
A kudarc egyik oka — a kisebbik hogy bár a költségvetési 
bevételek erőteljesen emelkedtek, korántsem érték el a tervezett 
szintet. A személyi jövedelemadóból várt összegnek csak 30 
százaléka folyt be az államkasszába. A magyarázatot keresve 
érdemes fellapozni a statisztikai hivatal elnökének májusvégi 
cikkét. Ebből megtudjuk, hogy az év első négy hónapjában a 
vállalati gazdasági munkaközösségeknek több mint egy har
maddal, az ipari és szolgáltató szakcsoportoknak pedig 20 száza* 
lékkai kevesebbet fizettek ki, mint az előző évben. Bekövet
kezett tehát az, amire sokan figyelmeztették a kormányt és a 
képviselőket az adótörvény megszavazásának idején: csökken* 
nek a teljesítmények, mégpedig súlyosan. Az említetteken kívül 
kisvállalkozók, kisiparosok, és minden rendű és rangú mellék- 
kereset szerzői is nagy számban szüntették be, függesztették fel 
vagy korlátozták termelő tevékenységüket. Ennek következtében 
nemcsak; összegében csökkent a hazai termelés, hanem növeke
dett az emberek életét nehezítő és a gazdaság működését aka
dályozó hiány is.

A nagyobbik baj azonban nem a bevételi, hanem a kiadási 
oldalon jelentkezett. Folytatódott, sőt fokozódott a költségve
tési pazarlás a védelmi kiadásokban, és ezeknél is sokkal nagyobb 
mértékben az állami nagyberuházásokban és a veszteséges válla
latok támogatásában. Ez utóbbi pazarlás a legnagyobb: a költ
ségvetés összes kiadásának harmadát közelíti meg, és évi összege 
felülmúlja a 220 milliárd forintot. Összehasonlításul: 1987-ben 
34 milliárdot költöttek az egészségügyre, 45 milliárdot oktatásra, 
23 milliárdot családi pótlékra, 2 milliárdot gyermekgondozási 
segélyre és 4 milliárdot gyermekgondozási díjra.

A restrikciós terv a fennálló politikai erőviszonyokon bukott 
meg. A „királyi tanács” tagjai sikerrel védték meg országpusztító 
érdekeltségeiket. Az öregeknek, a gyerekeknek és a betegeknek 
e tanácsban nem akadt védelmezője.

K J .

A liberalizálás programjáról

A politikai bizottság a gazdaság liberalizálásának tervét tér* 
jesztette a Központi Bizottság 1988. július 13-14-i ülése elé. 
E liberalizálási program végrehajtása teljes szakítást jelentene az
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1987 szeptembere óta alkalmazott restrikciós gazdaságpolitikával. 
Lényeges pontjait a következőkben fogalmazták meg:

~ az importgazdálkodás kötöttségeinek oldása;
-  a valutaárfolyamok jelentős módosítása;
-  az importverseny erősítése*
-  az árrendszer kötöttségének feloldása;
-  nagyobb mozgástér a vállalatoknak a bérekkel való szaba

dabb gazdálkodás révén.
E megfogalmazások pontatlanok és homályosak. Nem derül 

ki belőlük, hogy milyen mérvűre tervezik az importgazdálkodás 
kötöttségeinek oldását és ebből következőleg az importversenyt. 
A valutaárfolyamok jelentős módosítása nyilvánvalóan erőteljes 
valutaleértékelést jelent, de ennek mértékéről sem adtak felvilá
gosítást. Arról sem, hogy a bérekkel való szabadabb gazdálkodás 
valójában mennyire szabadítaná fel a béreket.

A program hátrányai közül az előterjesztés elsőnek a reálbérek 
csökkenését említi, anélkül azonban, hogy megjelölné ennek 
tervezett mértékét. A második hátrány az évi 80—100 ezer főre 
becsült munkanélküliség. Mivel többéves tervről van szó, ez kö
rülbelül annyit jelent, hogy a program végrehajtása esetén Öt év 
múlva a munkanélküliek száma 4-500  ezer lesz. A harmadik 
hátrány az ideinél nagyobb infláció. Az előteijeszt.es erről sem 
közöl adatot, de tudjuk, hogy 25 százalékosra tervezik. A nem
zetközi tapasztalatok alapján azonban azt is tudjuk, hogy 25 
százalékosra tervezett infláció sohasem áll meg ennél a mérték
nél. hanem szabályozhatatlanná válik. Ezek a súlyos hátrányok 
a szociálpolitika radikális reformját tennék szükségessé. Az elő
terjesztésben azonban erről nincs szó. Egyetlen semmitmondó 
utalást olvashatunk a munkanélkülieknek „a jelenleginél bizto
sabb alapokat nyújtó segélyezéséről” Németh Miklós július 
13-án tartott előadói beszédében a következőket mondotta 
erről: „Olyan szociálpolitikát keli folytatni, olyan szociális védő
hálót kell létrehozni, amely gondoskodni képes a hátrányos hely- 
zetűekről. a rászorulókról” , Ez a mondat az átfogó szociálpoli
tikai koncepció teljes hiányát árulja el. Még nyugtalanítóbb a 
kiegészítő mondat, amely szerint „a szociális munkában az 
állami erő mellett a társadalmi szolidaritás erősítésével építeni 
kell a társadalmi szervezetek, a kisebb közösségek, az egyházak, 
az egyesületek, a vállalati kollektívák és persze a családok és az
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egyének erejére és kezdeményezésére.” Beszédének egy későbbi 
részében kijelentette Németh, hogy „rendszerbe kell illeszteni a 
munkanélküli segélyt” . Ebből bizony nem tudhattuk meg, 
hogy milyen kritériumok alapján, milyen időtartamon át és mi
lyen összegű munkanélküli segélyt akarnak folyósítani. Meg
tudtuk viszont, hogy az 1989-re megígért új nyugdíjrendszer 
bevezetését 1990-re halasztották.

Az előterjesztés két feltételhez kötötte a liberalizálási prog
ram bevezetését. Az első feltétel a nemzetközi pénzügyi szer
vezetek és a kereskedelmi bankok hitelnyújtási készsége. A 
második az idei népgazdasági terv céljainak teljesülése. A két 
feltétel között nyilvánvaló az összefüggés: ha sikerülne elérni, 
hogy a konvertibilis fizetési mérleg hiánya csak 500 millió dollár 
legyen, akkor Magyarországnak 1988-ban két és fél milliárd dol
lár kölcsönt kell felvennie, hogy esedékes tartozásait kifizet
hesse, Ennek eddig a felét sikerült felvenni, másik fele még hátra 
van. Amennyiben a fizetési mérleg hiánya nagyobb lesz 500 mil
lió dollárnál, többet kell felvenni. Még nagyobb nehézség az, 
hogy már az említett hiányzó kölcsön megadásának is a maximá
lisan 500 milliós hiány a feltétele. Nem valószínű, hogy ezt a fel
tételt teljesíteni tudják. A legközelebbi hónapokban az lesz a fő 
gond, hogy a két és fél milliárd dollár hiányzó részét biztosítsák,* 
aligha lesz arra módjuk, hogy liberalizálási terveikhez további 
kölcsönöket szerezzenek.

A terv radikális reformszándéka rokonszenvet válthat ki, ki
dolgozatlansága és tagadhatatlan amatőrizmusa viszont gyanút 
kelthet. Miért hinnék el külföldi szakemberek, hogy ha felszaba
dítják az importot, akkor az állami vállalatok egyszeriben meg
tanulnak gazdálkodni? Miért kockáztatnák pénzüket olyan szer
kezetátalakítási terv finanszírozására, amelynek eddig egyetlen 
elemét sem sikerült megvalósítani? Hogyan bízhatnának olyan 
ország politikai stabilitásában, amelyben a halottaknak járó vég- 
(ísztességet gumibotokkal és könnygázzal akarják megzavarni? 
Amelynek miniszterelnöke és pártfőtitkára fasisztának minősíti 
a gyászolókat?

Grósz és Németh Miklós jobban tenné, ha a 220 milliárdos 
veszteségtámogatásból 40 milliárdot lefaragna. És a gazdaság 
helyreállítása érdekében az egyetlen bevált forrásra támaszkod
nék: a magántevékenységekre. Ha ez utóbbiak útjából elhárí
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tanák az akadályokat, néhány év alatt kibontakozhatnék egy 
olyan szektor, amely egyrészt kompenzálhatná az állami szek
tor veszteségeit, másrészt indító lökést adhatna az egész bénult 
gazdaságnak.

K.I.

Fordulat Magyarország nemzetiségi 
külpolitikájában?

Január 25-én, hétfő este, a budapesti Kossuth adón Szűrös 
Mátyás, az MSZMP központi bizottságának titkára a hallgatók 
nemzetközi témájú kérdéseire válaszolt és egyebek között ezt a 
kijelentést tette1:

„Egyértelműen le kell szögeznünk, hogy a határainkon 
kívül élő magyar nemzetiség, főleg a Kárpát-medencében 
élő magyarság a magyar nemzet részét képezi. Joggal 
elvárhatják, hogy Magyarország minden körülmények 
között felelősséget érezzen érettük és kellő határozott* 
sággal szóvá tegye hátrányos megkülönböztetésüket. 
Nemzetközi kapcsolatai alakításában is tekintettel legyen 
rájuk, érvényesítse az ő érdekeiket is /’

Ez a nyilatkozat, amely a műsor folyamán még jónéhány ha
sonlóan erőteljes kijelentéssel egészült ki (lásd alább), joggal 
keltett feltűnést. Szűrös nem magánember, hanem az országot 
igazgató párt egyik csúcs-vezetője, beosztása szerint afféle szuper
külügyminiszter, aki e szavakkal nyilvánvalóan nem saját véle
ményének adott hangot, hanem hivatalos párt- és (ennélfogva) 
kormány-álláspontnak. Ez az álláspont föltehetően nem is kerül
hetett volna kifejezésre, ha előzőleg a legilletékesebb szinten nem 
kerül vitára és elfogadásra. Szűrös szavaiból nem derül ki, hogy 
illetékes szinten mikor határoztak így, de a szélesebb magyar 
nyilvánosság ilyen tartalmú állásfoglalással negyven év óta most 
először találkozott.

1 Az alábbiakban szereplő Szűrös-idézeteket a Magyar Nemzet 1988. 
január 26-i tudósításából vettük át.
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