulajdonképpenapénzügyi rendszer merevségének fokozatos feloldódását eredményezte. Magyarországon már
a nyolcvanas években tényleges lépések történtekapiaciviszonyokkifejlesztésében,sőta
jegybanki és a kereskedelmi banki szerepkörökszétválasztása1987-benmegisvalósult.
Mindezek szellemében a szerző a pénzügyek
irántfogékonyolvasófigyelmétalétrejöttkétszintűbankrendszeráltalafelismertszerkezeti problémáira tereli, melyek a kereskedelmi
bankok eltérő hitelpolitikájában és sok esetbenfelelőtlenhitelezésimagatartásábannyilvánultakmeg.Többszörutalamagyartulajdonú pénzintézetek elrettentően magas veszteségéből eredő következményekre. Úgy véli,
hogyMagyarországezáltalváltkiszolgáltatottáakülfölditőkének,tudniillikahitelintézetek
kihagyhatatlanok a nemzetközi tőkeáramlásból.„Magyarországonaglobalizációjegyében
zajlófelzárkózáskövetkezményekénterősfüggőségalakultkiavilággazdaságikonjunktúrától,azEurópaiunióüzleticiklusaitól,végeredményben a nemzetközi pénzügyi aggregátumoktól.”(152.p.)álláspontjaszerintazállami
beavatkozásmechanizmusánakmegerősítése
elengedhetetlen a magyar gazdaság versenyképességének és alkalmazkodóképességé-

nekfokozása,valamintaglobalizációsokkhatásainakmérsékeléseérdekében.Kiállanemzeti tulajdon arányának kedvező módosítása
mellettis.
Aszerzőazezredfordulómagyarbankrendszerének átfogó értékelése után az olvasó
figyelmétamillenniumikihívásokésazeurópai
uniós csatlakozás nyitott kérdései felé tereli,
ámdevizsgálódásánaksúlypontjáttovábbrais
a magyar pénzügypolitika tárgykörére helyezi.
Véleménye szerint „a magyar gazdaság kétarcúságát”a21.századbalépvemisembizonyította jobban, mint a vámszabad területeken
lendületesen fejlődő nemzetközi nagyvállalatokmindenképzeletetfelülmúlóprofittermeléseésamagyaragrár-éskisvállalkozóiszektor
vészesen alacsony jövedelmezősége közötti
kontrasztok,deagazdaságJanus-arcúságát–
a megyei szintű fejlettségbeli differenciákon
kívül–egysokkalsúlyosabbjelenségisalátámasztotta.Errőlaszerzőekképpenadhangot:
„államháztartásimutatóinkamaastrichtikövetelményekszerintjavulnak,ámaköltségvetési
deficitésazállamadósság(…)ijesztőennövekszik.”(190.p.)
Aszerzőamagyargazdaságellentmondásos állapotából kiindulva hosszasan elemzi a
feloldásátcélzó–hivatalosan„magyarmodellnek” nevezett – pénzügypolitikai lépéseket,
próbálkozásokat, a kedvező és kedvezőtlen
pénzügyi és társadalmi jelenségeket, majd az
állami konzervatív politika jegyében javaslatot
teszapénzügyiegyensúlyfenntartására,valamint a tőkebevonás és a pénzügyi stabilitás
biztosítására. Meggyőződése, hogy a „magyar
államadósság finanszírozásához szükséges
források minél nagyobb mértékben belső körbőlkerüljenekmeghitelezésre,amitanemzeti
gazdaságpolitika céljaival összhangban kell
megteremteni, illetve megszerezni” (230. p.).
Kétségkívülhelyesenvélekedik,amikoragazdasági fejlődést és a társadalmi stabilitást a
minőségi tőkevonzás feltételeinek kialakításával vonja párhuzamba, ugyanis ennek révén
fokozódhatazállamháztartásforrásellátásais.
A szerző a mű huszadik, egyben utolsó
fejezetében foglalja össze a rendszerváltás
gazdaságihátterét,elérteredményeitésbökkenőit.Megjegyzi,hogy„márarendszerváltás
rendszerválságának betetőzése idején nyil-
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létezettjólbeváltforgatókönyvarról,mikéntis
kellaközösségitulajdonraépülőszocializmus
gazdaságirendszerétpiacgazdasággáalakítani,mikéntkellazegypártrendszermegszüntetésével egyidejűleg megteremteni a politikai
pluralizmust,vagyazállamitulajdondominanciája helyett elérni a magántulajdon túlsúlyát.
lentnercsabahiánypótló,magasszakmaiigényességgel és tekintélyes szakirodalom ismeretében megírt kötete átfogó képet nyújt a
magyarrendszerváltástkövetőpénzügypolitika
jellemzőirőlésfejlődésiirányvonalárólegészen
napjainkig. bár az egyes témakörök tanulmányozása meglehetősen komoly közgazdasági
ismereteketfeltételez,mégisbátranajánloma
gazdaságpolitikakérdéseiirántérdeklődőnem
közgazdászolvasókszámárais.
Nagy László
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vánvalóvávált,hogycsakazerős,ajólszervezett,agazdaságiéstársadalmifolyamatokba
aktívanbeavatkozóállamképesanemzetgazdaság,apiaciszereplőkésacsaládokérdekeithatékonyanérvényesíteni”(304.p.).Aszerző a továbbiakban részletesen taglalja
Magyarország államháztartási rendszerének
2010és2013közöttmegtörténtkonszolidációsfolyamatait,a2013és2016közöttmegvalósultjegybankpolitikairendszerváltást,amely
a magyar kormánnyal egy célt követve az
államadósság lefaragását, a költségvetés, az
önkormányzatok, valamint a vállalatok és a
háztartásokkiegyensúlyozottpénzügyiállapotáteredményezte.
Úgy vélem, a közép-kelet-európai térség
országaiban végbement rendszerváltás és
piacgazdaságiátmenetmégamagapróbatételeivel, útkereséseivel és melléfogásaival is a
„példaértékű” jelzővel illethető, hiszen nem
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