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Populistagazdaságpolitikamintafenntarthatógazdasági
növekedéselsőszámúellensége

zSolT gál 338.2(437.6)”2007/2010”
Argentinaonthedanube–PopulisteconomicPolicyastheBiggest 32.019.5
enemyofSustainableeconomicgrowth 332.05

Keywords: economic policy of central europe, especially Slovakia in the period of 2007–2010. Total
ineffectivenessandHarmfulnessofPopulisteconomicPolicyinceecountries.SourcesofPopulismonthe
demandSide:voters’Rationalityandirrationality.

Bevezető

„Azt hiszem tehát, hogy az a fajta elnyomás, amely a demokratikus népeket
fenyegeti, semmieddigiheznem fogható…megpróbálomelképzelni,milyenúj
jellegzetességei lehetnének a zsarnokságnak a világban: olyan egymáshoz
hasonló és egyenlő emberek tömegét látom, akik szüntelenül önmaguk körül
forognak,hogykicsinyesésközönségesörömöketszerezzenekmaguknak,sez
betölti lelküket. mindnyájan magányosak, a többiek sorsához szinte semmi
közük:számukraazegészemberiségetgyermekeikésközelibarátaikjelentik,
amipedigahonfitársaikatilleti,mellettükélnek,denemlátjákőket;megérintik,
deegyáltalánnemérzékelikőket;csakönmagukbanésönmagukértléteznek,s
haacsaládmégmegismaradtszámukra,hazájukmárnincstöbbé.

Fölöttükpedigottlebegegyvégtelenésoltalmazóhatalom,amelyegymaga
akargondoskodnikedvteléseikrőlésőrködnisorsukfelett.ezahatalomkizáró-
lagos, részletekbehatoló, rendszeres,előrelátóésszelíd.Azatyaihatalomhoz
hasonlítana, ha célja,mint ez utóbbinak, szintén a férfikorra való felkészítés
volna;áméppellenkezőleg,mindenvágyavégérvényesengyermekiszintentar-
taniapolgárokat;szereti,hamulatnakazemberek,ámakkorcsakamulatsá-
gonjárjonazeszük.Készségesenmunkálkodikboldogságukért;ámennekkizá-
rólagosforrásaésföltétlenuraőakarlenni;gondoskodikbiztonságukról,előre
látja és kielégíti szükségleteiket, megkönnyíti örömeik megszerzését, elintézi
főbbügyeiket, irányítja iparukat,szabályozzaörökösödésüket,elosztjaöröksé-
güket;miértnemakarjamindjártagondolkodászűrzavarátólésazéletgyötrel-
meitőlismegszabadítaniőket?”

Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában2
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1. Az„Argentínaadunán”kifejezéstaThe Economist hetilaphasználtavezércikkében (Eastern
Europe. Argentina on the Danube? 2009.2.19.).AtanulmányazmTAésazoktatásiminisz-
tériumDOMUS HUNGARICA SCIENTIARIUM ET ARTIUM ösztöndíjánaktámogatásávalszületett.

2. Tocqueville,Alexisde:A demokrácia Amerikában. (válogatás)Budapest,gondolat,1983,
519–520.p.



A nagy gondolkodók már az első modern demokráciák születésekor tudatosították,
hogyanéphatalomnemtökéletesrendszer,könnyenválhatatöbbségzsarnokságává.
AzAmerikaiegyesültállamokalapítóatyáirettegvegondoltakarraalehetségeshely-
zetre,amikor–jamesmadisonkésőbbikülügyminisztertésazuSAnegyedikelnökét
idézve–„azelmérgesedettfelekköztivitábanfigyelmenkívülmaradaközjó;azintéz-
kedésekettúlgyakranhozzákazigazságosságalapelvénekvagyakisebbségekjogai-
nakmellőzésével,azarrogáns többségdöntő fölényealapján”. (Hamilton–madison–
jay1998)madisonszerintaproblémátrészbenorvosolhatnáaföderációkiterjedtsége
éssokrétűsége,hiszenafrakciók,egyházakéspártoknagyszámaelejétvehetnébár-
melyikükhatalmitúlsúlyának.Azalapítóatyákazalkotmánnyalpróbáltákelejétvenni
atöbbségzsarnokihatalmának,amelyalkotmány–charlesmontesquieuelképzelései
szerint – a hatalmat három ágra tagolja (törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmi
ágra), föderálisberendezkedéstvezetbeakompetenciákelosztásávalazunióésaz
egyes tagállamok között és létrehozva a „fékek és ellensúlyok” rendszerét, azaz a
hatalmiösszetevőkésazállamiszervekegyensúlyátéskölcsönöskontrolljátakülön-
félekormányzatiszinteken,valamintbiztosítjaazalapvető,egyetemeséselvitathatat-
lanemberijogokat(johnlocketermészetjogieszményeiszellemében).

AlexisdeTocquevillefranciapolitológus,történészéspolitikusegyesültállamokbe-
li útját követően 1831–1832-ben A demokrácia Amerikában címmel írt könyvet, s
ebben részletesen leírja, elemzi és összehasonlítja az egyedülálló és fiatal amerikai
demokráciát.Tocquevilleugyancsakaztanézetetvallotta,hogyarendszertaminden-
hatótöbbségihatalom,illetveazezzelösszefüggőtényezők(azazazerőscentralizáció
és a kormányzati hatalom kiterjesztése, valamint amindenre kiterjedő, értelmetlen
bürokratikus intézkedések és a gondoskodó állam) veszélyeztetik a legjobban. „Ha
Amerikábanaszabadságvalahaiselvész,aztatöbbségmindenhatóságánakkellfel-
róni,melykétségbeesésbetaszítottaakisebbségeket,sarrakényszerítette,hogyanya-
gierőszakhozfolyamodjanak.Akkoranarchiátfogunktapasztalni,deezazsarnokság
következtébenállmajdelő.”(Tocqueville1983,232.p.)

KnutWicksellsvédközgazdásza19.ésa20.századfordulójánfigyelmeztetetta
következőre:azegyszerűtöbbségielvűszavazáskönnyenodavezethet,hogyatöbbség
olyanköltségvetéstfogadel,amelynekakiadásitételeibőlhasznothúzhat,miközben
az adóterheket a leszavazott kisebbségre hárítja. (johnson 1999, 165. p.) gordon
Tullockszerintatöbbségielvűválasztásirendszerakisebbségiforrásoknakatöbbség
javáratörténőújraelosztásához,azazatársadalmianyagi javakgazdaságtalanelosz-
tásáhozvezethet.(Tullock1959,579.p.).Atöbbségezesetbenazértcsökkentiagaz-
dasághatékonyságát,mertakkor isérvényesítiakisebbségi forrásokújraelosztását,
haasajáthasznakevesebblesz,mintakisebbségkiadásai.

Sajnálatosmódonademokratikusdöntéshozatalmásik,azérdekcsoportok(lobbi-
csoportok)nyomásgyakorlásánalapulómodelljesemképesmaximalizálniagazdasági
hatékonyságotamodernpolitikai-gazdaságtanielméletekszerint.emodellértelmében
agazdaságiérdekcsoportoknyomásgyakorlásukkalolyanpolitikaitrendeketkényszerí-
tenek ki a kormányzattól, amelyekből hasznot húzhatnak, természetesen a többség
kárára. (olson 1965) A többségükben jól szervezett, egy-egy konkrét területre össz-
pontosító érdekcsoportok (lobbicsoportok)megpróbálják a saját (korlátozott számú)
tagságukjavárafordítaniapolitikajátékszabályait,ebbőltetemeséskoncentrálthasz-
nuk származik,miközben a kiadásokat apró részletekben a szervezetlen többségre
hárítják,csekélymértékben,demegnövelveennekterheit.jelenlegafejlettdemokrá-
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ciáktöbbségébenazalegsúlyosabbprobléma,hogyanagyszámúlobbicsoportparti-
kulárisérdekeipókhálószerűszövedéketvonnakakormányzatköré,gyakorlatilagmeg-
bénítvaahatékonyforráselosztást,fékezveezzelagazdaságinövekedést,sagazda-
ságígyasajátteljesítőképességealattkénytelenműködni.

gyakorlatilagmárazújkoridemokráciákszületésénélapolitikaigazdaságtanjeles
képviselőitudatosították,hogybár–véleményükszerint–ademokráciamindenléte-
zőkormányzatiformáklegjobbika,nemfeltétlenülvezethatékonygazdaságpolitikához,
amelybiztosítjaafenntarthatófejlődést.Arendszerproblémájátelsősorbanatöbbsé-
gi elvű választásból és az érdekcsoportok meglétéből eredeztették. Korunkban a
közép-európaidemokráciákszámáraapopulizmusjelentialegnagyobbkihívást.jelen
tanulmánycéljaajelenséggazdaságivonatkozásainak,azazapopulistagazdaságpoli-
tikánakazelemzése.úgyvélem,agazdaságipopulizmus léténekelsőszámúokaa
folyamatosválasztói igényegyilyentípusúpolitikairánt,amelyszorosanösszefügga
demokratikus rendszer föntebb vázolt alapproblémájával, nevezetesen a többségi
választásirendszerrel.Atanulmányelsőrészébenigyekszemdefiniálniapopulistagaz-
daságipolitikát,sösszevetemaközép-európaiváltozatáta„klasszikus”latin-amerikai
verziójával.Amásodikrészbenrámutatokazokraazösszefüggésekre,amelyekmiatt
ezapolitika (elsősorban legjelentősebbeleme,a fiskálisexpanzió) teljesmértékben
hatástalan,sőt,kifejezettendestruktívKözép-európakis,nyitottgazdaságaira.Azáró-
fejezetbenigyekszemválaszolniakérdésre,hogyazösszeshatástalanéskárosténye-
zőellenéreavezetőkmiérttérnekvisszamégisrendszeresenehhezapolitikához.A
válasz egyfajta társadalmi igényben rejlik, amely részben az államilag finanszírozott
többségracionálisérdekeire,részbenanépességjelentőshányadaáltalképviselt,de
afőgazdaságiirányzatokszempontjábólirracionálisgazdaságiértékrendre,gondolko-
dásmódraéspreferenciákraépül.

Apopulistagazdaságpolitikamintjelenség

mígapopulizmusáltalánosdefiniálásakomolyproblémákbaütközik,3 gazdaságivonat-
kozásaielégkönnyenkörülírhatóak.jelentanulmánybangazdaságipopulizmusonazt
apolitikát értem, amely a rövid távúpolitikai haszonszerzésérdekébenképes felál-
dozniazországhosszútávúgazdaságifejlődését.Rövidtávúpolitikaihaszonszerzésen
elsősorbanapolitikaipártoknakésvezetőiknekaválasztásokonelértsikereit, illetve
ezek mandátumokká lényegülését, valamint a hatalomból való részesedést értjük.
(népszerűségi mutatóknak elsősorban a közvélemény-kutatásokat és a választási
eredményekettekinthetjük,ésebbőlkövetkezőenamandátumokeloszlásátakülön-
bözőszintűképviseletitestületekben.)Ahosszútávúgazdaságifejlődéselsősorbanaz
ország kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági növekedését jelenti, valamint az
ebbőleredőlakosságiéletszínvonal-növekedést(értelemszerűenatöbbiországgazda-
sági fejlődésévelösszevetve).Amakroökonómiaiszintűnövekedésakkorvanegyen-
súlybanésakkorfenntartható,hanemvezetnagyobbkülsőésbelsőegyensúlytalan-
sághozagazdaságban,azaznemaköltségvetésésfolyófizetésimérlegnövekvőhiá-
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mesežnikov–gyárfásováetal.2008,101.p.



nyánakakövetkezménye.ugyanúgy,mikroökonómiaiszintensemnövekedhetmega
vállalatokkörbetartozása,valamintalejárthatáridejűkövetelésekarányasemapénz-
intézeteknél. mivelhogy Közép- és Kelet-európa országai hagyományosan a (lokális)
tőkehiányátólszenvednek,sebbőlkifolyólagabefektetésekjelentőshányadamára
gazdaságiátmenetkezdetétől fogvakülföldrőláramlikbe,aköltségvetésihiányésa
köztartozásoknövekedésekézakézbenjáranövekvőfolyófizetésimérleg-hiánnyal(s
természetesenanövekvőkülföldieladósodással):kialakulapárhuzamos,aszaktermi-
nológiában ikerdeficitnek nevezett hiány. (A kiegyensúlyozatlan és fenntarthatatlan
gazdaságinövekedésmutatói tehátaköltségvetésésa folyó fizetésimérleghiánya,
valamintazállamadósságésakülföldieladósodásmegnövekedése,stermészetesen
avállalatokkörbetartozásaamikrogazdaságiszinteken.)Azelmúltkétévtizedben–
Szlovákiábanésmagyarországonegyaránt–apopulistagazdaságpolitikafőjellemzői
éppenanagyarányú(explicités/vagyimplicit)költségvetésihiányésapárhuzamosan
megjelenőmagasfolyófizetésimérleg-hiány,amiaköztartozásokésakülföldieladóso-
dás rendkívüli mértékű megnövekedéséhez vezetett, mindkét országot a gazdasági
összeomlásszéléresodorva.Azeztkövetőstabilizációsidőszakban–atöbbnyirenem-
zetközipénzintézetekasszisztálásávalzajló–megszorítófiskálispolitikaésszerkezeti
reformok fájdalmas szociális vonatkozásaival kellett szembenézni (legalábbis rövid
távon).Apopulistapolitikaezenidőszakaerősenemlékeztetahasonló,elsősorbana
múlt század hetvenes éveiben jellemző latin-amerikai kísérletekre. Hasonlóságokat
fedezhetünkfelabbanis,hogymindkétcsoportállamaitöbb-kevesebbsikerrelagaz-
daságilagfejlettországokhozkívántakfelzárkózni.márcsakezértisérdemes,legalább
alapvonásaiban,megismerkednia„klasszikus”latin-amerikaipopulizmussal.

1990májusábanaz inter-AmerikaiFejlesztésiBankszervezésébenkerültsoregy
konferenciára a latin-amerikai gazdasági populizmusról; az előadások szövegét egy
évvel később tették közzé. A kötet bevezető tanulmányában Rudiger dornbusch és
Sebastianedwards(dornbusch–edwards1991,7–9.p.)akövetkezőképpenhatároz-
tákmegalatin-amerikaigazdaságipopulizmusfőjellemzőit:olyangazdaságimagatar-
tás,amelynemveszifigyelembeazinflációvalésaköltségvetésihiányfinanszírozásá-
valjárókockázatokat,akülsőkorlátokat,valamintagazdaságiszereplőkreakcióitaz
agresszív,piacellenespolitikára.Apolitikaiszereplők–miközbenagazdaságinöveke-
dés,abérek,afoglalkoztatottságnövelése,anemzetijövedelemigazságosabbelosz-
tásalebegaszemükelőtt–jelentősennövelikazállamikiadásokat(jellemzőmódona
béreknövelésével),amivégsősoronmagasinflációhozésakülsőgazdaságiegyensúly
felborulásához vezet. A populista kísérlet gazdasági összeomláshoz vezet, és nem
maradmáskiút,mintéletbeléptetniadrasztikus,megszorítógazdaságicsomagot(jel-
lemzőmódonazimF–anemzetközivalutaalapsegítségével)jelentősszociáliskövet-
kezményekkel.Apopulizmusönpusztítójellegére,apopulistapolitikaösszeomlására(a
foglalkoztatottság,ajövedelmekésabérekcsökkenésével)leginkábbazokatársadal-
mirétegekfizetnekrá,amelyekenelsősorbansegíteniekellettvolna.

AkötetkövetkezőtanulmányábanRobertR.KauffmanésBarbaraStellingsúgydefi-
niáljákalatin-amerikaipopulizmust,mintspecifikuspolitikaicélkitűzésekelérésétszol-
gálógazdaságipolitikákeszköztárát.ezekacélkitűzésekakövetkezőek:1.mobilizálni
aszervezettmunkásságotésazalsóközéposztályt,2.kiegészítésképpenmegszerezni
ahazaipiaconérdekelthelyivállalkozóktámogatását,3.avidékioligarchia,anemzet-
közigazdaságitársaságokésahazainagytőkepolitikaielszigetelése.ezencélkitűzé-
sek elérésének a (nem teljes) gazdasági eszköztára: 1. a kiadások és költségvetési
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hiánynöveléseagazdaságinövekedésösztönzésére,2.anemzetijövedelemjelentős
redisztribúciója a nominálbéreknövelésével és az árak ellenőrzésével, 3. a nemzeti
valutaárfolyamánakellenőrzésevagynövelése,azinflációvisszaszorítása,abérekés
haszonkulcsoknöveléseolyanszektorokban,amelyeknempiacképestermékeketállí-
tanak elő.4 Rudiger dornbusch és Sebastian edwards szerint (dornbusch–edwards
1991,11–12.p.)agazdaságipopulizmusalatin-amerikaiországokbanrendszertelen
ciklusokbanjelenikmeg,miközbenazegyesciklusoktöbbfázisraoszthatók:

1.fázis.Agazdaságpolitikakezdetbenmégsikeresnektűnik,növekszikatermelés,
afoglalkoztatottság,emelkednekabérek,miközbenazárellenőrzésfékentartjaazinf-
lációt,sazátmenetiáruhiánytimporttallehetpótolni.

2.fázis.Agazdaságnakszembesülniekellakritikusáru-ésnemzetközivaluta-hiány-
nyal,növekszikazinflációsnyomás.Aköltségvetésihiányszédítőmagasságokbaemel-
kedik.Halaszthatatlannáválikazárellenőrzés,valamintavalutaárfolyamokellenőrzé-
sénekfeloldása,anemzetivalutaleértékeléseésahazaipiacokvédelme.

3. fázis. Az óriási hiány, a vágtató infláció (amely gyakran hiperinflációvá növi ki
magát)ésanemzetivalutanyilvánvalótúlértékelésemenekülésszerűtőkekiáramlás-
hoz, továbbá a gazdaság demonetarizálásához vezet. Amár amúgy is nagymértékű
költségvetésihiánytovábbnövekszik,mertamagaskiadásokmellettcsökkennekaz
adóbevételekis.Akormányzatkétségbeejtőhelyzetébencsökkentiaköltségvetéski-
adásait,leértékeliavalutát,areálbérekisóhatatlanulcsökkennek.mindeztlátványos
politikaiváltozásokkövetik(akormányerőszakosmegbuktatása).

4.fázis.Azújkormányáltal(éstöbbnyireazimFtámogatásával)bevezetettortodox
stabilizációs csomagban a költségvetési kiadások jelentős hányadát törlik, a bérek
szintjeapopulistacikluselőtti színvonalalácsökken.Amimégennél is rosszabb,a
bérekhosszabbideigalacsonyszintenmaradnak,mertakülfölditőkebizalmatlanná
válik,abefektetésekalacsonyszintenstagnálnak.

Figyelembe véve Közép- és Kelet-európa, valamint latin-Amerika országainak
különbözőségeit,akétrégiópopulizmusaiközött istalálunkeltéréseket,sezekelső-
sorban abban rejlenek, hogy közép- és kelet-európai államok lényegesen kisebbek
(kivévelengyelországot),gazdaságaiknyitottabbak,többintegrációsszervezetbelép-
tekbe(gondoljunkelsősorbanazeurópaiunióra),illetveatranszformációsidőszakban
mármegpróbáltaktagságotszerezniezekbenaszervezetekben.ezenokokbólkifolyó-
lag Közép- és Kelet-európában gyakorlatilag egyáltalán nem vagy legalábbis erősen
korlátozott módon használható a latin-amerikai populizmus eszköztára, mint pl. a
monetárispolitikaésatőkeáramláskormányzatikontrollja,ahazaipiacokvédelme,az
árképzésbevalóhangsúlyosbeavatkozásstb.ebbenatérségbenapopulizmuselső-
sorbanazexpanzívfiskálispolitikábannyilvánulmeg.Továbbifontostényező,hogyitt
anépességsemolyanheterogénösszetételű(elsősorbanazetnikai,jövedelmikülönb-
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4. ejellemzőkalapjánaszerzőkpopulistánaktartjákamúltszázad’70-esés’80-aséveinek
alábbi latin-amerikai kormányait: Salvador Allende kormányát (chile, 1970–1973), juan
Perónkormányát(Argentína,1973–1976),Alángarcíakormányát(Peru,1985–1990),josé
Sarneykormányát(Brazília,1985–1990),luisecheverríakormányát(mexikó,1970–1976)
ésAndrésPérezkormányát(venezuela,1974–1978).Főkéntazelsőháromkormánymerí-
tette ki a politikai célok és a gazdasági eszközök valamennyi definiált ismérvét.
(Kaufman–Stellings1991,16.p.)



ségekregondolunk),avidékioligarchia(nagybirtokosok)ésahoniiparmágnásokköre
aszocializmusbukásautángyakorlatilagnemlétezett,ezértapopulistapolitikusoknak
nemisálltérdekükbenharcolniellenük.

További–szembeötlő–különbség,hogyaközép-európaiországokbanapopulista
ciklusutolsószakaszábantöbbnyiresikerültelejétvenniateljesgazdaságiösszeom-
lásnak,ahiperinflációnak,anemzetivalutaelértéktelenedésének(ésazebbőlkövet-
kezőerőszakoskormányváltásnak).mindeznemabbólkövetkezik,hogyebbenarégi-
óbanaföntebbvázoltforgatókönyvetkizárhatjuk,hanemabbólatényből,hogyapoli-
tikaielitek(azutolsópercbenugyan,demégis)megtettékaszükségesintézkedéseket
azösszeomláselkerülésére(gondolunkittaz1995-ösésa2008–2009-esmagyaror-
szágiésaz1999-esszlovákiaimegszorítócsomagokra).létezikazonbanegyelretten-
tő példa, amely igazolja, hogy a „duna-völgyi Argentína” nempusztán a nemzetközi
sajtóagyszüleménye,ezpedigabolgárgazdaságösszeomlásaaz1996–97-esévek-
ben.okaiakövetkezőek:anagymértékűkülföldieladósodás,apiacireformokvonta-
tottmegvalósítása, és a puha költségvetési korlát továbbélése a közszférában és a
pénzügyirendszerben.5

Aföntebbvázoltkülönbségekellenéremégisjóvaltöbbahasonlóság,amelyinkább
összeköti,mintelválasztjaalatin-amerikai,valamintaközép-éskelet-európaipopuliz-
musokat.Azalábbiakbanösszefoglaltukalegfontosabbakat:

– A leggyakrabban használt, lényegében mindenhol jelen levő eszköz a fiskális
expanzió,azazagazdaságösztönzéseaköltségvetésikiadásoknövelésével.Apopu-
lista politikusok mindkét régióban veszélyesen alábecsülik a nagyszabású terveik
finanszírozásábólszármazóveszteségetéskockázatokat.(ittelsősorbanazinflációés
azeladósodásnövekedéséregondolunk.)

–Afiskálisexpanziómindkétrégióbanmagasikerdeficithezvezetaköltségvetésés
afolyófizetésimérlegesetébenis,agazdaságinövekedésegyrekevésbékiegyensú-
lyozottésfenntartható,növekszikazinflációsésdevalvációsnyomás.

–Apopulistaciklusvégefeléazinflációdrámainövekedése,anemzetivalutaárfo-
lyamzuhanása,amenekülésszerű tőkekiáramlásésapénzügyiszektorösszeomlása
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5. Abolgárkormánynemvoltképeshatározottésdrasztikusélénkítőintézkedéscsomagmeg-
valósítására.Akövetkezményekkatasztrofálisakvoltak:hiperinfláció,anemzetivalutaelér-
téktelenedése,abankrendszerösszeomlása,agdPjelentősvisszaesése,tömegdemonst-
rációk,akormánybukása,előrehozottválasztások.Abankrendszercsődjefolytán17bank
bezárt(abankrendszerharmada).1996-banatízállamibankbólkilenc–melyekabank-
szektor80%-áttartottákellenőrzésalatt–negatívtőkévelrendelkezett,amagánbankokfele
pedigcsődbement.Alakossághosszúsorokbanálltapénzváltókelőtt,hogyátválthassáka
bolgár levátvalamelykülföldipénznemre. (A levaazamerikaidollárhozképest1996-ban
589,3%-kalértéktelenedettel,1997-benpedig264,5%-kal.)Anemzetivalutaválságbajutá-
sának,apolitikai instabilitás,a fedezetnélkülipénzkibocsátásésanagy inflációkilátása
következtébenazinfláció1997márciusábanelérteévesszintena2000%-ot(kétezerszá-
zalékot).AgdP1996-ban10,9%-otesett,1997-benújabb6,9%-ot.Anemzetivalutaelér-
téktelenedéseésabankrendszerösszeomlása,valamintahiperinflációelértéktelenítették
alakosságimegtakarításokat.1997januárjátólországszertesztrájkokéstömegtüntetések
törtekki,következtükbenfebruárbanakormánykénytelenvolt1997áprilisáraelőrehozott
választásokatkiírni.Akormányzószocialistapártaválasztásokonmegsemmisítővereséget
szenvedett.(WorldBank2001;Tomšík1999,28–32.p.)



fenyeget(smindezeka jelenségekmélyrecesszióvalésszociáliskövetkezményekkel
járnakegyütt).Hanemkerülsorstabilizációsmentőcsomagbevezetésére(azazmeg-
szorító intézkedésekreés reformokra, többnyireaz imFsegítségével),azösszeomlás
be is következik, ésmégennél is drasztikusabbmegszorító csomagot kényszerít ki,
még elviselhetetlenebb szociális következményekkel. A politikai elitek nem szívesen
fogadnakelmegszorítócsomagokat,próbáljákhalogatnibevezetésüket,ameddigcsak
lehet,többnyireközvetlenülazösszeomláselőttkerülsorerre,amikormármegindult
a tőkekiáramlás, a nemzeti valuta elértéktelenedik (illetve nemegyszer spekulatív
támadásoknakvankitéve)ésjelentősenmegnövekszikazinfláció.

–Apopulistapolitikaönpusztítójellegű,svégsősoronazéletszínvonalcsökkené-
séhezvezet(többnyireapopulistaciklustmegelőzőszintalá),ésparadoxmódonazo-
katatársadalmirétegeketsújtjaalegjobban,amelyekensegítenihivatott(munkásság,
alsóközéposztály,közalkalmazottak,nyugdíjasok).emellettazapolitikaielit,amelya
populizmuseszközeivelél,képtelenhosszútávonbiztosítaniahatalmát(különöskép-
pendemokratikuskörnyezetben).

–Apopulizmus továbbikedvelteszközei:azállami tulajdon (akárállamosítással,
akáraprivatizációhalogatásávalbiztosítva,különféle„nemzeti” jelzőkkel indokolva),
az ár- és árfolyam-ellenőrzés, valamint a valutaáramlás kontrollja, igaz,mindezek a
közép-éskelet-európaiországokbanamárföntebbemlítettkorlátoknakköszönhetően
nemalkalmazhatóakolyangyakranésolyanmértékben,mintahogyanezlehetséges
(volt)a„klasszikus”latin-amerikaikörnyezetben.

–Apopulistagazdaságpolitikatovábbijellemzőjegye,hogyapolitikaipopulizmus
„enyhe” változatának képviselői ugyanúgy képesek leépíteni a gazdaságot, mint a
„kemény”populisták.Akétirányzatközöttazakülönbség,hogymiközbena„enyhe”
irányzat képviselői nem veszélyeztetik a liberális demokrácia alapintézményeit, a
„kemény”populistákeztmegteszik,ésalááshatjákademokratikusberendezkedést.
(Smilov–Krastev2008,9.p.).6 Példakénthozhatjukfelaszocialista–szabaddemokrata
koalíciópolitikájátmagyarországona2002–2006/08-asidőszakban(ittelsősorbana
nagyobbikkoalícióspártra,aszocialistákragondolunk),amelybizonyáranemtartozik
akeményvonalaspopulisták táborához (márabbanazértelemben,hogynemveszé-
lyeztetiazországbanaliberálisdemokráciát),mégis,figyelmenkívülhagyvaaközgaz-
daságtanlegelemibbszabályait,roppant„hatásosan”taszítottaazösszeomlásszélére
azországgazdaságát.

Amakrogazdaságipopulizmusújtípusáracsabalászlóhívtafelafigyelmet(csaba
2008, 592–607. p.) az új eu-tagállamok – elsősorban a balti államok, valamint
RomániaésBulgáriakapcsán.ezekbenazországokbanazezredfordulóutánnema
költségvetésihiányésazállamadósságemelkedettmeglátványosan,hanemazegyé-
ni fogyasztásésa lakosságihiteleknövekedtekmegrobbanásszerűen,amifenntart-
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6. míg az enyhe (soft) populisták csak a kormánypártokat veszélyeztetik (helyükbe akarnak
lépniakormányzásban), a kemény (hard)populistákademokratikusalkotmányosberen-
dezkedésalapjait(pl.akisebbségijogokgaranciáját,azintézményrendszerfüggetlenségét)
isveszélyeztetik.ezenkívül folyamatosanapolitikaiellenlábasaikkriminalizációjára törek-
szenek. Az enyhe populizmus képviselői Közép-európában pl. a magyarországi Fidesz, a
szlovákiaiSmer,akeménypopulistákpl.aszlovákiaiHzdSésSnSvagya lengyelországi
lengyelcsaládokligájavagyaSamoobrana.(Smilov–Krastev2008,9.p.)



hatatlan,olykoróriásiméreteketöltő folyófizetésimérleg-hiánnyalkísérve (egészena
gdP15–22%-áig), túlfűtöttgazdasághozvezetett.másszóvalnemakiadásioldalon
érvényesültapopulistapolitika,hanemazállamelsősorbanmintszabályozómondott
csődöt,sinkábbabevételioldalhordoztamagánapopulizmusjegyeit.ezenországok
gazdasági fejlődése és gazdaságpolitikája inkább Kelet- és délkelet-ázsia államaira
emlékeztetazázsiaipénzügyiválságotmegelőzőévekből (1997–98),de találhatunk
párhuzamokategyesnyugatiországokkal isa jelenlegigazdasági válságotmegelőző
időszakból.mivel–amintaztmárkorábbanemlítettem–apopulizmusmagyarorszá-
gonésSzlovákiábanelsősorbana„klasszikus”latin-amerikaiváltozattalmutatrokon-
ságot,azújtípusúmakrogazdaságipopulizmusvizsgálatanemcéljaetanulmánynak.

ApopulistagazdaságpolitikahatástalanéskárosvoltaKözép-európában

Arégióbankétország–magyarországésSzlovákia–éltemegaklasszikuspopulista
ciklusiskolapéldáját:akezdetetkonszolidáltpénzügyekkelésfenntarthatógazdasági
növekedéssel;azeztkövetőfiskálisexpanziót,amelyfelborítottaakülsőésbelsőgaz-
daságiegyensúlytésnövekvőeladósodáshozvezetett;aválságot,amikorapénzügyi
szektorösszeomlásafenyegetett,ahazaivalutajelentősenvesztettértékéből,azállam
a fizetésképtelenség szélén egyensúlyozott, és már zajlott a tőkekiáramlás; végül
következetta(megszorító,stabilizáló)mentőcsomaganemzetközipénzintézetektámo-
gatásával. Szlovákiában az 1996–1999-es, magyarországon a 2002/2008–09-es
évekbenzajlottakezekafolyamatok.másállamokbanésidőszakokbanisfeltűnteka
gazdaságipopulizmusjellemzővonásai,azonbansohasemateljesciklus,amintaztör-
téntKözép-ésKelet-európaországaiban,apolitikaiésgazdaságirendszerátalakítása
után.úgyvélem,2007–2008-banSzlovákiaismétegyújabbpopulistaciklusbalépett,
azonbanaznemtörvényszerű,hogyavégsőfázisáigvigyeeztapolitikát(erreegyéb-
kéntismégegyválasztásiidőszakralenneszükséghasonlómértékűállamháztartási
hiánnyal,mintamilyena2009–2010-esévekbenvárható).

A szlovák és amagyar ciklus közös jellemzője, hogy a fiskális expanziómindkét
országbanagazdaságinövekedésidőszakában,egészenkedvezővilággazdaságikör-
nyezetbenmentvégbe,agazdaságpolitikatehátszembehelyezkedettmindazzal,amit
aközgazdaságtanitankönyvekírnak.érdekesvéletlen,hogyfejlődéséttekintveeddig
mindaszlovák,mindamagyarciklusegymássalellentétesszakaszbanjárt,azazami-
korazegyikországbansorkerültastabilizációra,amásikbanéppenapopulistaosz-
togatás zajlott, és fordítva. Kisebb eltérések is megfigyelhetők, nevezetesen Szlo-
vákiábanaköltségvetésihiányésazadósságállományjelentősrészénekimplicitjelle-
ge,amelycsakkésőbbtranszformálódottállamadóssággá,ugyanezekmagyarországon
explicit jelleggelbírtakaköltségvetésbenésaközszfératartozásaiban.Azújszlovák
cikluskétfontosszempontbóltérelakorábbitól:ahiánynövekedéséreagazdaságivál-
ságidejénkerültsor,ésabbanazidőszakban,amikorSzlovákiamárbevezetteaközös
uniósvalutát,azeurót.

Akétközép-európaiországbanszerzetttapasztalatokaztigazolják,hogyafiskális
ösztönzés(túlköltekezés)mégrövidtávonsememelteszámottevőenagazdaságinöve-
kedéstésafoglalkoztatottságot,mégazzalegyüttsem,hogyaközkiadásokésafolyó
fizetésimérleghiányaóriásiméreteketöltött(elérteagdP7–10%-át),sezenaszinten
maradtmintegyhárom-négyévenát.Afiskálisexpanziócsupánanövekedésmértékét
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ésafoglalkoztatottságotvoltképesszintentartani,bármagyarországon,aholakiadá-
sokjelentőshányadátbérekreésszociálistámogatásokraköltötték,areáljövedelmek
jelentősnövekedésérőlisbeszélhetünk,igaz,csakátmenetijelleggel.Apopulistacik-
lusvégefeléazonbananövekedésszámottevőenlelassult,abérekreálértékeésafog-
lalkoztatottságszintjecsökkent,ugyanakkorjelentősenmegemelkedettazinfláció,sa
válságkikényszerítetteamegszorítócsomagokelfogadását,hogyelejétvegyékagaz-
daságiösszeomlásnak.Afiskálisexpanziótehátmárapopulistacikluselejénsemvolt
képeskomolyabbgazdaságélénkítésre(ellentétbenalatin-amerikaitapasztalatokkal).
Azállamiösztönzéstotálishatástalanságának legfőbbokaaközép-európaigazdasá-
goknagymértékűnyitottságaéspiacaikkismérete,sugyanakkoraszabadáruforga-
lom,szolgáltatások,sőt,atermelésitényezők(tőke,munkaerő)áramlásánakminimá-
lis vagy semmilyen korlátozása. Amint azt a következő táblázatban láthatjuk, a v4
országaiban (lengyelországot kivéve, mert az új eu-tagállamok között egyedüliként
rendelkezik nagyobb piaccal) a kivitel a termelés többmint háromnegyedét képezi,
ugyanakkoragdP-hezmértenabehozataliarányishasonlóanmagas.

1. táblázat.gdP,azárukésszolgáltatásokbehozatalaéskivitele,valamintexporttelje-
sítményésimportfüggőségazeunéhánytagállamában.2008.év,millióeuróban(for-
rás:eurostat2009/a.Statistics,nationalAccounts,mainTableséssajátszámítások)

Akivitelmagasarányaaztjelenti,hogybármennyirejelentősekisakormányzatifiská-
lisösztönzések,nemképesekpótolniakeresletetazexportpiacokon,viszontnagyvaló-
színűséggeljelentősenmegemelikabehozataltazimportfüggésésanemlétezőkeres-
kedelmikorlátokmiatt.Példakéntemlíthetném,hogyaszlovákgazdaság2008-aster-
melésénektöbbmint80%-akivitelrekészült,miközbenazexportnéhánymultinacio-
nálistársaságkezébenösszpontosult(atízlegnagyobbexportőrakivitelmintegy40%-
ávalrendelkezett),elsősorbanagépkocsigyártóésazelektrotechnikaiágazatokban.Öt
nagy társaság (három autógyár és két laposképernyő-gyártó vállalat) esetében az
exportarányaazértékesítésbenmeghaladtaa95%-ot.

Ország Lakosság (millió 
f , 2007) GDP Export Mint a 

GDP %-a Import Mint a 
GDP %-a 

Szlovákia 5.4 64 884 53 587 82,6 % 55 169 85 % 
Magyarország 10.1 105 842 85 715 81 % 84 138 79,5 % 
Csehország 10.3 148 555 114 135 76,8 % 106 706 71,8 % 
Lengyelország 38.1 362 095 144 007 39,8 % 157 393 43,5 % 
Németország 82.4 2 491 400 1 177 040 47,2 % 1 022 570 41 % 
EU-27 495.1 12 504 353 5 156 793 41,2 % 5 124 039 41 % 
USA 304.5 9 698 531 1 264 210 13 % 1 719 200 17,7 % 
 
 

Export (ezer euró) Társaság 
2008 2007 

Változás 
(%) 

2008/07 

Export/
bevétel 
2008, % 

Részesedés 
a szlovák 
exportból 

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Pozsony 5 348 885 6 394 630 -16,4 99,5 10,8 % 
2. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galánta 3 523 102 3 685 593 -4,4 100 7,1 % 
3. U.S. Steel Košice, s.r.o., Kassa  2 376 582 2 470 645 -3,8 81,1 4,8 % 
4. Slovnaft, a.s., Pozsony 2 328 531 2 177 271 6,9 57,7 4,7 % 
5. Kia Motors Slovakia, s.r.o., Zsolna 2 179 332 1 763 987 23,5 97,8 4,4 % 
6. PCA Slovakia, s.r.o., Nagyszombat 1 718 500 1 714 162 0,3 99,0 3,5 % 
7. Sony Slovakia, s.r.o., Nyitra * 1 398 000 968 364 44,4 100 2,8 % 
8. Mondi SCP, a.s., Rózsahegy 393 569 448 064 -12,2 83,1 0,8 % 
9. Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Pozsony 355 666 449 225 -20,8 55,6 0,7 % 
10. Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Puhó 350 797 317 879 10,4 89,7 0,7 % 
Szlovákia teljes exportja  49 543 584 - - 5,1 - - 100 % 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999* 
Szociális Biztosító (tb-járulék) 5,8 8,6 20,6 34,7 43,0
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0,0 0,0 5,6 7,0 8,7
Egészségbiztosítók 1,3 2,8 6,8 13,0 15,0
Adóhivatalok 16,7 19,8 25,8 34,6 52,0
Vámhivatalok 3,4 2,9 3,7 4,1 4,5
Állami és kvázi-állami intézmények 27,2 34,1 62,5 93,4 96,0
Nem pénzügyi szervezetek (vállalatok) 109,4 112,6 117,7 139,4 145,2
Bankok min sített hitelei 125,5 112,0 120,1 145,1 170,7
Együtt 289,3 292,8 362,8 471,3 534,4 
Éves növekedés (%) 15,7 % 1,2 % 23,9 % 29,9 % 13,9 %
 
 
 Csehország Szlovákia Magyarország
0. Teljes népesség 10 430 5 412 10 045
1. Államigazgatás és szolgáltatások (közszféra) 727 485 722
2. Nyugdíjasok * 2 754 * 1 266 3 027
3. Munkanélküliek ** 325 230 477
4. Munkaer -piaci programban foglalkoztatottak 14 * 11 14
5. Táppénzesek *** 237 97 90 
6. Szül i szabadságon *** 358 134 259 
7. Az 1-6 pontok összesen 4 415 2 223 4 589
8.1. Teljes foglalkoztatottság **** 5 002 2 434 3 849
8.2. A magánszektorban foglalkoztattak 4 275 1 949 3 127
9. A 7 és a 8.2 pontok közötti arány 1,03 1,14 1,47
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2. táblázat.Szlovákialegnagyobbexportőrei,arányukazországteljeskivitelébenésa
kivitelarányaateljesértékesítésben(forrás:TrendŠpeciálTop200,2009júl.Štatis-
tickýúradSlovenskejrepubliky[ASzlovákKöztársaságStatisztikaiHivatala]2009/a.
celkovýdovozacelkovývývozpodľakontinentovaekonomickýchzoskupeníkrajínv
roku2008,továbbásajátszámítások.)

Megjegyzések: Aza.s.rövidítésrészvénytársaságot,azs.r.o.kft.-tjelent.Azadatokszlovákkoronáróleuróra
konverziósárfolyamon(30,126SKK/euR)voltakátszámolva,amivalamelyestmagasabb,mintatényleges
középárfolyamvolt2007(33,781)és2008(31,291)során,ezértafeltüntetettadatoknémilegfelülértékel-
tek.*ASonynemközöltadatokatazexportjáról,ezértatáblázatbanaztfeltételezzük,hogyazexportrész-
arányaabevételbőlamásikiparáginagyvállalathoz(Samsung)hasonlóan100%.

nyilvánvalótehát,hogyakülföldifogyasztóktólvalóilyennagymértékűfüggésmelletta
hazaifiskálisösztönzéseknemképesekpótolniazexportot,hétköznapinyelvenmeg-
fogalmazva:aszlovákkormánynemképesmegvásárolnihatszázezerautótéskilenc-
millió lcd televíziót a külföldi fogyasztók helyett. Amikor azonbanállami kiadásokkal
próbáljaösztönözniahazaifogyasztást,akifizetésekjelentősrészekülföldrevándorol-
hat,jópéldaerrea„roncsprémium”,azazállamitámogatásbevezetésearégiautókcse-
réjérea2009.évben.7 Afiskálisösztönzéseksikertelenségénektovábbiokaazis,hogy
–ellentétbenakeynesiközgazdaságtanielméletekútmutatásaival–agazdaságinöve-
kedés időszakában került sor az alkalmazásukra, valamint hogy a kiadások jelentős
hányadátszószerintfelélték(azazszociáliskiadásokra,bérfejlesztésre,ártámogatásra
költötték),avagyazegyáltalánnemeffektívállamiszféra feneketlenbugyranyelteel,
ahelyetthogyjólmegtérülőbefektetésekreszántákvolna(pl.azinfrastruktúrafejleszté-
sére,avállalkozóikörnyezettámogatására,közoktatásra,kutatásra,fejlesztésre).

Apopulistaciklussikertelenségénekleginkábbeklatánspéldájaa2002/2007–09-es
időszakmagyarországon.A2002-esválasztásikampánysoránazországkétvezetőpárt-
ja,akormányzóFideszésazellenzékimagyarSzocialistaPárt(mSzP)apopulistaígére-
tekcsapdájábakerült.ennélmárcsakazvoltrosszabb,hogyazmSzPagyőzelmeután
meg is valósítottaezeket az ígéreteket (medgyessyPéter kormányánakún. száznapos
programjakeretében),igaz,amegvalósítástmárorbánviktorkormányaiselkezdte,sa
későbbiekbenaFideszaszáznaposprogramotismegszavaztaazországgyűlésben.ezt

Ország Lakosság (millió 
f , 2007) GDP Export Mint a 

GDP %-a Import Mint a 
GDP %-a 

Szlovákia 5.4 64 884 53 587 82,6 % 55 169 85 % 
Magyarország 10.1 105 842 85 715 81 % 84 138 79,5 % 
Csehország 10.3 148 555 114 135 76,8 % 106 706 71,8 % 
Lengyelország 38.1 362 095 144 007 39,8 % 157 393 43,5 % 
Németország 82.4 2 491 400 1 177 040 47,2 % 1 022 570 41 % 
EU-27 495.1 12 504 353 5 156 793 41,2 % 5 124 039 41 % 
USA 304.5 9 698 531 1 264 210 13 % 1 719 200 17,7 % 
 
 

Export (ezer euró) Társaság 
2008 2007 

Változás 
(%) 

2008/07 

Export/
bevétel 
2008, % 

Részesedés 
a szlovák 
exportból 

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Pozsony 5 348 885 6 394 630 -16,4 99,5 10,8 % 
2. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galánta 3 523 102 3 685 593 -4,4 100 7,1 % 
3. U.S. Steel Košice, s.r.o., Kassa  2 376 582 2 470 645 -3,8 81,1 4,8 % 
4. Slovnaft, a.s., Pozsony 2 328 531 2 177 271 6,9 57,7 4,7 % 
5. Kia Motors Slovakia, s.r.o., Zsolna 2 179 332 1 763 987 23,5 97,8 4,4 % 
6. PCA Slovakia, s.r.o., Nagyszombat 1 718 500 1 714 162 0,3 99,0 3,5 % 
7. Sony Slovakia, s.r.o., Nyitra * 1 398 000 968 364 44,4 100 2,8 % 
8. Mondi SCP, a.s., Rózsahegy 393 569 448 064 -12,2 83,1 0,8 % 
9. Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Pozsony 355 666 449 225 -20,8 55,6 0,7 % 
10. Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Puhó 350 797 317 879 10,4 89,7 0,7 % 
Szlovákia teljes exportja  49 543 584 - - 5,1 - - 100 % 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999* 
Szociális Biztosító (tb-járulék) 5,8 8,6 20,6 34,7 43,0
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0,0 0,0 5,6 7,0 8,7
Egészségbiztosítók 1,3 2,8 6,8 13,0 15,0
Adóhivatalok 16,7 19,8 25,8 34,6 52,0
Vámhivatalok 3,4 2,9 3,7 4,1 4,5
Állami és kvázi-állami intézmények 27,2 34,1 62,5 93,4 96,0
Nem pénzügyi szervezetek (vállalatok) 109,4 112,6 117,7 139,4 145,2
Bankok min sített hitelei 125,5 112,0 120,1 145,1 170,7
Együtt 289,3 292,8 362,8 471,3 534,4 
Éves növekedés (%) 15,7 % 1,2 % 23,9 % 29,9 % 13,9 %
 
 
 Csehország Szlovákia Magyarország
0. Teljes népesség 10 430 5 412 10 045
1. Államigazgatás és szolgáltatások (közszféra) 727 485 722
2. Nyugdíjasok * 2 754 * 1 266 3 027
3. Munkanélküliek ** 325 230 477
4. Munkaer -piaci programban foglalkoztatottak 14 * 11 14
5. Táppénzesek *** 237 97 90 
6. Szül i szabadságon *** 358 134 259 
7. Az 1-6 pontok összesen 4 415 2 223 4 589
8.1. Teljes foglalkoztatottság **** 5 002 2 434 3 849
8.2. A magánszektorban foglalkoztattak 4 275 1 949 3 127
9. A 7 és a 8.2 pontok közötti arány 1,03 1,14 1,47
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7. Aszlovákkormány2009márciusábanésáprilisában55millióeurótfordítottaroncsprémi-
umnevűprojektre,melyazöreggépjárműújravalócserélésénekállamitámogatásátjelen-
tette.AzintézkedésaSzlováknemzetiBank(nBS)becsléseszerintagdP0,05%-osemel-
kedéséteredményezte.



avalóságtólelrugaszkodott,populistaosztogatásttehátazösszesparlamentipárttámo-
gattaésmegszavaztaakicsinyjobboldalimdF-enkívül,azazaközpénzekpopulistaszét-
szórásakonszenzusratalált.

magyarország a 2002–2006-os időszakban a legnagyobb hiányt tudta felmutatni a
közkiadásokterén,snemcsakazeurópaiunióban,hanemvilágszintenis,azösszesrele-
váns gazdasággal összevetve,miközben a legnagyobb költségvetési hiányt a 2002-es,
valaminta2006-osválasztásiévbenprodukálta.mindez„gyönyörűen”igazoljaaztafelte-
vést,hogyapolitikusoknemgazdasági,hanempolitikaiciklusokbangondolkodnak.Azóri-
ásimértékűfiskálisösztönzésekellenéremégsememelkedettszámottevőenagazdasági
növekedés,illetveafoglalkoztatottságaránya,sőt,anövekedésalacsonyabbvolt,minta
többivisegrádiországban,anégyévesosztogatástkövetőenpedig1,2%-racsökkent,ala-
csonyabbszintrearégieu-tagállamoknövekedésiátlagánál,amiaztjelenti,hogyamagyar
gazdaságmárnemazuniósátlaghozközeledett,hanemleszakadóbanvolt.Apopulista
politika eredményének tudható be ugyanakkor az adósságállománymegnövekedése a
gdP52,1%-áról73%-raa2001–2008-as időszakban (eurostat2009/b). Amikor2008
őszénagazdaságivilágválság„megérkezett”Közép-európába,amagyarállammárafize-
tésképtelenség határán állt, s október végén már csak az imF, az európai unió és a
világbankáltalfolyósítotthúszmilliárdeuróértékűrendkívülihiteltudtamegmenteni.

1. grafikon.AfiskálisexpanzióhatástalanságaKözép-ésKelet-európakis,nyitottgaz-
daságaiban–amagyarpélda(forrás:eurostat2009/b.Structuralindicators,general
economicbackround[realgdPgrowtrate,publicbalance])

Megjegyzés: A2009.évadataihoz:agdPcsökkenéseazeurostatelőrejelzése,ahiányamagyarkormány-
nakazimF-felkötöttegyezményealapjántervezve.

Szlovákiábanaz1996–1999-esidőszakbanugyancsakmeghatározófiskálisexpanzi-
órakerültsor,amelymagyarországhozhasonlóanjelentőskülsőésbelsőegyensúlyta-
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lansággal, nagyfokú eladósodással és gazdasági összeomlással fenyegetett, amely
végülrákényszerítetteakormányzatotastabilizációscsomagbevezetésére(1999má-
jusában).Amagyarpéldátóleltérőenaköltségvetésihiányjelentősrészeimplicitjelle-
gébőladódóanakimutathatóhiánybanésadósságállománybancsakmegkésvejelent-
kezett. Ahiányelkendőzését szolgáló kevésbé feltűnő trükköket leszámítva (pl. költ-
ségvetésenkívüliállamialapoklétrehozása)azimplicitjellegűadósságállománynagy
részeakövetkezőképpenkeletkezett:1.Fizetésképtelenállamivállalatokésmagán-
társaságokállamigaranciávalvállalthiteleinekállamadóssággávalótranszformációja,
2.Azállamivagyidővelállamosított,esetlegfelszámoltbankokbanfelhalmozottminő-
sített hitelek, amelyek behajthatatlanná váltak, s így államadóssággá alakultak, 3.
Közintézmények felgyülemlett és behajthatatlan tartozásai (adók, járulékok, vámok,
illetékek), 4. Különféle állami és közintézmények adósságai, amelyeket később az
államkénytelenvoltátvállalni(mintpl.néhányszorazegészségügyesetében).

A rejtett (implicit) adósságok két fő forrásaaz állami garanciájú hitelekből épülő
nagyberuházások(pl.autópályák,abősivízierőmű,amohiatomerőmű),valamintaz
államiéskváziállamiintézmények,illetveállamivagymagánbankokrévénérvényesí-
tettpuhaköltségvetésikorlát,deidesorolhatjukazadósságbehajtáserőtlenjogihát-
terétésacsőd-ésfelszámolásieljárásokerőtlenségétis.A3.számútáblázatazimp-
liciteladósodásrohamosnövekedésétmutatja,amiapuhaköltségvetésikorlátésa
jogállamiintézményrendszergyengeségénekakövetkezménye.

3. táblázat.Afiskálisexpanzióimplicitformája:alejárthatáridejűköveteléseknövekedé-
se Szlovákiában, 1995–1999, a követelések értékemilliárd koronában (forrás: Trend
2000.Pohľadávky po lehote splatnosti v SR.Trend15/2000,2000.április12.,4A)

Megjegyzés: az1999.szeptember30-aiállapot.

Azadósságállománylegszámottevőbb„öröksége”abankokáltalfelhalmozottminősített
hitelek,amelyeketabankszektorkonszolidációjasorántöbbnyireátminősítettekköztar-
tozássá.Akonszolidációmintegy200milliárdkoronábakerült,amimintegyötszörösea
bankprivatizációból származó bevételeknek. (l. bővebben: jakoby–morvay–Pažitný
2000)mivelezekakiadásokvalamivelkésőbb,1999–2001-bennöveltékaköltségveté-
sihiánytésaköztartozásokat,azexpanzívfiskálispolitikaezenmutatóicsakmegkésve
jelentek meg, azonban még a korábbi politikai grémium kormányzásának (vladimír
mečiar harmadik kormánya, a HzdS–SnS–zRS koalíció, azaz a demokratikus
Szlovákiáértmozgalom,aSzlováknemzetiPártésaSzlovákiamunkásainakSzövetsége
koalíciója,1994–1998),sazebbenazidőszakbanfelgyülemlettrejtetthiánykövetkez-
ményei.Azexpanzívpopulistapolitikamásikfontosmutatójamárakezdetektőljeleztea

Ország Lakosság (millió 
f , 2007) GDP Export Mint a 

GDP %-a Import Mint a 
GDP %-a 

Szlovákia 5.4 64 884 53 587 82,6 % 55 169 85 % 
Magyarország 10.1 105 842 85 715 81 % 84 138 79,5 % 
Csehország 10.3 148 555 114 135 76,8 % 106 706 71,8 % 
Lengyelország 38.1 362 095 144 007 39,8 % 157 393 43,5 % 
Németország 82.4 2 491 400 1 177 040 47,2 % 1 022 570 41 % 
EU-27 495.1 12 504 353 5 156 793 41,2 % 5 124 039 41 % 
USA 304.5 9 698 531 1 264 210 13 % 1 719 200 17,7 % 
 
 

Export (ezer euró) Társaság 
2008 2007 

Változás 
(%) 

2008/07 

Export/
bevétel 
2008, % 

Részesedés 
a szlovák 
exportból 

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Pozsony 5 348 885 6 394 630 -16,4 99,5 10,8 % 
2. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galánta 3 523 102 3 685 593 -4,4 100 7,1 % 
3. U.S. Steel Košice, s.r.o., Kassa  2 376 582 2 470 645 -3,8 81,1 4,8 % 
4. Slovnaft, a.s., Pozsony 2 328 531 2 177 271 6,9 57,7 4,7 % 
5. Kia Motors Slovakia, s.r.o., Zsolna 2 179 332 1 763 987 23,5 97,8 4,4 % 
6. PCA Slovakia, s.r.o., Nagyszombat 1 718 500 1 714 162 0,3 99,0 3,5 % 
7. Sony Slovakia, s.r.o., Nyitra * 1 398 000 968 364 44,4 100 2,8 % 
8. Mondi SCP, a.s., Rózsahegy 393 569 448 064 -12,2 83,1 0,8 % 
9. Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Pozsony 355 666 449 225 -20,8 55,6 0,7 % 
10. Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Puhó 350 797 317 879 10,4 89,7 0,7 % 
Szlovákia teljes exportja  49 543 584 - - 5,1 - - 100 % 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999* 
Szociális Biztosító (tb-járulék) 5,8 8,6 20,6 34,7 43,0
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0,0 0,0 5,6 7,0 8,7
Egészségbiztosítók 1,3 2,8 6,8 13,0 15,0
Adóhivatalok 16,7 19,8 25,8 34,6 52,0
Vámhivatalok 3,4 2,9 3,7 4,1 4,5
Állami és kvázi-állami intézmények 27,2 34,1 62,5 93,4 96,0
Nem pénzügyi szervezetek (vállalatok) 109,4 112,6 117,7 139,4 145,2
Bankok min sített hitelei 125,5 112,0 120,1 145,1 170,7
Együtt 289,3 292,8 362,8 471,3 534,4 
Éves növekedés (%) 15,7 % 1,2 % 23,9 % 29,9 % 13,9 %
 
 
 Csehország Szlovákia Magyarország
0. Teljes népesség 10 430 5 412 10 045
1. Államigazgatás és szolgáltatások (közszféra) 727 485 722
2. Nyugdíjasok * 2 754 * 1 266 3 027
3. Munkanélküliek ** 325 230 477
4. Munkaer -piaci programban foglalkoztatottak 14 * 11 14
5. Táppénzesek *** 237 97 90 
6. Szül i szabadságon *** 358 134 259 
7. Az 1-6 pontok összesen 4 415 2 223 4 589
8.1. Teljes foglalkoztatottság **** 5 002 2 434 3 849
8.2. A magánszektorban foglalkoztattak 4 275 1 949 3 127
9. A 7 és a 8.2 pontok közötti arány 1,03 1,14 1,47
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fenntarthatatlannövekedést:„Afolyófizetésimérleg-hiányaz1996–98-asévekbenelérte
agdP10%-át,smivelaközvetlenkülföldibefektetésekcsakminimálisszintetértekel,
mindezakülföldieladósodásjelentősmegnövekedéséhezvezetett.”(Tóth2000,86.p.)
Akülföldiadósságállomány1996–2000-benagdP30,6%-áról49,9%-ra,ugyanakkoraz
államadósságarányaaz1997–2000-esidőszakban33,8%-ról50,3%-raemelkedett.

2. grafikon.AfiskálisexpanzióhatástalanságaKözép-ésKelet-európakis,nyitottgaz-
daságaiban–aszlovákpélda(forrás:eurostat2009/b.Structuralindicators,general
economicbackround[realgdPgrowthrate,publicbalance]ésmarcinčin,Anton2005,
46.p.[az1996.évihiányésagdPnövekedéseaz1996–98-asévben]).

Megjegyzés: A2009-esévadatai:agdPcsökkenése:aSzlovákKöztársaságPénzügyminisztériumánakelő-
rejelzése,ahiánymértéke:aszerzőbecslésealapján

AfiskálisexpanziótehátSzlovákiábansemnövelte,csupánideig-óráigszintentartotta
anemzetiösszterméknövekedésétésafoglalkoztatottságot,smindeztigennagyáron
mindamakro-,mindamikrogazdaságterén:abelsőéskülsőegyensúlyveszélyezteté-
sével,azországotfenyegetőeladósodássalésgazdaságiösszeomlással.végülameg-
kerülhetetlenstabilizáló,megszorítócsomagelfogadásávalagdP-növekedésdrámai
lassulása (1999-ben 0%-ra), majd a munkanélküliség növekedése következett az
1998-as12,5%-ról2001-ig19,2%-ra.Afiskálispolitikátnemaválságegyetlen,hanem
egyiklegfontosabbokánaktekinthetjük.8
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8. Afiskálispolitikánkívülmegemlíthetőaprivatizációmódjais(avállalatokkliensrendszerű
odaítélése„ahazaivállalkozóirétegnek”mélyenareálisáralatt,valaminta„stratégiai”vál-
lalatokprivatizációjánakellenzése,azáltalánosankedvezőtlenbefektetőiközeg (főkénta
magasadókésjárulékok,valamintagyengejogérvényesítés).mindezakülföldibefekteté-
seklelassulásáhozvezetett.



Amagyarésaszlovákpéldaalapjánkijelenthetjük,hogyKözép-ésKelet-európakis,
nyitottgazdaságaibanmégegynagyszabásúfiskálisexpanziósemképesszámottevő-
enemelniagdPnövekedését,legföljebbátmenetilegakorábbiszintentartja,sennek
isnagyáravan:agazdaságiegyensúlyfelborulásaésazeladósodás.Azilyenpolitika
márközéptávonrendkívüldestruktív,agazdaságotazösszeomlásszéléresodorja,job-
bikesetbenmégrábírhatjaakormányzatot,hogyrestriktív,gyógyítócsomagotfogadjon
el,azonbanaszociáliskövetkezmények(agdP-növekedésvisszaesése,afoglalkozta-
tottságésareáljövedelmekcsökkenése)ígyisfájdalmasak.Az1999–2007-esidőszak
szlovákgazdaságpolitikájaugyanakkorrendkívülsikeresalternatívátnyújtapopulista
gyakorlattal szemben:a stabilizációésaszerkezeti reformokbevezetéseután (első-
sorbanmikulášdzurindamásodikkormányaalatt2002–2006között:azadó-ésnyug-
díjreform, a közigazgatás, az egészségügy, a munkaerőpiac és a szociális rendszer
reformjaután)agazdasággyorséskiegyensúlyozottnövekedésipályáralépett.

Apopulistapolitikaaközép-éskelet-európaiállamokbanegytovábbifontosterüle-
tenisjelentőskárokatokozagazdaságnak,ezpedigazállamiszektor,elsősorbanaz
államivállalatok,aholaveszteségestermelés,akormányzóelitekkleptokrataéskor-
rupthálózatai,pártbeliésvállalkozóikapcsolatrendszerük,aszűnninemakarópoliti-
kainyomásakiadásoknövelésétésanyereségcsökkenéséteredményezik,amitvégül
azadófizetőktömegeikénytelenekfinanszírozni,azazjelenesetbenisazértékesjavak
helytelenelosztásárakerülsor.Azállamiszektorkudarcainakokaitéstüneteitrészle-
tesenelemzikétamerikaiközgazdász,AndreiShleiferésRobertW.vishnytanulmánya:
The grabbing hand (Rablókezek).Akétszakemberállításaszerint„azállamivállalatok
rendkívül gazdaságtalanulműködnek, smindezazőket irányítópolitikusoknyomás-
gyakorlásánakköszönhető”, röviden:„azállamivállalatokpolitikaicélokatkövetnek”
(Shleifer–vishny2000,200–202.p.).Agazdaságtalanságegyébkéntmindenholjelen
levő rendszerhibának tekinthető, csupán amértéke különbözhet.miért is ilyen köz-
kedveltek az állami vállalatok (gazdaságtalanságuk ellenére)? A válasz roppant egy-
szerű:apolitikaihaszonszerzésszélesskálájátkínáljákapolitikaivezetőknek.Azálla-
mibeavatkozásokésazellenőrzéslehetőségeapolitikusokszámáraazeszközökgaz-
dagtárházátbiztosítjaaközvéleménybefolyásolásához,választóikbizalmánakelnye-
réséhezésmegtartásához, továbbápárthíveikésvállalkozóiholdudvaruk jutalmazá-
sához.mindezekazelőnyökapolitikusokszámáraegyszersmindhátrányt is jelente-
nek,ugyanannakazéremnekkétkülönbözőoldalárólvanszó:

Túlméretezett foglalkoztatottság. „Azállamivállalatok többségeengedelmeskedika
politikainyomásnak(apolitikusokaválasztókszavazatairapályáznak),éstúlsokembert
alkalmaznak.” (Shleifer–vishny 2000, 200. p.) A következmény: a termelés költségei
lényegesenmagasabbak,mintahasonlómagánvállalatoknál.jellemzőpéldakéntavas-
úttársaságokathozhatjukfel,amelyekalegnagyobbfoglalkoztatóknakésugyanakkora
legnagyobb„veszteségtermelőknek”számítanakKözép-ésKelet-európaországaiban.

Munkahelyi mecenatúra. Amunkahelyekjelentőshányadátazállami,illetveaköz-
szférában a pozícióba került politikai vezetők párthíveik és a „pártközeli” vállalkozók
„jutalmazására”használják.Ajelöltek,kinevezésüketkövetően,nemaközérdekszolgá-
latát, hanem többnyire a szűk párt- és kormányzati érdekeket vagy saját, személyes
érdekeikettartjákszemelőtt.Azeredmény:azállamivállalatokattöbbnyirefejőstehén-
neknézik,sakinevezettvezetőkjólmegtömikazsebüketés/vagyapártkasszát,ennek
iskolapéldájaaSzlovákKöztársaságerdőgazdasága(lesySR).ASmer–SnS–HzdS koa-
líció2006utánavállalatimenedzsmentbeésafelügyelőbizottságba,valamintacég
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regionálisüzemeiéléreapárthovatartozásalapjánosztottakiapozíciókat,sezeka
pártkatonák óriási veszteségeket termeltek a korábban nyereséges vállalatnál, míg
végülkénytelenekvoltakhatvanhétmillióeurókormányzati „hitelt” igényelni,a„gaz-
daságiválságbólkifolyólag”.9

A régiók támogatása. Azállamivállalatokgyakranhelyezikáttermelőikapacitásukat
azokba a régiókba, ahol a kormánypártoknak viszonylagmagas a támogatottságuk. A
beruházásokígyválnakalkalmassáaválasztókmegjutalmazásáraéskampánytevékeny-
ségre,függetlenülattól,hogygazdaságiszempontbólmennyireattraktívazadottrégió.10

RemekpéldaerretöbbállamivállalatközpontjánakPozsonybólBesztercebányára(azaz
afővárosból,amelyazellenzékipártokfőfészke,akormánykoalícióegyikfőbázisa)való
áthelyezésevladimírmečiarharmadikkormányaidején(1994–1998).

Beavatkozás az árképzésbe. Azállaminagyvállalatokmonopóliumánakmegtartása
lehetőségetnyújtapolitikusokszámára,hogypolitikaicéljaiknakmegfelelőenmódo-
sítsák az árakat. Tipikus példája enneka vasút „szociálisan elfogadható” fogyasztói
áraival.Amagyarállamvasutak(máv)a2007–2009-esreformokig46különféleked-
vezménytbiztosítottutasainak,beleértveahatvanötévfelettiekésavállalatdolgozói
és családtagjaik „ingyenes” utaztatását, a 67,5%-os diákkedvezményt, s az 50%-os
közalkalmazottikedvezményt.Becslésekszerintazutasokmintegy85%-agyakorlatilag
ingyenvagykedvezménnyelutazott,miközbena teljesárú jegyek ismindösszeaki-
adásokegyharmadátfedezték.Azárképzésbevalóbeavatkozásazenergetikaivállala-
toknálismegmutatkozott,azonbanaprivatizáció,továbbáaközöseurópai(uniós)jog
átvételekorlátokatszabottapolitikusoklehetőségeinek.

Afiskálisexpanziónésagazdaságtalanállamitulajdononkívüladestruktívpopulista
politikavisszatérő(bárkevésbéjelentős)elemeazárképzésbefolyásolása(elsősorban
azenergiaárakraésa lakásbérletidíjakragondolunk),sazezzelösszefüggőnyomás-
gyakorlásafüggetlenárszabályozóintézményekre,illetveezekátpolitizálása,hogy„szo-
ciálisanelfogadható”árakatszabjanak.(Aharmadikmečiar-kormányidejénSzlovákiá-
banazenergetikaimonopóliumokmégállamikézbenvoltak,tehátazakkoribeavatko-
zásokmégazállamivállalatokföntebbvázoltárképzésigyakorlatáttükrözték.)

Duna-völgyi argentína 155
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/1
, S

om
orja

9. Azállamivállalatszétlopkodásaazalkalmazottakmeglehetősenszokatlanreakciójátváltottaki:
nyíltlevélbenfordultakakormányfőhözésamezőgazdaságiminiszterhez,aláírásgyűjtéstkez-
deményeztek,sőtbüntetőjogifeljelentéstállamivagyonhűtlenkezelésecímén.Azalkalmazot-
tak27olyankonkrétesetethoztakfelpéldaként,amikoriselőnytelenül(éstörvénytelenül)adtak
el faanyagot régótanem fizetőügyfélnek, előnytelenül elcserélt értékes területek, fölösleges
iskoláztatásokmilliókért,vadászterületekelőnytelenbérbeadása,előnytelenmédiaszerződések
stb.Avállalatranehezedőpolitikainyomástazegyikvezetőségitag,afejlesztésiosztályigazga-
tója,Peterchrustiselismerte:„Szlovákiamindenvállalataegybizonyoskoalícióspárthoztarto-
zik.Pontosadattalnemtudnékszolgálni,deazthiszem,hétvállalatazSnS-é,nyolcaHzdS-é,
amaradékaSmeré.”Tódová,monika:Riaditeľlesovkončí,ministerzostáva(Azerdőgazdaság
igazgatójabefejezte,aminisztermarad).Sme,2009.július1.

10. „Azállamivállalatokatgyakranarrakötelezik,hogytermelésüketapolitikailagmegfelelőrégi-
óbahelyezzékát,nempedigarra,hogyolyanokba,aholgazdaságosabbatermelés.ígytör-
tént,hogyolaszállamivállalatokszerelőcsarnokaidélenépültekfel,melyazakkoribankor-
mányzókereszténydemokratákfellegváránakszámított.ARenault,azAirbusindustriesésaz
AéroportsdeParisisottvetettemeglábát,aholazapolitikusoknakmegfelelt,nempedigott,
aholalegkisebbráfordítássalüzemelhettekvolna.”Schleifer–vishny2000,202.p.)



Apopulizmusforrásaiakeresletioldalon:aválasztóiracionalitásésirra-
cionalitás

AgazdaságipopulistákéspártjaikprofiljaKözép-ésKelet-európaországaibanakövet-
kezőképpenfoglalhatóössze:

–nagyszabásúprogramokatígérnekésvalósítanakmeg,amelyekjelentősenmeg-
növelikaközszférakiadásait,azazfiskálisexpanziótalkalmaznak.Akiadásokazonnal
vagykésleltetvejelennekmeg,explicitvagyimplicitmódonvannakaköltségvetésiköz-
kiadásokba foglalva, s elsősorban nagyberuházások, infrastruktúra-fejlesztések
és/vagyaszociálisszférafejlesztéséreirányulnak;ugyanakkormindenesetbenkülső
és belsőmakrogazdasági (sőt, gyakranmikrogazdasági) egyensúlyvesztéshez vezet-
nek,magasikerdeficittelésjelentőseladósodássalkísérve,azazkiegyensúlyozatlanés
fenntarthatatlannövekedéstváltanakki.ezazonbanapopulistapolitikusokatkülönö-
sebbennemérdekli, őkcsupán rövid távúpolitikai céljaikat tartjákszemelőtt (nép-
szerűség),secélokértképesekfeláldozniországukhosszútávúgazdaságifejlődését.

–olyandolgokratesznekígéreteket,amelyekrőlőkmagukiskezdettőlfogvatudják,
hogymegvalósíthatatlanok,merthiányoznakaszükségespénzeszközök.Pl.amagyar
szocialisták(mSzP)tisztábanvoltakazzal,hogynyugdíjalapbevételeiazakkorkifize-
tett nyugdíjak fedezésére sembizonyultak elegendőnek (már 2002-ben is az állami
költségvetésbőlkellettpótolniahiányt),ennekellenéremegígértéka13.nyugdíjat.ezt
mégazellenzékiFideszismegszavaztaaparlamentben,sőt,a2006-oskampányban
ígéretettetteka14.havinyugdíjrais.ARobertFicovezettekabinetSzlovákiábanbizo-
nyára ugyancsak pontosan tudta, hogy a Szociális Biztosító nyugdíjalapja deficites
(különösenhaőkmaguknemakartákfelemelnianyugdíjkorhatárt,ésleállítottákapri-
vatizációt,amelyelőteremtettevolnaanyugdíjreformkövetkezményekéntaz„elsőpil-
lér”-bőlhiányzópénzforrásokat).ennekellenéreinkábbbevezettéka„karácsonyi jut-
tatást”anyugdíjasokszámára.vladimírmečiarharmadikkormánya(1994–1998)az
eredetilegtervezett2015helyettad1autópályabefejezését2005-reígérte,saválasz-
tásokelőttkínoskörülményekközött,külföldihírességekkíséretébenavattafelafélig
elkészültszakaszokat.RobertFicokormányaisvisszatértakérdéshez,ésőishajme-
resztő tempót diktált a befejezéshez, ezúttal 2010-et jelölvemeg céldátumnak, ami
ugyancsakteljesíthetetlenelképzelés.

–Apopulistapolitikusokellenzikaprivatizációt,különösenannaktranszparensfor-
máját,vagyisanemzetközitendereket,aholnyilvánvaló,hogykinyújtjaalegjobbfelté-
teleket,főlegalegmagasabbárat,elsősorbananagyállamimonopóliumok–azener-
giaipar és a közlekedés –megvételénél. Az ellenzők érvei mögött a korábbanmár
ismertetettokokbújnakmeg,azazhogyelveszítenékmindamaelőnyöket,amelyeketaz
államitulajdonnyújthat,mintahogyanazállamivállalatokátjátszásánaklehetőségét
is párthíveik és a kiválasztott vállalkozói körök számára. Komoly szerepet játszhat
ebbenapopulistapártokés választóik gazdaságinacionalizmusa,amiahhoz vezet,
hogy a jelentősebb vállalatokat „nemzeti tulajdonban” tartják, s megakadályozzák,
hogykülföldibefektetőkkezérekerüljenek.ezalólrészbenkivételamagyarSzocialista
Párt,amelykormányzásaidejénszámosvállalatotmagánosított(amitperszeazellen-
zékiFideszélesenbírált).Amagyarkormányraazonbanmáregyrenagyobbnyomást
gyakoroltaköztartozásoknövekvősúlya,saprivatizációsbevételekgyakranmárcsak
arraszolgáltak,hogybetömjékvelükaköltségvetéshézagait.
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–gyakorijelenségazárképzésbevalóbeavatkozás,elsősorbanazállamivállalatok
esetében,vagyakáramagáncégekre,akárazárszabályozó intézményekregyakorolt
nyomásrévénis,azzalacéllal,hogyjópontokatszerezzenekaválasztóknál.

– A populisták ellenzik a gazdasági reformokat, amelyek megkerülhetetlenek a
fenntarthatógazdaságifejlődésérdekében,ugyanakkornépszerűtlenek,elsősorbanaz
egészségügyben és a (felső)oktatásban bevezetett illetékek, továbbá az áremelések
miatt(leginkábbaszabályozottárakésaszámlabefizetésekesetébenazállamiener-
getikai,illetveaközlekedésivállalatoknál),deellenzikanyugdíjreformot(mertszűkítia
forrásokkörét,amelyekrőldönthetnek),ésaprivatizációtis.

A populista, reformellenesbaloldali blokkpártjai 1992óta sorozatbannyerték a
parlamentiválasztásokatSzlovákiában,mindenalkalommalsikerültmegszerezniüka
leadottszavazatoktöbbmint50%-át,amintaztakövetkezőgrafikonszemlélteti.

3. grafikon.AparlamentiválasztásokeredményeiSzlovákiában1992–2006között:a
reformellenes és populista pártok folyamatos túlsúlya (forrás: Štatistický úrad Slo-
venskejrepubliky2009.volebnástatistika.Parlamentnévoľby.(ASzlovákKöztársaság
StatisztikaiHivatala2009.választásistatisztika.Parlamentiválasztások)

Megjegyzés: Azoszlopokbanapolitikaipártoknevénekrövidítéseiszerepelnek,alattukazadottpártralea-
dottérvényesszavazatokszámátjelentik,aválasztáséveutánazárójelbenszereplőszázalékarányaválasz-
tásirészvételiaránytmutatja(azösszesválasztásrajogosulthozképest).
Baloldali-populista, reformellenes erők: HzdS – Hnutie za demokratické Slovensko (Demokratikus
Szlovákiáért Mozgalom,1994-benSzlovákiaAgrárpártjávalegyütt),Hzd–Hnutiezademokraciu(Mozgalom
a Demokráciáért), SdĽ – Strana demokratickej ľavice (Demokratikus Baloldal Pártja, 1994-ben mint a
Spoločnávoľba–Közös Választás nevűkoalíciólegnagyobbereje),SdA–Sociálnodemokratickáalternatíva
(Szociáldemokrata Alternatíva),zRS–združenierobotníkovSlovenska(Szlovákia Munkásainak Szövetsége),
KSS – Komunistická strana Slovenska (Szlovákia Kommunista Pártja), SnS – Slovenská národná strana
(Szlovák Nemzeti Párt),P-SnS–Praváslovenskánárodnástrana(Valódi Szlovák Nemzeti Párt).
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jobboldalireformpártok:dS–demokratickástrana(Demokrata Párt),dú–demokratickáúnia(Demokrata
Unió),SdK–Slovenskádemokratickákoalícia(Szlovák Demokratikus Koalíció),SdKú–Slovenskádemok-
ratickáakresťanskáúnia(Szlovák Kereszténydemokrata Unió),SmK–Stranamaďarskejkoalície(Magyar
Koalíció Pártja), mK – maďarská koalícia (Magyar Koalíció), mKm-egy (Magyar Kereszténydemokrata
Mozgalom–Együttélés),KdH–Kresťansko-demokratickéhnutie(Kereszténydemokrata Mozgalom),Ano–
Aliancianovéhoobčana(az Új Polgár Szövetsége).
nehezenbesorolhatószubjektumok:SoP–Stranaobčianskehoporozumenia(Polgári Egyetértés Pártja),SF
–Slobodnéfórum(Szabad Fórum).

mikulásdzurindakétreformkormánya(1998–2002,illetve2002–2006)csakisannak
köszönhetőenalakulhatottmeg,hogy1998-banazegészdemokratikusspektrum(be-
leértveabaloldaltis)szövetségrelépett,létrehozvaa„koalíciókkoalícióját”akemény
populistákellenében,2002-benpedigareformellenes-populista-baloldaliblokktúlsá-
gosansokszavazatotveszített,mivelakispártoknemléptékátazötszázalékosparla-
mentiküszöböt,apolitikaitagoltságkövetkeztébenazezekreleadottszavazatokszét-
forgácsolódtak,snemalakulhattakparlamentimandátumokká.

magyarországon 2002-től a politikai színteret uraló két nagypárt, azmSzP és a
Fidesz versenyhelyzetbekényszerült apopulista ígérgetések terén. A2002-esparla-
menti választásokon együtt az összes leadott szavazatok közel 80, 2006-banpedig
már85%-átértékel(országosválasztásiBizottság2009).A2006-oskampánybana
szocialistákkormányzásukszociálisvívmányaivalbüszkélkedtek(ezeka„vívmányok”
döntöttékrombaazországpénzügyeit),aFideszpedigmégennélistöbbetígért(14.
nyugdíj),miközbenazegyetlenpárt,amelynemszavaztamega13.havifizetéseketés
nyugdíjakat, s figyelmeztetett, hogymindezek semmilyen reális alappal nem rendel-
keznek,akicsiny,jobboldalimdFatúlélésértküzdött,saparlamentibejutásiküszöböt
csakegyhajszállalléptetúl(aszavazatok5,04%-átsikerültmegszereznie).Alegköze-
lebbi parlamenti választásokon (2010 tavaszán, hacsak nem lesznek előrehozott
választások)azelőrejelzésekszerintaliberálisszabaddemokraták(SzdSz)nemjutnak
beaparlamentbe,aszocialistáklátványosanvisszaesnek,aFidesznekjóesélyevana
szavazatoktöbbmintfelénekmegszerzésére,reálisesélyevanaparlamentbejutásra
aradikálisjobbiknak,várhatóan10%-kal,azmdFpedigtovábbharcolatúlélésért.A
csalódottszocialistaválasztóktehátnemaliberálisvagykonzervatív(jobboldaliprog-
rammal rendelkező) kispártok táboráterősítik, hanemabizonytalanokhoz, aFidesz-
szimpatizánsokhoz,sőtajobbikhíveihezcsatlakoztak.vagyis:azegyikpopulistapárt
táboramáspopulistapártokhozcsatlakozott.HasonlópárhuzamokatSzlovákiábanis
találunk: aHzdS tábora fokozatosan csökken, a pártot az a veszély fenyegeti, hogy
2010-benmáraparlamentbesemjutbe,híveiazonbanmáspopulistacsoportosulá-
soknállelnekotthont,nekikköszönhetőenpl.megerősödöttaSmertámogatottsága.

Amagyarésaszlováktapasztalatoktehátazt igazolják,hogyapopulistapolitika
összeomlása(agdP,afoglalkoztatottság,abérek,jövedelmekesése)nemapopuliz-
muselvetéséhez vezet, legföljebbnéhánypolitikai párt és vezetőik szenvednekhát-
ránytmiatta,választóikazonbanmegtaláljákahelyüketmás,hasonlóprogramokathir-
detőpártoktáborában.Apopulistapolitikateháttöretlennépszerűségnekörvend,sha
másértnem is,abelőleszármazó rövid távúpolitikaihaszonmiattapolitikusoknak
kifejezettenmegérialkalmazni,ugyanisaválasztóioldalrólmeglehetősennagyakeres-
letiránta.Aközösségidöntésekelméleteszerint„apolitikaipártokapolitikaipiacvál-
lalatai,apolitikusokpedigavállalkozóik…Apolitikaipiaconapolitikaipártokfelhasz-
náljákaforrásokat,ésahatalommegszerzésénekszándékávalpártprogramokatalkot-
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nak.” (johnson1999,236.p.)Ha folyamatosannagyakeresletapopulistapolitika
iránt,előbb-utóbbmegjelenikegypártpopulistaprogrammal,teháthasonlóanminta
gazdaságban,apolitikaikeresletismegteremtiamagakínálatát.Apopulizmusmeg-
értésénekkulcsatehátaválasztóikeresletben,ameghirdetettszlogeneknépszerűsé-
gében,aprogramokbanésafelkínáltmegoldásokban,illetvepszeudomegoldásokban
rejlik.Afőkérdéstehátaz,miért ilyennépszerűagazdaságipopulizmusaválasztók
körében,miértválasztanakmegfolyamatosanpopulistapártokat.

magyarázatképpenkét alternatív feltételezést javasolnék(akettőtermészetesennem
zárjakiegymást):

–A racionálisan választók a racionális önzés (egoizmus) értelmébenminél több
előnyt,juttatástszeretnénekamagukszámáraazállamtól.mivelmagyarországonés
Szlovákiábanegyarántazokvannak túlsúlybanaválasztókkörében,akiketazállam
finanszíroz(azazajövedelmükazállamiköltségvetésbőlszármazik),ezértönzőmódon
olyanpártokatválasztanak,amelyekmagasabbközkiadásokatígérnek,ezpedigfiská-
lisexpanzióhozvezet.

– Az irracionálisan választók elsősorbannézeteik,értékrendjük,meggyőződésükés
gondolkodásmódjukalapjándöntenek.ezek,sajnos,aközgazdaságtanmeghatározó
irányzataivalösszevetve irracionálismegközelítések; röviden:gazdaságimítoszokban
hisznek,smindaz,amitgondolnak,aszögesellentéteaközgazdaságtaneddigiered-
ményeinek,sezentévedések,mítoszokéshamismeggyőződésekmenténhozzákmeg
döntésüketaválasztásokon,ésszavaznakolyanpopulistapolitikusokra,akikugyan-
azokatatévedéseketésmítoszokatszajkózzák,amelyeketaválasztóikhallaniszeret-
nének.

előszörkifejtenémazelsőfeltételezést,aköltségvetéstőlfüggőtöbbségracionálisego-
izmusáról. Assar lindbeck a svéd gazdaság példáján hívta fel a figyelmet annak a
veszélyére,hogyaversenyszférábandolgozókésközpénzekbőleltartottakarányameg-
változik,azutóbbiakjavára.Azelső,„piacáltalfinanszírozott”csoportbabesoroltaaz
összesmagánszektorbandolgozószemélyt,amásodikbaazáltalukfinanszírozotttár-
sadalmi csoportokat: nyugdíjasokat, munkanélkülieket, közalkalmazottakat, s mind-
azokat, akik átmenetileg a munka világán kívül találhatóak és különböző szociális
támogatásokbólélnek(szülésiszabadságon,táppénzenlevők,sazokamunkanélküli-
ek, akik valamilyen munkaerő-piaci programban vesznek részt). míg 1960-ban
Svédországbanegymagánszektorbandolgozóra0,4költségvetésbőlélőszemélyjutott,
1995-benmár1,8(lindbeck1998,9.p.).mindeztermészetesenmagasadóterhekkel
éselvonásokkaljár,lindbeckrészbenezzelmagyarázza,hogyezértolyanmagasvilág-
viszonylatban a svédországi újraelosztás mértéke. Kornai jános rámutatott, hogy a
költségvetésből, illetvea piacból élőkarányamagyarországon1993-bankedvezőtle-
nebbvolt(1,65:1),mintaz1989-essvédarány(Kornai1998,84.p.),amiigazoltaegyik
korábbimegállapítását:„magyarországkoraszülöttszociálisállam”,amelyaszociális
kiadásait erején felül finanszírozza, s újraelosztásának, illetve szociális kiadásainak
mértékehasonló,mintazokéazországoké,amelyekgazdaságifejlettségesokszorosan
felülmúljamagyarországét.Apiacbólésaközszférábólélőkarányánakalakulásarész-
benmegmagyarázhatjaapopulistapolitikairántikeresletet.Konkrétanaközszféraki-
adásainaknövelésérefelmerülőigénytazontársadalmicsoportokkörében,amelyek„a
költségvetésbőlélnek”.Amagyarszocialista–szabaddemokratakormánykoalíciólépé-
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seiminthamodelleztékvolnaezta feltételezést:13.havinyugdíjés13.havi fizetés
bevezetéseaközalkalmazottakszámára,50%-osbéremelésaközalkalmazottaknaks
ugyanúgyatámogatásnöveléseaszülésiszabadságonlevőknek–apopulistaoszto-
gatásgyakorlatilaglefedteanépességvalamennyiállamilagfinanszírozotttársadalmi
csoportját.

Azalábbi táblázataköltségvetésbőlésapiacbólélőkarányátmutatjabeKözép-
európaháromországában.Aszámításokaszociális rendszerek, illetveastatisztikai
módszerek,továbbáazidőkeretekkülönbözőségeibőlkifolyólagnemmindigvethetők
összepontosanegymással,mégis,hozzávetőlegesenmutatjákakétnagytársadalmi
csoportközöttiarányokat.

4. táblázat. A piacból és a költségvetésből élők száma és aránya csehországban,
Szlovákiában ésmagyarországon; 2008, ezer személy (források: cseh Köztársaság:
Českýstatistickýúřad[cSú–Cseh Statisztikai Hivatal–0,1,5,8.1],Českásprávasoci-
álníhozabezpečení[cSSz–Cseh Szociális Biztosító Intézet –2],ministerstvoprácea
sociálníchvěcíČeskérepubliky[mPSv – A Cseh Köztársaság Munka-és Szociálisügyi
Minisztériuma – 3, 4]. Szlovákia: Štatistický úrad Slovenskej republiky [ŠúSR – A
Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala –0,1,3,8.1],ústrediepráce,sociálnychvecí
arodiny [úPSvAR– Munka-, Szociális- és Családügyi Központ –4,6],Sociálnapois-
ťovňa[SP–Szociális Biztosító –2,5].magyarország:KözpontiStatisztikaiHivatal[KSH
– 0, 1, 3, 5, 6, 8.1], országos nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság [onyF – 2), állami
FoglalkoztatásiSzolgálat[áFSz–4])

Megjegyzés: Azadatokatkerekítettük,a2008.éviátlagokatmutatjákbe(a9.pontotleszámítva),hanincs
másadatfeltüntetve*A2008.december31.állapot**Amunkaügyihivatalokbannyilvántartottmunka-
nélküliekszáma***Amagyarországiadatoka2007.évrevonatkoznak****Azadatokanemzetistatiszti-
kaihivatalokáltal2008utolsónegyedévébenvégzettmunkaerő-felmérésből (lFS–labourForceSurvey)
származnak.

Atáblázatbanmegfigyelhető,hogyamagyarországiarányalegrosszabb,acsehorszá-
gialegkedvezőbb,Szlovákiaakettőközötttalálható.mindezösszefüggapopulistapár-
tok legnagyobbmértékű (80%-otmeghaladó) támogatottságávalmagyarországon, a
valamivelalacsonyabbszlovákiai(körülbelül55–60%),salegalacsonyabbcsehorszá-
gimutatókkal.Apiacból,illetveaköltségvetésbőlélőkarányaazonbanmégnemindo-
koljaapopulistapártokilyennagymértékűsikereit.erreisléteziknéhánymagyarázat:

1.Atáblázatnemtartalmazzaazösszesállamifinanszírozásútársadalmicsoportot.
Hiányoznak például az – ugyancsak a költségvetésből térített – átképzéseken részt

Ország Lakosság (millió 
f , 2007) GDP Export Mint a 

GDP %-a Import Mint a 
GDP %-a 

Szlovákia 5.4 64 884 53 587 82,6 % 55 169 85 % 
Magyarország 10.1 105 842 85 715 81 % 84 138 79,5 % 
Csehország 10.3 148 555 114 135 76,8 % 106 706 71,8 % 
Lengyelország 38.1 362 095 144 007 39,8 % 157 393 43,5 % 
Németország 82.4 2 491 400 1 177 040 47,2 % 1 022 570 41 % 
EU-27 495.1 12 504 353 5 156 793 41,2 % 5 124 039 41 % 
USA 304.5 9 698 531 1 264 210 13 % 1 719 200 17,7 % 
 
 

Export (ezer euró) Társaság 
2008 2007 

Változás 
(%) 

2008/07 

Export/
bevétel 
2008, % 

Részesedés 
a szlovák 
exportból 

1. Volkswagen Slovakia, a.s., Pozsony 5 348 885 6 394 630 -16,4 99,5 10,8 % 
2. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galánta 3 523 102 3 685 593 -4,4 100 7,1 % 
3. U.S. Steel Košice, s.r.o., Kassa  2 376 582 2 470 645 -3,8 81,1 4,8 % 
4. Slovnaft, a.s., Pozsony 2 328 531 2 177 271 6,9 57,7 4,7 % 
5. Kia Motors Slovakia, s.r.o., Zsolna 2 179 332 1 763 987 23,5 97,8 4,4 % 
6. PCA Slovakia, s.r.o., Nagyszombat 1 718 500 1 714 162 0,3 99,0 3,5 % 
7. Sony Slovakia, s.r.o., Nyitra * 1 398 000 968 364 44,4 100 2,8 % 
8. Mondi SCP, a.s., Rózsahegy 393 569 448 064 -12,2 83,1 0,8 % 
9. Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Pozsony 355 666 449 225 -20,8 55,6 0,7 % 
10. Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Puhó 350 797 317 879 10,4 89,7 0,7 % 
Szlovákia teljes exportja  49 543 584 - - 5,1 - - 100 % 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999* 
Szociális Biztosító (tb-járulék) 5,8 8,6 20,6 34,7 43,0
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0,0 0,0 5,6 7,0 8,7
Egészségbiztosítók 1,3 2,8 6,8 13,0 15,0
Adóhivatalok 16,7 19,8 25,8 34,6 52,0
Vámhivatalok 3,4 2,9 3,7 4,1 4,5
Állami és kvázi-állami intézmények 27,2 34,1 62,5 93,4 96,0
Nem pénzügyi szervezetek (vállalatok) 109,4 112,6 117,7 139,4 145,2
Bankok min sített hitelei 125,5 112,0 120,1 145,1 170,7
Együtt 289,3 292,8 362,8 471,3 534,4 
Éves növekedés (%) 15,7 % 1,2 % 23,9 % 29,9 % 13,9 %
 
 
 Csehország Szlovákia Magyarország
0. Teljes népesség 10 430 5 412 10 045
1. Államigazgatás és szolgáltatások (közszféra) 727 485 722
2. Nyugdíjasok * 2 754 * 1 266 3 027
3. Munkanélküliek ** 325 230 477
4. Munkaer -piaci programban foglalkoztatottak 14 * 11 14
5. Táppénzesek *** 237 97 90 
6. Szül i szabadságon *** 358 134 259 
7. Az 1-6 pontok összesen 4 415 2 223 4 589
8.1. Teljes foglalkoztatottság **** 5 002 2 434 3 849
8.2. A magánszektorban foglalkoztattak 4 275 1 949 3 127
9. A 7 és a 8.2 pontok közötti arány 1,03 1,14 1,47
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vevődolgozók,továbbáazokaszemélyek,akikugyanamagánszférábandolgoznak,de
amunkahelyük(részlegesen)államitámogatásbólvanfenntartva,éshiányoznakafel-
sőoktatásbantanulófiatalokszázezrei,azőképzésükis(részbenvagyteljesen)azálla-
miköltségvetéstterheli.2.Azatény,hogyvalakiamagánszférábandolgozik,mégnem
zárjaki,hogyesetleg–különféleracionálisésönzőszempontokalapján–apopulista
politikát fogjatámogatni.Pl.anyugdíjkorhatárhozközelítőszemélyeknekanyugdíjak
emeléseállmajdérdekükben,acsaládalapításelőttállófiataloknakacsaládtámoga-
tásoknövelésevagyaszülésiszabadságmeghosszabbításaleszfontosstb.ezenkívül
apolitikusokamagánszektorbanalkalmazottaknak is a lehetőségek széles skáláját
képesekfelajánlani:magasabbminimálbér,hosszabbfizetettszabadság,többétkezé-
siutalvány,rövidebbmunkaidő,többtúlórapénz,többmunkahelyivédelem(felmondá-
siidő,végkielégítés)stb.,smindeztatörvényhozáskereteinbelültudjákérvényrejut-
tatni.3. Továbbbonyolíthatjaakérdéstakét társadalmicsoport részvételiarányaa
parlamentiválasztásokon,shozhatgyőzelmetavagybukástapopulista,illetvearefor-
merpártoknak.igaz,Közép-ésKelet-európábannincsszámottevőkülönbségakéttár-
sadalmi csoport választási aktivitásában. 4. A választók egyébként nem racionális
szempontokalapjánisdönthetnek,nemcsupánasajátanyagiérdeküklehetmegha-
tározó,haazértékekésazideológiák,aszemélyesszimpátiákavagyahagyományok
túlsúlybakerülnekadöntéshozatalkor.Anyugdíjasszavazhata13.havinyugdíjellen,
merttudatosítjaegyilyenlépéstarthatatlanságátéskárosvoltát,sugyanakkoradol-
gozó, aki mindezt finanszírozza, tudatlanságból vagy irracionális meggyőződésből
támogathatja.Sezzelmegisérkeztünkafeltételezésmásikmodelljéhez,azirracioná-
lisválasztóhoz.

Afeltevéstovábbikritikájátasvédmodelladhatja,hiszenlindbeckapiacbólésköz-
pénzekből élőkmég előnytelenebb arányára hívta fel a figyelmet, ennek ellenére a
skandinávországbanagazdaságipopulizmusmégsemvégzettakkorapusztítást,mint
egynémelyközép-vagykelet-európaiállamban.Hogyanlehetségesmindez?lássuka
lehetségesmagyarázatokat:

– Svédországban nemcsak a nagy állami kiadások elköltésére voltak képesek,
hanemazelőteremtésükreis,ahagyományosanjóadózásifegyelemnekköszönhető-
en. A közép-európai országokban a magas adók és (elvonások) befizetésére jóval
kisebbaszándék,mintasvédeknél.mígaközszférakiadásainakarányaagdP-hez
képest a fiskális expanzió idejénmindSzlovákiában,mindmagyarországonelérte a
svédszínvonalat(közel50%vagyennélistöbb),abevételekaránymintegy7,sőt10
százalékponttalmaradtalacsonyabbavártnál,óriásihiánykeletkezett,gyorsanemel-
kedettazeladósodásmértéke.

–Askandinávországokakorrupció tekintetében rendszerintakimutatásokelső
néhányhelyétfoglaljákel,azazvilágszintennálukalegalacsonyabbakorrupció.ígya
nemzetijövedelemmintegyfelétkülönösebbkockázatnélkülszétoszthatjákaköltség-
vetés kereteiben, s nem kell tartaniuk lopástól, csalástól és korrupt magatartástól.
Régiónkbantermészetesenegészenmásahelyzet,ezekazországokakorrupciótfel-
tárókimutatásokbanrendszerintnéhányszortízhellyelrosszabberedménytérnekel.

–Svédországbanatársadalmietikamélyengyökerezőhagyományainakszellemé-
ben nagyon kevesen élnek vissza a szociális juttatásokkal. ezzel szemben a közép-
európaiországokbananépességjelentőshányadamégakommunistarezsimidején
szocializálódott,sakkorazállammeglopásátanyilvánosságnemhogyelítélte,hanem
kifejezetten ügyes, életrevaló magatartásnak, szükséges rossznak tekintette, ami a
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bonyolultkörülményekközöttatúlélésegyikfeltételénekszámított(haddemlítsema
közkeletűszlogent:„hanemlopsz,acsaládodatlopodmeg”).

Apopulistapártoktámogatottságátmagyarázóalternatív (vagy inkábbkiegészítő)
feltételezésaz irracionálisválasztókmodellje.BryancaplanThe myth of the rational
voter (Aracionálisválasztómítosza)2007-benkiadottkönyvébenállítja,hogyademok-
ráciák rossz politikai gyakorlata a választói többség irracionális magatartásának a
következménye,vagyis:ademokráciaazérthozrosszdöntéseket,mertpontosanazt
teszi,amitaválasztóktöbbségeelvártőle(caplan2007,1–3.p.).caplanszerintaz
amerikainyilvánosságszámosterületen,különösenhaaközgazdaságtudományered-
ményeivelösszevetjük,egyoldalúéstévesnézetekkelrendelkezik;aproblémaabban
rejlik,hogygyakortaezentéveszmékésközkedveltmítoszokalapjánhozzamegdön-
téseitaválasztásokon.11 Közép-európábanistalálunkszámostéveselképzelést,érté-
ketésmítoszt,amelyeknagybanbefolyásoljákaválasztókdöntését:

Paternalizmus, egalitarizmus és etatizmus. eháromfogalomértelmébenazállami
beavatkozásagazdaságba,illetveazállampolgárokrólvalóállamigondoskodásfeltét-
lenülszükséges,helyeséssikeres.Azállamnakkellterveznie,irányítania,szabályoznia
ésellenőriznieagazdaságot,birtokolnia,támogatnia,megadóztatniaésmegbírságol-
niaavállalatokat,gondoskodniaalakosságjólétéről„abölcsőtőlakoporsóig”,továb-
báaminélnagyobbegyenlőségrőlis,nemcsupánastartvonalnál,alehetőségeketille-
tően,hanemacélbaérve,a jövedelmekésavagyonvonatkozásaiban is.Anemzeti
jövedelmetazállamnakkelleneelosztania,lehetőlegminéljobbanmegtartvaazegyen-
lőségszabályait,nemlenneszabadtúlnagybevételikülönbségeketengedniazegyes
emberekközött.Azállampolgárokjogigaranciákatkapnánakazingyenesésjószínvo-
nalú oktatásra, egészségügyre és szociális gondoskodásra, az államnak biztosítania
kelleneamunkahelyet,garantálniaadolgozókjogait,szociálistámogatástnyújtania,
éseztakkor is,haaz illetőállampolgáregyárvacentetsemfizetettbeaközöskölt-
ségvetésbe.

Bizalmatlanság a piaci viszonyokkal szemben. Apiacgazdaságegyenlőtlenséghez,
munkanélküliséghez,válsághozvezet,nemezalegelőnyösebbgazdaságimodell,fel-
tétlenülkorlátozni,szabályozniésellenőriznikell,hogyellensúlyozzukahiányosságait.
A piac a priori antiszociális és erkölcsileg rossz, mert a nyereséghajszoláson és a
könyörtelenversenyenalapul.

Az állami tulajdon preferenciája. Azállamjobbtulajdonos,mintamagánvállalkozó,
mertfigyelemmelkísériatársadalom,a„nép”érdekeit,nemcsupánatulajdonosoké-
it. ezértnemkelleneprivatizálniazállami vállalatokatés intézményeket.Különösen
érvényesezazegészségügyreésazoktatásra.

162 Gál Zsolt
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/1
, 

S
om

or
ja

11. caplannégyolyanterületetemlít,melynekkapcsánazamerikaiközvéleménytöbbségének
tévesekanézetei,mítoszokonalapulnaksellentmondanakagazdaságtudománymegálla-
pításainak:1.piacelleneselfogultság(apiacgazdaságelőnyeitvitatóhajlam),2.az idege-
nekkelvalóegyüttműködésselszembenielfogultság(akülfölddelvalóegyüttműködéselő-
nyeinekamegkérdőjelezése),3.amunkahely-megtartássalszembenielfogultság(amun-
kaerő-csökkentéssel járó termelésracionalizáció előnyeinek figyelmen kívül hagyása),
4.pesszimizmus(agazdaságigondokfelnagyításánakésaműködőpiacgazdaságeredmé-
nyeilekicsinylésénekhajlama)(caplan2007,30–49.)



Gazdasági nacionalizmus és protekcionizmus. Azállambantalálhatóvagyontúlnyo-
mórészénekhazaitulajdonosokkezébenkellmaradnia.Anemzetközikereskedelem
nullaösszegűjátszma,amitazegyikfélnyer,aztamásikelveszíti.Akülfölditermékek
amitermelőinketveszélyeztetik,ezértkorlátoznikellmegjelenésüketapiacainkon,a
hazaitermékeketpedigszükségeslennetámogatniéselőnybenrészesíteni.Akülföldi
cégekkizsákmányolhatjákadolgozóinkat,ezértnemkelleneazországbaengednünka
külföldi befektetőket, kiárusítanunk idegeneknek a gazdaságunkat, röviden: „a kül-
földitnemakarjuk,amiamiénk,aztnemadjuk”.

Azilyenirracionálismítoszok,nézetekésértékrendekerejeakommunistarezsim-
benlezajlottszocializációval,azakkorkialakultvilágképpelésnemutolsósorbanazzal
aténnyelfüggössze,hogyanépességjelentősrészénekesélyesemvoltamoderngaz-
daságróltanulni,sezértnemisértiaműködését.

AszlovákTársadalomkutatóintézet(inštitútpreverejnéotázky–ivo)számosfel-
mérésemutatottráapaternalizmusésazegalitarizmusfolyamatosanmagasjelenlé-
téreaszlováktársadalomban.Apaternalistaértékekkel1997októberébenamegkér-
dezettek 65,4%-a, 1999 januárjában 66,1%-uk, 2000márciusában 63,9%-uk értett
egyet; ami az egalitarizmuselveit illeti, ugyanezekbena felmérésekbena következő
értékek jelentekmeg: 51,7%,58,9%,55,8% (Krivý 2001, 300. p.). Arra a kérdésre,
hogy„milyenmértékbenlenneszükségesmegváltoztatniaz1989előttigazdaságot”,
atöbbségaztfelelte,hogysemennyirevagykismértékben,selsősorbanazidősebbek
adtaknegatívválaszt,éscsakakisebbségrészesítetteelőnybenaszabadpiaciberen-
dezkedést.

5. táblázat. Aszlovákközvéleményaz1989utánigazdaságireformszükségességéről
ésapreferáltgazdaságiberendezkedésről(forrás:Krivý2004,162.p.)

Megjegyzés: ATársadalomkutatóintézet(Inštitút pre verejné otázky – IVO)közvélemény-kutatása2003szep-
temberéből.

Apaternalistaésegalitáriusmagatartása reformellenes,baloldali (populista)pártok
támogatói körében a legerősebb. Ha az értékorientációjuk alapján három csoportra
(harmadra)oszthatnánkazembereket,azelsőharmadbanazokkapnánakhelyet,akik
alegkevésbévallanakpaternalistaértékeket,aharmadikbanpedigazok,akikalegin-
kábbilyenmagatartásttanúsítanak.egy2000márciusábanvégzettilyenfelméréssze-
rintaHzdS-szimpatizánsokmintegy48,2%-aaharmadikharmadbatartozott(éscsak
16%-ukazelsőbe),hasonlóanalakultazSnS-hívekfelosztásais(39,6%kontra30,7%),
mígazSdKútámogatóiéppenellenkezőleg,aharmadikharmadbancsak10,5%-uk,

 
A „Milyen mértékben volt szükség az 1989 el tti gazdasági rendszer megváltoztatására?” 

c. kérdésre adott válaszok. A szükséges változás a válaszadók szerint: Korcsoport 
semmilyen kicsi nagy nem tudja 

18–34 éves 7% 40% 33% 21% 
35–54 éves 13% 51% 32% 4% 
55 év felett 28% 49% 20% 4% 

„Amennyiben választhatna, milyen típusú gazdasági rendszert részesítene el nyben?” Korcsoport szocialista szociális-piaci szabadpiaci nem tudja 
18–34 éves 8% 43% 35% 15% 
35–54 éves 23% 50% 22% 5% 
55 év felett 38% 40% 11% 12% 
 
 
 Sors Munka Tanulás Szociális Lakás Mez gazdaság 
Összlakosság 46,5 68,2 69,9 63,4 39,6 59,2 
Pártpreferencia-csoportok: 
Fidesz 50,5 70,1 77,4 64,2 39,8 63,9 
MSZP 38,4 64,2 57,4 60,1 37,8 51,1 
MDF 50,8 63,4 65,6 66,3 38,1 57,6 
SZDSZ 49,1 57,4 58,7 55,4 42,8 55,6 
 
 

Helyeslés a párthívek között 
Állítások: 

Helyeslés 
/elutasítás ODS koalíció SSD KS M 

A vagyon elosztásának legigazságosabb módja, ha 
mindenki egyformán kap bel le. 17/79 8,4 13,2 12,1 38,4 

Ha mindenkinek egyforma lehet ségei vannak, akkor 
helyes, ha az emberek egy részének több pénze vagy 
vagyona van. 

76/20 81,1 78,3 81,1 66,9 

Az alacsony jövedelm  embereknek meg kell kapniuk, 
amire az élethez szükségük van, akkor is, ha ez pénz 
elvonását jelenti azoktól, akik többet keresnek. 

54/36 41,9 50,6 52,4 75,2 

Az állam csak a szükséges minimumot biztosítsa, 
egyébként mindenki gondoskodjon magáról. 45/52 72,5 62,8 39,5 18,2 

Az államnak biztosítania kell, hogy mindenki, aki 
dolgozni akar, kapjon munkát. 79/16 64,7 65,7 81,5 95,0 

A magántulajdon nagysága semmiképpen sem 
korlátozható. 63/27 79,6 72,4 58,8 33,8 

Minél több állami tulajdonnak magánkézbe kellene 
kerülnie. 34/53 53,3 55,3 29,3 5,0 

Azt, amit a társadalom megtermel, úgy kell elosztani, 
hogy ne legyenek nagy különbségek a gazdagok és a 
szegények között. 

53/38 29,4 46,6 61,4 81,0 

A piacgazdaság a magasabb életszínvonalhoz vezet  út. 58/23 84,4 70,5 51,7 28,9 
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mígazelsőben72,2%-ukfoglalhelyet.(gyárfášová–Krivý–velšicetal.2001,381.p.)
Aközvélemény-kutatásokaztisfeltárták,hogyapaternalizmustöbbnyireolyanérték-
orientációkkal mutat átfedéseket, mint az autoritarianizmus, etnikai intolerancia és
nyugatellenesség.

Aszlovákiaihozhasonlóanerőspaternalistamagatartás jellemziamagyarországi
társadalmatis,azzalakülönbséggel,hogyazegyespártoktámogatóicsoportjaiközött
nincsmeghatározókülönbség(apaternalistamagatartástilletően),ezelsősorbanakét
nagypártot,azmSzP-tésaFidesztérinti.Sőt,a„jobboldali”Fideszszimpatizánsaia
2007.évifelmérésalapjáninkábbpaternalisták,mintaszocialistákpotenciálisválasz-
tói!Hafigyelembevesszükamagyarpolitikaidiskurzust,amelybenaFideszmárévek
ótaaz ingyenesegészségügyiszolgáltatásokhozésoktatáshozvaló jogot,valaminta
privatizációellenességéthangsúlyozza,eznemisolyanmeglepő.

6. táblázat.Amagyartársadalompaternalistaattitűdjei–azállamszerepévelkapcso-
latosnézetekazéletkülönbözőterületein;aválaszokátlaga0–100-asskálán(forrás:
Fábián–Tóth2008,398–399.p.,413–414.p.)

Megjegyzés: Afeltüntetettátlagokazeredetilegnégyfokúskála0–100fokúskáláravalótranszformálásával
születtek.Amagasabbszámokerősebbpaternalistaattitűdöket jeleznek:Sors (0=Azemberekneksaját
maguknakkellvállalniukafelelősségetsorsukalakulásáért,100=Azállamnaknagyobbfelelősségetkelle-
nevállalniaazemberekrőlvalógondoskodásban).munka(0=Afoglalkoztatássalkapcsolatosproblémák
megoldásátapiaciviszonyokrakellbízni,100=Azállamkötelessége,hogymunkátbiztosítsonamunka-
nélkülieknek).Tanulás(0=Atanulásisbefektetéséscsakisatandíjbefizetésekáltalbiztosíthatóazegyete-
mekszínvonalasműködése,100=Azállamnakkötelessége,hogytandíjnélkülisbiztosítsaafiatalokfelső-
fokúképzését).Szociáliskiadás(0=Azadókcsökkentésefontosabblennemégakkoris,hakevesebbpénz
jut azegészségügyre, azoktatásraéskülönböző szociális juttatásokra,100=Akormány fontos feladata
lenne,hogytöbbetköltsönazegészségügyre,azoktatásraéskülönbözőszociálisjuttatásokra).lakás(0=
mindenfiataloldjamegasajátlakásproblémáját,deazállamtámogassaőketkedvezőhitellehetőséggelés
adókedvezményekkel,100=Afiatalok lakásproblémáinakmegoldásacsakisazállami lakásoképítésével
képzelhetőel).mezőgazdaság(0=Amezőgazdaságitermékekisugyanolyantermékek,mintatöbbiek,ter-
melőiknekapiacbólkellenemegélniük,100=Azállamnakanyagilagtámogatnikellamezőgazdaságiter-
melést,mertenélkülmegélhetésigondjailennénekatermelőknek).

egytovábbi,2008-asfelmérésugyancsakrámutatotta(gazdaságiszempontból)balol-
daliéspaternalistaértékekdominanciájára:a18évfelettimagyarállampolgárokmin-
tegy88%-aezekkelazértékekkelazonosul,anyugat-európaidemokráciáklegmegha-
tározóbb (jobb-/baloldali gazdasági) törésvonala igen csekély szerepet játszik
magyarországon(Progresszívintézet2009).

 
A „Milyen mértékben volt szükség az 1989 el tti gazdasági rendszer megváltoztatására?” 

c. kérdésre adott válaszok. A szükséges változás a válaszadók szerint: Korcsoport 
semmilyen kicsi nagy nem tudja 

18–34 éves 7% 40% 33% 21% 
35–54 éves 13% 51% 32% 4% 
55 év felett 28% 49% 20% 4% 

„Amennyiben választhatna, milyen típusú gazdasági rendszert részesítene el nyben?” Korcsoport szocialista szociális-piaci szabadpiaci nem tudja 
18–34 éves 8% 43% 35% 15% 
35–54 éves 23% 50% 22% 5% 
55 év felett 38% 40% 11% 12% 
 
 
 Sors Munka Tanulás Szociális Lakás Mez gazdaság 
Összlakosság 46,5 68,2 69,9 63,4 39,6 59,2 
Pártpreferencia-csoportok: 
Fidesz 50,5 70,1 77,4 64,2 39,8 63,9 
MSZP 38,4 64,2 57,4 60,1 37,8 51,1 
MDF 50,8 63,4 65,6 66,3 38,1 57,6 
SZDSZ 49,1 57,4 58,7 55,4 42,8 55,6 
 
 

Helyeslés a párthívek között 
Állítások: 

Helyeslés 
/elutasítás ODS koalíció SSD KS M 

A vagyon elosztásának legigazságosabb módja, ha 
mindenki egyformán kap bel le. 17/79 8,4 13,2 12,1 38,4 

Ha mindenkinek egyforma lehet ségei vannak, akkor 
helyes, ha az emberek egy részének több pénze vagy 
vagyona van. 

76/20 81,1 78,3 81,1 66,9 

Az alacsony jövedelm  embereknek meg kell kapniuk, 
amire az élethez szükségük van, akkor is, ha ez pénz 
elvonását jelenti azoktól, akik többet keresnek. 

54/36 41,9 50,6 52,4 75,2 

Az állam csak a szükséges minimumot biztosítsa, 
egyébként mindenki gondoskodjon magáról. 45/52 72,5 62,8 39,5 18,2 

Az államnak biztosítania kell, hogy mindenki, aki 
dolgozni akar, kapjon munkát. 79/16 64,7 65,7 81,5 95,0 

A magántulajdon nagysága semmiképpen sem 
korlátozható. 63/27 79,6 72,4 58,8 33,8 

Minél több állami tulajdonnak magánkézbe kellene 
kerülnie. 34/53 53,3 55,3 29,3 5,0 

Azt, amit a társadalom megtermel, úgy kell elosztani, 
hogy ne legyenek nagy különbségek a gazdagok és a 
szegények között. 

53/38 29,4 46,6 61,4 81,0 

A piacgazdaság a magasabb életszínvonalhoz vezet  út. 58/23 84,4 70,5 51,7 28,9 
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4. grafikon.Amagyarlakosságmegoszlásaapolitikaitérképenaképviseltgazdasági
(horizontális tengely) és kulturális (vertikális tengely) értékek mentén (forrás:
Progresszívintézet2009.Politikaitérkép2008–2009.)

Megjegyzés: APublicus Intézet általaProgresszívintézetmegbízásából2008.októberelsejeéskilencedike
közöttkészültkérdőívesfelmérésalapján.Afelmérés1196fősreprezentatívmintamegkérdezéséveltörtént,
akiknem,életkor, iskolaivégzettségéslakóhelytelepüléstípusaszerintiösszetételereprezentáltaa18év
felettimagyarlakosságösszetételéthasonlóismérvekszerint.Amértnézetekésértékek95%-osvalószínű-
séggellegfeljebb+/-2,9%-kaltérnekelateljesválasztónépességnézeteitől.

Akutatástovábbmegállapította,hogyazegyes–kor,lakóhely,műveltségiszint,politi-
kaikötődésekalapjánlétrehozott–csoportokban(mSzP-ésFidesz-tábor)nemvoltak
számottevőkülönbségekapaternalistaértékorientációterén.Apolitikaitérkép,apiac-
bólésaköltségvetésbőlélőkarányávalegyütt,feltárja,hogyakétnagypártmiértrésze-
sítetteelőnybenapopulistaretorikátéspolitikaigyakorlatot.lényegébencsakatársa-
dalmikeresletre reagáltak,mégha (azországhosszú távú fejlődéseszempontjából)
mindeztteljességgelgátlástalanulésfelelőtlenültették.

AcsehKöztársaság–hasonlóanapiacbólélőkésaközalkalmazottakarányához–
apaternalistamagatartásjelenlététilletőenisalegkedvezőbbmutatókkalrendelkezik.
ellentétbenmagyarországgala jobb-ésbaloldali gazdaságimegoszlása társadalom
meghatározó politikai választóvonala, és jelentős különbségeket tapasztalhatunk az
egyes pártok szimpatizánsainak magatartásában is. A paternalista magatartások a
politikai intervallummentén fokozatosan felerősödnek: a jobboldali odS (občanská
demokratickástrana–PolgáridemokrataPárt)híveiközöttegészengyenge,mígabal-
szélen,akommunistaszimpatizánsokkörébenalegerősebb,akereszténydemokraták

Duna-völgyi argentína 165
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/1
, S

om
orja



ésaSzabadságunió-demokratikusunió(uS-deu–uniesvobody-demokratickáunie)
tábora,továbbáaszociáldemokratákvalaholakettőközötthelyezkednekel.

7. táblázat.Acsehtársadalomvéleményeaszociálisigazságosságrólésazállamgaz-
dasági szerepéről pártszimpátiák szerint; 2002, a válaszadók százaléka (forrás:
centrumpro výzkum věřejnéhomínění [cvm–Közvélemény-kutatóKözpont] 2002,
Socioekonomickáhodnotováorientacečeskéspolečnosti)

Megjegyzés: Kétkérdőívesfelmérés2002.január21–28.között,valamint2002.március25-tőláprilis2-ig
1020-as,valamint1072-esreprezentatívmintaalapján,15évnél idősebbkorosztálymegkérdezésével.Az
egyetért aztjelenti,hogyamegkérdezettszemélyhatározottanvagytúlnyomórésztegyetértettazállítással,
anem ért egyet a„határozottannemértegyet”vagy„inkábbnemértegyet”válaszokösszegzése,smindez
együttesen100%-ot teszki, leszámítvaazokat,akiknemtudtakválaszolni.Rövidítések:odS–občanská
demokratickástrana(Polgári Demokrata Párt),Kdu-cSl–Kresťanskáademokratickáunie-Československá
strana lidová (Keresztény és Demokrata Unió – Csehszlovák Néppárt koalíciója), uS-deu–uniesvobody-
demokratickáunie(Szabadság Unió-Demokratikus Unió koalíciója), ČSSd–Českástranasociálnědemok-
ratická),(Cseh Szociáldemokrata Párt), KSČm–KomunistickástranaČechamoravy(Cseh- és Morvaország
Kommunista Pártja).

Aszlovákviszonyokkalösszehasonlítvacsehországbanagazdaságijobboldalhíveiés
szavazóilényegesennagyobbcsoportotalkotnak.csehországbanaparlamentiválasz-
tásokontöbbnyirenagyonhasonló(szinteazonos)eredményeketérnekelabal-ésa
jobboldalipártok.Abaloldaliésjobboldaliszavazókközöttnagyjábólfélútonmeghúzó-
dóválasztóvonalmajdnempontosankétegyenlőrészreosztottaaválasztópolgárokat.
mindezroppantérdekeskormányzatikonstrukciókateredményezett (pl.egyvagykét
képviselői többséggel bíró, esetleg „dezertőrök” segítségével alakított kormányokat,
vagy olyankisebbségi kormányt, amelyún. ellenzéki szerződéssel nyerte el amásik
táborlegnagyobbcsoportosulásánakjóindulatát).

 
A „Milyen mértékben volt szükség az 1989 el tti gazdasági rendszer megváltoztatására?” 

c. kérdésre adott válaszok. A szükséges változás a válaszadók szerint: Korcsoport 
semmilyen kicsi nagy nem tudja 

18–34 éves 7% 40% 33% 21% 
35–54 éves 13% 51% 32% 4% 
55 év felett 28% 49% 20% 4% 

„Amennyiben választhatna, milyen típusú gazdasági rendszert részesítene el nyben?” Korcsoport szocialista szociális-piaci szabadpiaci nem tudja 
18–34 éves 8% 43% 35% 15% 
35–54 éves 23% 50% 22% 5% 
55 év felett 38% 40% 11% 12% 
 
 
 Sors Munka Tanulás Szociális Lakás Mez gazdaság 
Összlakosság 46,5 68,2 69,9 63,4 39,6 59,2 
Pártpreferencia-csoportok: 
Fidesz 50,5 70,1 77,4 64,2 39,8 63,9 
MSZP 38,4 64,2 57,4 60,1 37,8 51,1 
MDF 50,8 63,4 65,6 66,3 38,1 57,6 
SZDSZ 49,1 57,4 58,7 55,4 42,8 55,6 
 
 

Helyeslés a párthívek között 
Állítások: 

Helyeslés 
/elutasítás ODS koalíció SSD KS M 

A vagyon elosztásának legigazságosabb módja, ha 
mindenki egyformán kap bel le. 17/79 8,4 13,2 12,1 38,4 

Ha mindenkinek egyforma lehet ségei vannak, akkor 
helyes, ha az emberek egy részének több pénze vagy 
vagyona van. 

76/20 81,1 78,3 81,1 66,9 

Az alacsony jövedelm  embereknek meg kell kapniuk, 
amire az élethez szükségük van, akkor is, ha ez pénz 
elvonását jelenti azoktól, akik többet keresnek. 

54/36 41,9 50,6 52,4 75,2 

Az állam csak a szükséges minimumot biztosítsa, 
egyébként mindenki gondoskodjon magáról. 45/52 72,5 62,8 39,5 18,2 

Az államnak biztosítania kell, hogy mindenki, aki 
dolgozni akar, kapjon munkát. 79/16 64,7 65,7 81,5 95,0 

A magántulajdon nagysága semmiképpen sem 
korlátozható. 63/27 79,6 72,4 58,8 33,8 

Minél több állami tulajdonnak magánkézbe kellene 
kerülnie. 34/53 53,3 55,3 29,3 5,0 

Azt, amit a társadalom megtermel, úgy kell elosztani, 
hogy ne legyenek nagy különbségek a gazdagok és a 
szegények között. 

53/38 29,4 46,6 61,4 81,0 

A piacgazdaság a magasabb életszínvonalhoz vezet  út. 58/23 84,4 70,5 51,7 28,9 
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5. grafikon. A cseh parlament képviselőházába 1996–2006-ig lezajlott választások
eredményei (forrás: Český statistický úřad [ČSú – cseh Statisztikai Hivatal] 2009.
volebnívýsledky.)

Megjegyzés: Azoszlopokbanfeltüntetettrövidítésekapolitikaipártoknevénekrövidítései,azalattuk/mellet-
tükszereplőszámokésszázalékarányokazegyespártokraleadottérvényesszavazatokszámátésaszáza-
lékarányátjelentikazösszesleadottszavazathozképest,aválasztáséveutánzárójelbenarészvételiinde-
xettüntettükfel(aszavazókarányátazösszesválasztásrajogosulthozképest).Rövidítések:odS–občanská
demokratickástrana(Polgári Demokrata Párt), Kdu-ČSl–Kresťanskáademokratickáunie-Československá
stranalidová(Keresztény és Demokrata Unió–Csehszlovák Néppárt), odA–občanskádemokratickáalian-
ce (Polgári Demokrata Szövetség), uS – unie Svobody (Szabadság Unió), Sz – Strana zelených (Zöldek
Pártja), ČSSd–Českástranasociálnědemokratická(Cseh Szociáldemokrata Párt), KSČm–Komunistická
strana Čech a moravy (Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja) Rep. – Sdružení pro republiku-
RepublikánskástranaČeskoslovenska(Szövetség a Köztársaságért–Csehszlovákia Republikánus Pártja).

Akét föntebb ismertetett feltételezésháromközép-európaiországpéldájánszemlél-
tetvemegmagyarázhatjaagazdaságipopulizmuseltérőnépszerűségimutatóit.Apiac-
bólésaköltségvetésbőlélőkarányamagyarországonalegkedvezőtlenebb,valamivel
jobbSzlovákiában,éskétségkívülcsehországbanalegjobb.ezzelpárhuzamosanabal-
oldaliéspaternalistagazdaságimagatartásmagyarországraalegjellemzőbb,azilyen
meggyőződésűemberekalkotjákazösszesrelevánspártszavazótáboránaktöbbségét,
miközben arányuk az egyes pártszimpatizánsok között lényegében alig különbözik.
Szlovákiában szinténmegfigyelhető a paternalizmus dominanciája, az egyes pártok
szavazótáboraiazonbanlényegesenkülönbözneketéren:alegnagyobbjobboldalipárt
(SdKú)szimpatizánsaikörébenapaternalistamagatartásmélyenazátlagalatti,míga
kemény populisták (SnS, HzdS) híveinél átlagon felüli értékeket mutatott. csehor-
szágban a pártszimpatizánsok csoportjai még erősebben elkülönülnek egymástól a
paternalizmus mértékében, ennek alapján a pártok szépen felrajzolhatók egy bal-
/jobboldaliintervallumra,báragazdaságijobboldalpártjairendszerintnagyobbszava-
zatiaránytérnekel,mintSzlovákiában.mindenjelarramutat(méghaazeredmények
nemvethetőekisösszeteljesmértékben,snembizonyítjákisegyértelműen),hogya
paternalizmusmagyarországona legerősebb,csehországbana leggyengébb,semel-
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lettacsehpolitikaiszíntérenalakultkialeghatározottabbanagazdaságpolitikajobb-
/baloldaliintervalluma.

Akétfeltételezéskölcsönösenkiegészítiegymást,ésakétnagyválasztóitáborelég
nagyátfedéseketmutat:azok,akikaköltségvetésbőlélnek,feltehetőenerőspaterna-
listaértékeketvallanak,stöbbnyirepopulistákatválasztanak,mígapiacbólélők(vél-
hetőenfőkéntavállalkozói réteg)a jobboldaligazdaságiértékekkelazonosulnak,és
ennekalapjánadják leszavazataikat.Akülönbségeket–amelyeknagyobbakannál,
hogyautomatikusanafeltételezésekbőlkövetkezzenek–más,kevésbéfontosténye-
zőkisindokolhatják,ilyenpl.a politikai rendszer (magyarországonavegyesválasztási
rendszerakétnagypártnakkedvez,növeli azerőfölényüket, sugyanakkor stabilabb
kormányokatiseredményez),a történelmi hagyomány (csehországbanaszigorúpénz-
ügyiésfiskálispolitika,magyarországonamagashiányésamagasinfláció),devélet-
len tényezők isközrejátszhatnak(ilyenvoltabaloldalipopulistablokkszéttagoltsága
Szlovákiában, s ennek köszönhetően 2002-benmegalakulhatott a régió mindeddig
„legreformerebb”kormánya).

zárszó

Szlovákia2007-benújabbpopulistaciklusbalépett,sújraelindítottaafiskálisexpan-
ziót. igaz,azállamháztartásihiánymértékea2007-esésa2008-asévbenelégala-
csonynaktűnik(körülbelülagdP2%-a),a8és10%-osgazdaságinövekedésmellett,
amelyRobertFicokormányzaticiklusánakelső felét jellemezte,semmilyenhiánynak
nemlettvolnaszabadléteznie.Azilyen„jóévekben”aköltségvetésnektöbblettelvagy
legalábbnullszaldóvalkellenezárnia.másképpenisföltehetjükakérdést:mikor lesz
végrekiegyenlítettaköltségvetés,milyenmértékűgazdaságinövekedéskellahhoz,ha
már10%semelegendő?2009-tőlagyorsnövekedés ideje lejárt,agazdaságavál-
ságnakköszönhetőenvisszaesett,akormányszámottevőenalacsonyabbbevételekkel
rendelkezett,ennekellenéremégsemtudta–vagyinkábbnemakarta–csökkenteni
a kiadásokat. ennek elég komoly politikai okai voltak (először a köztársasági elnök
megválasztása,azutánazuniós,majdaregionálisönkormányzativálasztásokkövet-
keztek),s2010-benfolytatódottaválasztásimaraton(parlamenti,későbbönkormány-
zativálasztások).választásiévbenegyébkéntiscsekélyazesélyeafiskálisszigornak,
ezértnemcsoda,hogyazállamadósságagdP40%-aföléemelkedett.Apopulistacik-
lust további kormányzati intézkedések is igazolják: a strukturális reformok leállítása
(sőt,amegreformáltegészségügyirendszerdestrukciójasanyugdíjreformdestrukció-
jára tett rendszeres kísérletek), a privatizáció megtorpanása, az állami vállalatok
növekvőveszteségei,azegészségügybenújrafelhalmozódóimplicitadósságállomány.
APPP-konstrukcióban(azazállamiésmagánpartnerkapcsolatban)folytatottberuhá-
zásokazimplicitadósságállományfelhalmozódásának(ésakreatívköltségvetésiköny-
velésnek)újabbformájátjelentették,továbbnövelvearejtettadósságokat.Bár2010-
ben kormányváltásra került sor, aRobert Fico vezette Smer-Sdhiába vesztette el a
választásokat, továbbra is a legnépszerűbb párt maradt, és kevesen kételkednek
abban, hogy a jövőben visszatér a hatalomba. A populizmus elleni szélmalomharc
továbbfolytatódik.
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zSolT gál

Argentina on thedanube – Populist economic Policy as the Biggest enemy of
Sustainableeconomicgrowth

economic policies encouraging growth, employment and the rising of living
standard through fiscal expansionhavebeenproved tobenot only completely
ineffective, but also destructive in the small, open economies of central and
easterneurope.Thiskindofpolicyisnotabletosubstantiallyincreaseeconomic
growthoremploymentintheshorttermeither,but,atthesametime,itleadsto
serious (micro- andmacroeconomic, internal and external) imbalances sharply
liftingthe indebtedness. if thepoliticalelitedonot intervenewithausterityand
stabilizationmeasures,itwillbringtheeconomytothevergeofcollapse.despite
theineffectiveandharmfulnatureofthesepolicies,theyarequitepopularinthe
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region.Thequestioniswhy.Apossibleanswer:economicpopulism(agovernment
policy which in run for short-term political profits, i.e. popularity, is ready to
sacrificethelong-termeconomicinterestsofthecountry,likethebalancedand
sustainablegrowthofgdPandlivingstandards).Populismisusedbecauseitis
popular, it can ensure vast political benefits for the parties and their leaders.
Hence, democracies are failing (adopting bad economic policies) because the
electedpoliticiansdoexactlythesamewhatthemajorityofthevoterswant.The
voter’sdemandforpopulistpoliciescouldbeexplainedbytwohypothesizes:(1)
voters are rational in the sense that they follow their own selfish interests.
considering that the majority of the electorate is made up of state financed
individuals(theirearningsarecomingfrompublicbudgets),itisnaturalthatthey
willvoteinfavourofrisingstateexpenditurewhichleadstofiscalexpansion.(2)
Thevotersare irrational in thesense that theireconomicbeliefs,opinionsand
conceptions are seriously biased compared with the findings of mainstream
economics.However they’re votingaccording to thesemisconceptions,popular
mythsandirrationalbeliefselectingpopulistleaderswhopromisethemwhatthey
wanttohear.Sincenosignificantchangeistobeexpectedintheproportionof
market financed and state financed people, neither in the behaviour and the
valuesystemofthevoters,populismwillenjoyawidespreadsupportinthefuture
aswell. The regionmust prepare for a long-termdonQuixote style tiltingwith
windmillsagainsteconomicpopulism.
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