formájában jelenik m eg és véle hál. A lidérc a legösszetet
tebbjelenség az európai folklórban. Milyen lidérces vonáso
kat látok én a m agyar társadalomban jelenleg? Van egy
diabolizáló nyelvezetünk. M it értek ezen? Máté és Lukács
alapján, aki a sátánt, Satanast m egváltoztatta Diabolosra.
Ugyanis tudvalévő, hogy a sátánnal még az Ú r is párbeszé
det folytat. Diabolos pedig egyszerű bűnüldözési kérdés,
mert hát az az abszolút negatív. N a most mi a világban ez a
diabolizáló nyelvezet, ami m iatt sokan egy oldalon álló ér
telmiségiek sem viseljük el egymást és, még egyszer hasz
nálom ezt a szót, diabolizáljuk egymást? Ezt a lidércet meg
kéne fejtenünk vagy el kellene űznünk, enélkü] nincs össze
fogás, nincs párbeszéd, Ilyen lidércszerű jelenségnek tartom
azt, am i a gazdaságban történik. További lidérces jelenség,

hogy Bolond Istókokká váltunk valahogy, valami miatt, de
tudjuk-e, hogy ki az a Bolond Istók? N em tudom, hogy a je 
lenlévők tudják-e, hogy a m agyar irodalomban három Bo
lond Istók szerepel. Legismertebbé Arany Jánosé vált, ahol
ő a gügye népi figura, a hülye. Érdekes módon Petőfinél,
aki előbb írt Bolond Istók verset, 44-ben, ha jól tudom, egy
rendkívül tehetséges vidéki fiatal, aki gazdagságot teremt
maga körül. M ajd W eöres Sándor is írt egy Bolond Istókról
szóló verset, aki ismét pozitív figura. És azt mondja Weöres
Sándor, hogy ott vagyok a hangoskodókhan, — nem ponto
san idézem - a hangoskodókhan mélyen elrejtve, a szelí
dekben gyermekien örökké - barátaim, Bolond Istókok, a lidércűzés kora jött el. Köszönöm a figyelmet.

KÁDÁR BÉLA: A MAGYAR KORSZERŰSÖDÉS KIHÍVÁSAI
ÉS VÁLASZADÁSI LEHETŐSÉGEI A SZÁZADVÉGEN
A találkozó másik előadója Kádár Béla közgazdász, az
Ántall-kormány minisztere volt. Előadásának tárgya mege
gyezik a M agyar Szem le 1995 májusi számában megjelent
tanulmányéval. A z előadó kérésére és a M agyar Szemle
szerkesztőségének szíves hozzájárulásával ezt a részletesebb
és pontosabb változatot közöljük.
I. A SZÁZAD ÖRÖKSÉGE
Tizenegy évszázada a Kárpát-mendencébe érkező, ál
lamot alapító, Európában helyet, s történelmi szerepet kiala
kító, pusztulásai után a 14., m ajd a 18-19. században kor
szerűsödő s felzárkózó M agyarország a 20. század egyik
legnagyobb történeti vesztese lett, A történelmi államterület
és lakosság, valam int éíetképességi feltételei java részének
elvesztése, ill. a jaltai paktum nyomán Magyarország kiszo
rult a közepesen fejlett országok csoportjából. A nemzetkö
zi fejlettségi ranglistán leszakadt több, korábban elmaradot
tabb európai, s tengerentúli ország, és különösen a fejlett
nyugat-európai országok mögött, kiszorult a nemzetközi
áru- és tőkepiacokról, kül- és biztonságpolitikai szempont
ból ide-oda sodródott. A jaltai rendszer összeomlása, ill. az
országnak új történelm i esélyt adó rendszerváltoztatás pilla
natában európai negatív rekordokat öntögetett az egy főre
ju tó adósságállom ány, az oktatási-egészségügyi leszakadás,
a természeti és társadalmi környezetromlás szempontjából,
A társadalom hagyom ányos szövetrendszerét, értékrendjét,
történelm ileg felhalm ozott fejlődéstörténeti adottságait szét
tépő, erőltetett és szerkezeti eltorzulásokhoz vezető gazda
sági növekedés három évtizede után egy évtizedes stagná
lás, m ajd felerősödő visszaesés és működési zavarok után a
rendszerváltoztatás lényegében átfogó válság keretei között,
rendkívül terhes örökséggel indult meg.
A század terhes öröksége jelentős részben külső hatá
sokra, Trianon, Jalta következm ényeire vezethető vissza. A
társadalom életerejét, az ország erőforrásait tragikusan m eg
csapoló külső fejlem ények következtében kétségkívül eltűnt
a cselekvési lehetőség, de a szükséges források java része is.
M agyarország m int nem zetállam a 20. századtól kimagasló
an kedvezőtlen külső feltételeket kapott, s adott korlátai
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mellett is rossz válaszokat adott korunk fő kihívásaira, a
műszaki-tudományos forradalom, a poszt-indusztriális társa
dalom és a világgazdasági globalizálódás folyamataira.
A szú'kreszabott m ozgástéren belül viszont a rendszerváltás számára akadtak szerencsés perem feltételek is. A volt
KGST-országok csoportjában csak M agyarországon indult
meg az átalakulás a versenyképesség és a szociális igazsá
gosság követelményeit ötvöző szociális piacgazdasági rend,
az ésszerű fokozatosság választóktól elfogadott keretei kö
zött. Az 1990. évi választások tükrözték a társadalom óhaját
a „legkisebb balhé melletti legnagyobb változásokra”. Bár
az ország történelmi jelenében és belátható jövőjében sűrű
södnek az elmúlt évezred és évszázad hagyatékai, nem ér
dektelen megvizsgálni, hogy a rendszerváltás utáni fél évti
zed miként befolyásolta az ország helyzetét.
1.
A rendszerváltás első fél évtizedéről kialakítható
kép az impresszionizmus, a fény- és árnyékjelenségek
együttesének jegyeivel írható le. Történelm ileg rendkívül
rövid idő alatt beindult és félúton túljutott a politikai-gazdasági intézményrendszer átalakítása. E folyam atot számszeaisítve jellem zi, hogy 1994. végén a magyar nem zeti jö v e
delem kereken 70%-a jött létre a legális, ill. árnyékban mű
ködő magángazdaságban. A korábbi gazdálkodási, jövedel
mi és árviszonyokat eltorzító költségvetési szubvenciók ará
nya fél évtized alatt 80%-kaI csökkent, az árak és az import
kereken 90%-a liberalizált, kialakult a de facto konvertibili
tás, működnek a független intézmények: a jegybank, a
számvevőszék, a bíróságok, valam int az önkormányzatok.
A külgazdasági kapcsolatokban a kisországi követelm é
nyeknek megfelelő erőteljes világgazdasági nyitás kereté
ben ritka mértékű földrajzi súlypontváltás következett be. A
magas minőségi igényszintű fejlett piacgazdaságok aránya a
magyar kivitelben fél évtized alatt 35%-ról 72% -ra nőtt.
M íg a keleti fő piac, ill. a KGST összeomlása a térség kivi
telének dollár-értékét több, m int egyharmaddal csökkentet
te, a magyar kivitel dollár-értéke 11%-kal emelkedett. T e
hát a keleti piacvesztés egyébként súlyos m értéke Magyarország esetében volt viszonylag a legkisebb; Magyarország
tudta leghamarabb és leginkább normalizálni kapcsolatait az

Orosz Föderációval, így annak egykori KGST-partnerei so
rában a korábbi ötödről az első-második helyre lépett elő.
Különféle belpolitikai célzatú híresztelésekkel szem
ben a térség többi országánál jóval erőteljesebbé vált a m a
gyar kivitel term ékszerkezetének nemesedése. ENSZ felm é
rés szerint (U. N. ECE Econom ic Bulletin fór Europe, Vol.
46,1994, 59. oldal) 1990-1993 között a fejlett piacgazdasá
gokra irányuló m agyar kivitelen belül a beruházási javak
aránya 11,6%-ról 17,4%-ra nőtt. Ugyanakkor ez az arány
Csehország esetében 9,5%-ról 13,6 %-ra, a fejlett piacgaz
daságok átlagában 20%-ról 21 %-ra nőtt. A magyar élelm i
szergazdasági kivitelen belül a feldolgozott termékek ará
nya 47%-ról 75 %-ra nőtt.
A m eginduló szerkezeti korszerűsödést jelzi, hogy a
ném et főpiacon a m agyar kivitel 40,5% -a 1993-ban olyan
termékcsoportokból állt, amelyek export-egységárai maga
sabbak, m int az import-egységárak. Lengyelország esetében
ez az arány 24,7%, Csehország esetében pedig 12,1%. Az
sem lebecsülhető, hogy a nyolcvanas évek első felében a
m agyar exportárak az EGK átlagos importárainál 30%-kal
alacsonyabbak, 1992-ben m ár közel 50%-kal magasabbak,
míg a többi visegrádi ország a korábbi m agyar egységár
színvonalon exportált.
A term ékszerkezetben megfigyelhető nemesedés sűrít
ve tükröz különféle fejlem ényeket, bizonyos költséggazdál
kodási kényszereket, de egyszersm ind gazdaságdiplomáciai
úton szerzett többletkedvezm ényeket, növekvő piacképessé
get s tőkeim porthoz fűződő korszerűsítő hatásokat is. A kü
lönféle európai megállapodások eredm ényeként sikerült ki
töm i a szűk belső felvevőpiac, ill. a kisnemzeti gazdasági
lét sok évtizedes béklyóiból. Jelenleg a m agyar összkivitel
több, m int három negyede irányul olyan országokba, ame
lyekkel szabad kereskedelm i megállapodásunk van, és ipari
összkivitelünknek kétharm ada m a m ár vámok nélkül ju t a
külső felvevőpiacokra. A világgazdasági és európai integrá
lódás térségi pozíciói, ill. a modernizálódás szempontjából
kulcsfontosságú, hogy a pénzügy\-technol0giai-szellemi és
szervezeti erőforrásokat közvetítő külföldi működő tőkebe
fektetések értéke az 1989: évi 0,5 milliárddal szemben 1994
végén elérte a 8,5 milliárdot, a térségben befektetett állo
mány 40%-át. Az egy főre jutó külföldi tőkebefektetések
összege M agyarországon három szor nagyobb, m int Csehor
szágban, nyolcszor nagyobb, m int Lengyelországban s Szlo
vákiában, tizenhatszor nagyobb, m int Romániában, és már
jelenleg is az orsztrák és spanyol szinthez közelít.
K özvetett hatásokkal járó, minőségi társadalmi válto
zást jelen t a középosztály kialakulásának felgyorsulása. Az
országban élő egyéni vállalkozók száma ö t év alatt 161
ezerről 820 ezerre nőtt, a gazdaságilag aktív népesség 20%á t kitevő vállalkozói csoport a nyugat-európai arányokhoz
közelít. Gazdasági hatékonyság szempontjából nem közöm
bös, hogy a m agyar tulajdonosi réteg nem az állami vagyon
elosztása révén alakult ki, hanem a tulajdon működtetésére
képes, kockázatvállalásra hajlandó, és a térségben egyedül
állóan szigorú csődtörvény tisztítótüzén átesett vállalkozó.
Tőkefelhalmozás szempontjából nem közömbös, hogy a
kilencvenes évek eleje óta a felsőfokú képzésben részesülők
hat évtized óta nem tapasztalt m agas hányada kap lehetősé
get külföldi ösztöndíjakra, tanulmányokra.
2. Az átalakulási teljesítm ények mellett azonban az el

múlt fél évtizedben is gyarapodott a század veszteségrovata.
Egy évtizedes stagnálás után 1989-1994 között 18%-kal
esett vissza a GDP, egyharmaddal a mezőgazdasági term e
lés, egynegyeddel a beruházások volumene, és a munkahe
lyek száma; 1988-1992 között az iparban 42% -kal zuhant a
termelés, 30%-kal a foglalkoztatottság, 16%-kal a term elé
kenység. Az általános jövedelem -zsugorodáson belül vé
kony lakosságcsoportok, ill. a Budapest-Hegyeshalom föld
rajzi tengely mentén elterülő területek javára kibontakozó
jövedelem -átcsoportosítás m ellett erőteljes leszakadás ta
pasztalható a keleti országrészek, hagyományos nehézipari
ágazatok, s különösen a nyugdíjasok rovására Zsugorodó
termelés és jövedelm ek m ellett a gazdaság m ind kevésbé
tudta viselni az 1960 óta arányaiban is meghárom szorozó
dott szociális szolgáltatások költségeit. A jövedelem -term e
lőképesség és a jövedelem -felhasználás közötti rés folyam a
tos tágulása a pénzügyi egyensúlyhiány folyam atos növeke
déséhez és a költségvetési szerkezet eltorzulásához vezetett.
Az 1990-ben - igaz, tragikus áron - m ég kiegyensúlyozott
költségvetést 1993-ban m ár a GDP 5,2 % -ának, 1994-ben
5,8 %-ának megfelelő deficit váltotta fel. E deficit azonban
nem az infrastruktúra-fejlesztési vagy átfogóbban m oderni
zációs ráfordítások kiadásainak növekedéséből, hanem a
drága pénz politikájának tartós alkalm azása nyom án m eg
növekedett, és jelenleg m ár a költségvetési kiadások kerek
egyharmadára rúgó kamat- és törlesztési terhekből adódott.
E helyzet tartósodása term észetesen előrevetíti a költségve
tési ellehetetlenülés állapotát. A z egyensúlyi zavarokra fo
lyamatosan jövedelem elvonási törekvésekkel reagáló fiská
lis politika nyomán viszont m ind erőteljesebb zavarok ala
kultak ki az egyes társadalmi alrendszerek, az oktatás,
egészségügy, közbiztonság, önkormányzatok működőképes
ségében.
A belső pénzügyi egyensúlyi zavarok bizonyos időbeni
eltolódással leképeződtek a külgazdasági kapcsolatokban is.
Bár 1990-1992 között három egymásutáni évben dinamiku
san nőtt a kivitel, s aktívummal zárult a fizetési mérleg, a
rendszerváltás és a versenyképesség javításának hosszabb
távú követelményei fölé kerekedő rövidtávú fiskális kény
szerek nyomán 1993 óta nem zetközi összehasonlításban is
riasztó mértékű fizetési m érlegdeficit alakult ki. A z ország
nettó adósságállománya 1989-1993 között összesen 2 m illi
árd, 1994-ben egy év alatt több, m int három m illiárd dollár
ral nőtt, és az irányzat megfordítása nélkül elkerülhetetlen
az évtized elején felhalm ozott — a gazdasági szuverenitás
védelmét is szolgáló - devizatartalékok felélése.
A számszerűsíthető pénzügyi egyensúlyzavaroknál is
súlyosabb gondok forrása a történelmi idő, a társadalmi-politikai-cselekvőképesség és a bizalom deficitjének növeke
dése. Bár az átalakulási és m odernizációs feszültségek elő
rejelzése kormányzati szinten már 1990-ben megtörtént, a
keleti piacok összeomlásából, a jugoszláv háborúból, a nyu
gat-európai recesszióból fakadó külső sokkhatásokra a gaz
daságpolitika drasztikus lépései is ráerősítettek. A kedvezőt
len irányzatok kormányzati szintű m egfordítására alkalmas
első teendők csak 1993 szeptem berében fogalmazódtak
meg. E politika következetes folytatását 1994 első félévé
ben a választási kampány, m ajd a választások után megala
kult kormányzat beépített működési zavarai és gazdaságpo
litikai passzivitása m egakadályozta. A nem zetek közötti ki-
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m életlen gazdasági versenyben a m ásfél éves passzivitás, a
ga önm agában is a társadalom m űködtetési zavaraihoz ve
döntési-cselekvési paralízis önm agában is súlyos idődefícitzet, hiszen közepesen fejlett, válsághelyzettel birkózó or
hez kötődő veszteségek forrása.
szág motivációs rendszerében nem tám aszkodhat szélesebb
3.
A cselekvőképesség deficitje jelentős részben a társávon gazdasági ösztönzőkre, s a pluralista politikai rend
sadalom m ozgósítására alkalm as nem zeti modernizációs
szer pedig ún. erőszak-m echanizm usokra. Korántsem vélet
stratégia hiányából s az elm últ években kialakult politikai
len jelenség, hogy a történelm ileg m egkésett s gyorsított
erőtér bel- és pártpolitikai m eghatározottságából fakad. Bár
m odernizációt végrehajtó országok a szerkezeti átalakulás
a kelet-közép-európai átalakulási folyam at legtöbb szerves
legkritikusabb időszakában jóval nagyobb m értékben tá 
fejlődési elem e 1956 nyom án a térség történelmi kísérleti
maszkodtak erőszak-m echanizm usokra és értékrendi m oti
laboratórium ává kifejlődő M agyarországon lelhető fel, a
vációkra, m int a szerves fejlődés több évszázados útját járó
m agyar rendszerváltoztatásban is m eghatározó súlyt jelen 
euroatlanti országok. A politikai dem okrácia és a gyorsított
tettek az úgynevezett exogén tényezők, 1989-ben, a szovjet
korszerűsödés egyidejűségéből fakadó kettős racionalitások,
amerikai m egállapodás során kialakított keretfeltételek, ill.
célkonfliktusok bénító hatását küszöbölheti ki, vagy tom pít
az ezzel összefüggésben életrehívott. politikai pártok. így a
hatja az erkölcsi, értékrendi m egújhodás. Ennek elmaradása
társadalom politikai energiáinak zöm ét az elm últ fél évti
viszont felerősítheti a rendszerváltás, a végrehajtó hatalom
zedben nem a jövőépítés hosszú távú feladatai, hanem a rö
gyengülésének időszakában amúgy is burjánzó korrupciót, a
vidtávú hatalom politikai harcok, szem élyi önmegvalósítási
gazdasági törvényességi deficitet, a bűnözést, ill. az ebből
törekvések, öndefiníciós, öntisztulási és pártközi m érkőzé
fakadó társadalm i veszteségek mértékét.
sek kötötték le. Belső konfliktusoktól terhelt, identitási za
A válság különösen kritikus területét jelen ti a magyar
varokkal küszködő, távlatos koncepciókkal nem rendelkező
gazdaság jövőjébe vetett belső és nem zetközi bizalom , ill. a
pártok együttm űködésétől eleve indokolatlan volt az ország
bizalm i tőke megcsappanása, a M agyarországról kialakított
sorsának javításához szükséges cselekvőképességet várni.
kép romlása, az ország jövőbeni történelm i szerepének elB ár az újdonsült dem okráciákban a hivatásos politikusi
homályosulása. Eltűnőfélben a hagyom ányos regionális ú t
réteg hajlam os a parlam enti erőtereket parlam enten kívüli
törő és történelmi laboratórium -szerep. A ja lta i realitások, s
politikai realitásokkal azonosítani, az elm últ fél évtized ta
a sztálini, poszt-sztálini m odell m egváltoztatására nemzeti
pasztalatai az összhang hiányára utalnak. A m odernizációs
forradalommal, m ajd reform politikai lépésekkel törekvő tár
stratégia végrehajtását politikai oldalról rendkívül nehezíti
sadalmi erők által fém jelzett M agyarország m integy ne
az ún. társadalm i tám ogatottsági deficit kialakulása, ill. nö
gyedszázadon át fontos nem zetközi szerepet játszott a tér
vekedése. A m agyar nép e században több súlyos bizalmi
ségben kibontakozó átalakulás orientálásában. 1990-ben
válságon esett át. Trianon, Jalta és 1956 külső eredetű illú
m egfogalm azódott az a stratégiai cél, hogy az Osztrák-M azióvesztést okozott, m elynek közös definíciója volt a N yu
gyar-M onarchiában és a létező szocializm usban különleges
gat cserbenhagyó, kiárusító m agatartása. A kádári konszoli
státuszt kivívó M agyarország - történelm i tapasztalatait ka
dáció és a gulyáskom m unizm us lényegét jelentő nagy írat
m atoztatva - elsőként mutasson példát a gyors és sikeres
lan paktum , a korm ányzati és az individuálszféra viszonyla
rendszerváltoztatásra, az európai integrálódásra, és így az
gos távolságtartása, békés egym ásm ellettisége, igaz, súlyos
újjászerveződő kelet-közép-európai térség modernizációs,
külső eladósodás és szerkezeti lemaradás árán, de viszony
kereskedelmi-pénzügyi alközpontjává fejlődjön.
lagos stabilitást tartott fenn. A reálbérek 1979-1987 közötti
E szerep kiteljesítése egyszersm ind lehetőséget kínált
10%-os csökkenése, s a rendszer m űködési zavarainak le
az adott kisországi lét m ellett elvárható nem zetközi jelen tő 
lepleződése a nyolcvanas évek m ásodik felére meghozta az
ség növelésére, a K árpát-m edencében élő m agyarság sorsá
elm últ évtized első nagy bizalom - és ilíúzióvesztési hullá
nak javítására. B ár e m agyar stratégiai cél ellen jelentős
mát. Ezt követte a rendszerváltoztatáshoz fűzött várakozá
nem zetközi és velük összefonódó belföldi érdekcsoportok
sok elenyészése a kilencvenes évek elejére. M ára pedig, az
léptek fel, a M agyarország jövőbeni szerepébe vetett bizal
1994. évi választást követő csalódottság, a társadalom-pszi- mi tőke felhalm ozása 1993 végéig kedvezően ala k u lt Ezt a
chikai környezet harm adik nagy átalakulása, a „régen jobb
beáram ló külföldi tőke is bizonyította. 1994-1995 viszont a
volt” hangulat roham os m egszűnése észlelhető. A legutóbbi
nem zetközi bizalom vesztés időszaka. Részben a választási
évek három nagy bizalom vesztési hulláma, s a választói
kampány, részben az azt követő m egnyilvánulások nyomán
m agatartások, a lakossági tám ogatás ezzel összefüggő válto
sorozatosan jelennek m eg a M agyarország katasztrofális
zékonysága egyrészt fenyegeti a stabilitást, m ásrészt növek
helyzetére, m űködési zavaraira, hátraszorulására utaló
vő apátiát, politika iránti bizalm atlanságot vagy éppenség
elemzések, nyilatkozatok. Ezek nyom án m ár 1994-ben több,
gel indulati-m agatartási szélsőségeket vált ki.
m int 40%-kaí, kereken 1 m illiárd dollárral csökkent az évi
A sorozatos nagy illúzióvesztések társadalom-kritikai
tőkebeáramlás, m egindult a tőkekivonás és a szubregionális
környezetében aligha m eglepő az értékvesztés ill. értékki
pozíciók sorvadása. E helyzet m egfordítása 1995-ben m ár
ürülés felgyorsulása, ill. az elm últ fél évszázad értékrendi
alig várható, hiszen m egnőttek a m odernizációs tem póvesz
torzulásainak rendkívül lassú ütem ű eltűnése. E folyamat
tés költségei és a jövőre szakadó terhei.
nem csupán filozófiai jelentőségű. A rendszerváltás sem ki
4,
A m érleg tehát m eglehetősen összetett. A z első vi
zárólag a politikai rendszer és a gazdaság működési rendje,
lágháború és a rendszerváltás közötti időszakban M agyaror
vagy a külgazdasági kapcsolatok átalakítását jelenti, hanem
szág önsorsalakítási lehetőségei m eglehetősen korlátozottak
a társadalm i értékrend, a m agatartási norm ák m egváltozta
voltak. Bár a rendszerváltás folyam atát s perem feltételeit tását is, Összehangolásukat a modernizáció, a polgárosodás
egyes pártok, szem élyek önképétől és a közhiedelem től el
követelm ényeivel. E folyam at elm aradása vagy vontatottsátérően - alapvetően külső döntési központokban alakították
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új reneszánsz bontakozik-e ki, vagy folyamatos leszakadás
következik. Az egy évezreden át nyugati formációhoz, kap
csolatrendszerhez kötődő kelet-közép-európai országok szá
mára hosszú távon sorsformáló lehet az új törésvonal, és
hogy annak melyik felére jutnak, vagy netán egy cordon sanitaire részeivé válnak. Bár nem m egalapozatlanok a felté
telezések, hogy az esetleges újabb törésvonalak is nagyha
talmi megállapodások keretében alakulnak majd ki, a bénító
fatalizmus ellen szól sok változás, az 1989. évi máltai pak
tum repedéseiből adódó manőverezési lehetőség, az elsza
baduló folyamatok, jelenségek szaporodása,
Az adott helyzetben a magyarság-stratégia alapvető
célja a megfelelő hely kialakítása a változó Európában. A
nemzet életében mindig vannak legfőbb parancsolatok,
amelyek nem hígíthatok fel a prioritásrendszerek rosszul
használt fogalmával. Az elmúlt fél évtizedben az ország fo
stratégiai célja a rendszerváltás beindítása és kibontakozta
tása volt. Ma a rendszerváltás befejezése m ellett a stratégiai
fő cél - miként.egy évezreddel ezelőtt - az új európai hely
kialakítása. Batsányi két évszázaddal ezelőtti üzenetétől né
mileg eltérően ma a történelem arra int: Vigyázó szemetek
Maastrichtra vessétek!
A célrendszerek hierarchiájában a tudomány és a gya
korlat már régóta különbséget tesz a fő és a tám ogató célok,
s különösen a Célok és az eszközök között. A pénzügyi kon
szolidáció, mint fo cél nem lehet alternatívája az európai in
n . A M AGYAR KORSZERŰSÖDÉS
tegrálódásnak. A pénzügyi konszolidáció az európai integ
FŐ STRATÉGIAI KIHÍVÁSAI
rálódás egyik szükséges eszköze, hiszen az Európai Unió
Kis országok sohasem urai sorsuknak, jövőjüknek. Fej
szigorú tagfelvételi követelményeket szab az infláció, a
lődésüket alapvetően külső tényezők, nemzetközi folyama
költségvetési deficit, vagy az államadósság mértékében.
tok ill. az azokhoz való alkalmazkodás eredményessége ha
Nem szerencsés a jelenlegi határokon túl élő magyar ki
tározza meg. Kis országok fennmaradásához e folyamatok
sebbség védelmét szembeállítani az európai integrálódás
felismerése, és a megfelelő stratégiák, alkalmazkodási me
céljával, netán kisebbségi, magyarság-stratégiai érdekeket
chanizmusok kialakítása szükséges. Az amerikai külügymi
feláldozni az Európa-politika oltárán. Magyarország európai
nisztérium szakértője, Fukuyama véleményétől eltérően a
betagozódásának sikere m egfelelő politikai magatartásfor
kilencvenes évek nem igazolták, hogy a történelem véget
mákra késztetheti a szomszédos országok európai integráló
ért. Az ország sorsát az elkövetkező években meghatároz
dásra törekvő politikai tényezőit. A nemzetközi kapcsolatok
hatja az európai erőtér átrendeződése, ill. a globalizálódó
fejlődése arra utal, hogy a gazdasági potenciáljukat erősítő
világgazdaság kihívásai, az azokra adott magyar válaszok.
ázsiai országok politikai érdekérvényesítő képessége is
1.
A nagyhatalm ak közötti nukleáris összecsapás ve
megnőtt. A több államban élő magyarság számára is a tér
szélyének nagyfokú csökkenése után a gazdaság a nemzet
ség európai betagozódása teremtheti meg a gazdaságiközi hatalompolitikai érdekérvényesítés fo színterévé vált.
politikaá-kulturális lét feltételeit a sokszínűség egységében,
E tény azonban nem zárja ki, hogy Európa keleti felében a
A nyugat-európai térségben a helyi politikát m ár mind na
biztonságpolitikai fejlem ények a jövőben is meghatározó
gyobb mértékben szövi át az etnikum. A közös kulturális
szerepet játsszanak az egyes kis országok sorsának alakulá
gyökerek viszont egyesítő erőként hatnak - m iként a német
sában. Ma már a korábbinál szélesebb körben hat az a fel
példa is mutatta - s a gazdasági, valamint politikai érdekér
ismerés, hogy a volt Szovjetunió térsége m ég hosszú ideig a
vényesítő képesség erősödését eredményezik. Fontosak az
nemzetközi, s különösen a regionális biztonságpolitika
egykori Szovjetunióban, Jugoszláviában, Csehszlovákiában
kulcsproblémája marad. Bár a kelet-európai térség demok
szerzett tapasztalatok, amelyek arra utalnak, hogy a külön
ratizálása, piacgazdasági átalakítása kívánt cél és európai
böző kultúrákhoz tartozó csoportokat egyesítő államalakula
érdek, az eléréséhez rendelkezésre álló szellemi, személyi,
tok a kulturális határvonalak m entén bomlanak fel.
pénzügyi erőforrás, külső támogatás elégtelen. E felismerés
Az új európai hely kialakítása, a csatlakozás az Euró
terjedése nyom án nem csak Kelet-Európa, hanem KeletKözép-Európa országai iránt is nő a nemzetközi bizalmat
pai Unióhoz és a NATO-hoz tehát magyarságpolitikai, biz
tonságpolitikai s gazdasági szempontból egyaránt kiemelt
lanság, erősödik a passzív, kiváró magatartás.
A megfelelő stratégiák, felkészülés és külső támogatás
stratégiai cél. E fő célnak alárendelve kell kialakítani a min
nélkül beinduló rendszerváltás m agas társadalmi költségei
denkori gazdaság, oktatás- és társadalompolitika, környezet
védelem stb, teendőit. A z ország jövője tehát elsősorban at
következtében Kelet-Európában megnőttek az átalakulás
tól függ, hogy a kedvezőtlen kelet-európai fejlemények ese
megtorpanásának veszélyei. Ma m ár korántsem zárható ki,
hogy ismét új törésvonal keletkezik Európa keleti és nyugati
tén kialakuló új demarkációs vonal nyugati oldalára kerül
jön, megfelelő teljesítményekkel, és minél előbb.
fele között. N em egyértelmű, hogy Ke 1et-Közép-Európában

ki. Kétségkívül az elm últ fél évtizedben az ország hét évti
zede nem tapasztalt történelmi esélyt kapott érdekei érvé
nyesítésére, önmozgásokra. A rendszerváltás első, legnehe
zebb szakaszának erőszakmentes lezárása, a korábbi egyol
dalú külső függőség felszámolása, az erőteljes világgazda
sági nyitás, az évtizedes stagnálás megállítása az 1994. év
eredménye. Felelőtlen és teljességgel megalapozatlan tehát
az olyan belpolitikai állásfoglalás, hogy az ország helyzete
sokkal súlyosabb, m int fél évtizede. Más kérdés viszont,
hogy m egfelelő stratégiával, a belpolitikai kényszerpályák
nélkül az átalakulás gazdasági veszteségei, társadalmi költ
ségei jóval kisebbek, a jövő alapja a jelenleginél sokkal szi
lárdabb is lehetett volna. Az is más kérdés, hogy külső meg
ítélés szerint M agyarország 1990-ben kedvezőbb esélyekkel
indult el az átalakulás útján, m int a térség többi történelmi
sorstárs-országa, s azóta az előnyök nagymértékben csök
kentek. Csökkentek, de nem szűntek meg. Komplex, objek
tív mércékkel mérve a térségen belüli magyar pozíciók még
mindig a legjobbak. Bár az ország helyzete nehéz, koránt
sem olyan rossz, m int a Magyarországról vagy a kormány
zatról kialakított nem zetközi kép. A távolabbi és a közel
múlt megítéléséről vitatkozhatunk, de az ország jövőjének
alakításában m indig is a mindenkori tényhelyzetből, vala
mint az ismert s várható kihívásokból célszerű kiindulni.
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2. Az első kérdéstói ugyan el nem választható, de ter
mészetében eltérő kihívást jelen t a világgazdasági globali
zálódás. A nemzetközi kapcsolatrendszerben egyidejűleg
hatnak a három nagy régió, az Európai Unió, a Távol-Kelet
és Észak-Amerika közötti gazdasági verseny erői, a világ
hat-hét nagy civilizációja közötti kölcsönhatások, s a világgazdasági globalizációt leginkább megjelenítő világgazda
ság mind nagyobb részét lefedő transznacionális vállalatok,
amelyekre m a a világkereskedelem kétötöde jut.
A világkereskedelem közel egyharmada e világmére
tekben működő nagyvállalatok nemzetállamokban működő
leányvállalatai közötti, vállalaton belüli kereskedelem.
M indinkább a transznacionális vállalati szférában alakulnak
ki a nem zetközi értékképződés, jövedelem-megoszlás s
nemzetközi munkamegosztás keretfeltételei. A nemzetálla
mok sorsa szempontjából korántsem közömbös, hogy az
egyes országok transznacionális munkamegosztásban a jö 
vőt hordozó, szürkeállomány-, szakképzettség-, kutatás-fejlesztésigényes, m agas fajlagos értéket létrehozó tevékenysé
gekre szakosodnak-e, vagy ipari helótákká válnak- Rendkí
vül erőteljes hierarchikus tagozódás indult már be az elmúlt
negyedszázad során is a nemzetközi munkamegosztásban
elfoglalt szerep alapján, amely növekvő polarizálódást, fej
lettségi szintkülönbségeket, az egy főre jutó GDP nagyság
rendjében százszoros eltéréseket, s ebből adódó destabilizációs veszélyeket alakított ki az egyes nemzetállamok között.
E folyamat következményeként az egyes országokon
belül is felerősödik a polarizáció, a társadalmi dezintegráció
a szektorok, lakosságcsoportok között, és nagymértékű a te
rületi, korosztályi, etnikumi és szociális leszakadás. Kiala
kul a transznacionális szektorba integrálódó dinamikus, és a
leszakadó, sorvadó szektorok párhuzama, leállhat a nemzeti
modernizáció, a polgárosodás, elsorvadhat a nemzeti életerő
és kultúra. E folyamat persze nem végzetszerú, mint a hatvanas-hetvenes évek egyes szellemi-politikai áramlatai vél
ték. Elsősorban az ázsiai országok, de Európában Spanyolország, Portugália, Írország példája is matatta, hogy megfe
lelő modernizációs stratégia, megfelelő politikai erőtérre tá
maszkodó cselekvés beindíthatja a gyorsütemú felzárkózást.
Magyarország európán belüli új helyének kialakításá
ban tehát szervesen összefügg az esetleges új európai törés
vonalból fakadó geostratégiai helyzet és a globális, valamint
európai munkamegosztáson belizli gazdasági együttműkö
dési rendszerben elfoglalt hely céltudatos alakítása. A világgazdasági globalizáció, az áruk, szolgáltatások, tőkék, tech
nológiák áramlási korlátainak fokozatos eltűnése, a nemzetgazdaságok összefonódása s integrálódása átfogó alkalmaz
kodást és a versenyképesség javítását követeli.
3. A globalizálódással szorosan összefonódó kihívás a
világgazdasági potenciál mintegy 70%-át képviselő fejlett
piacgazdaságokban kibontakozó társadalmi-gazdasági átala
kulás. A fejlett piacgazdaságok az elm últ negyedszázadban
poszt-indusztriális, szolgáltató társadalmakká alakultak,
megváltozott struktúrákkal, fejlődési hajtóerőkkel, mecha
nizmusokkal. A legutóbbi évtizedben észleljük az átalakulás
újabb szakaszát, a globális informatikai társadalom kialaku
lását. A tudományos-technikai forradalom újabb szakasza,
az ún. digitális forradalom a számítástechnika és az űrtáv
közlés eredményeinek ötvözésével alapvetően módosítja a
gazdasági tevékenység jellegét, a képzési, foglalkoztatási,
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beruházási, ráfordítási-kibocsátási arányokat, a hatékonysá
got, versenyképességet, a döntési folyam at sebességét, reak
cióidejét, az élet minőségét. Az informatikai társadalom
ugyanakkor nemcsak a nemzetközi kapcsolatokban, hanem
az egyes nemzeti társadalmakon belül is súlyos kihívásokat
teremt. A hatalom, siker, versenyképesség kulcsa mindin
kább az információkhoz való hozzájutás. Az információk
hoz hozzá nem ju tó egyének, közösségek, vállalatok, terüle
tek s országok növekvő mértékben marginálizálódnak, le
szakadnak. Gyors ütemben táguló jövedelm i, képzettségi
szakadék alakul ki az informatikai technológiák megismeré
sére, alkalmazására képes és az azon kívül rekedő közössé
gek között Az átalakulás nem csupán munkahelyeket szá
mol fel - amelyek ellensúlyozása új gazdaságpolitikai kihí
vás, - hanem átalakíthatja a hatalmi erőtereket is. Az infor
matikát uraló csoportok egyrészt gyorsuló ütemben szakad
nak el a többiektől, s növekvő kísértést érezhetnek a centralizáltabb döntési, politikai struktúrák és az ezekkel össze
hangolt irányítási mechanizmusok kialakítására.
4.
A külső kihívások megválaszolása azonban elvá
laszthatatlan a társadalom ill. a gazdaság működőképessé
gét, túlélési esélyeit feszegető létkérdések megválaszolásá
tól. Belső eredetű kihívásaink a fél évszázada elhanyagolt s
gyakorta tudatosan pusztított természeti környezetünk leromlásából, a humánpotenciái sorvadásából, a jövedelem 
termelő-képesség gyengeségét tükröző szerkezeti egyen
súlyhiányainkból fakadnak. Nem szükséges itt utalni azokra
a folyamatokra s tényekre, melyek következtében Magyarország ma a legveszélyeztetettebb természeti környezetű or
szágok sorába lépett. A természet mindinkább bosszút áll a
leigázására irányuló korábbi törekvéseken, s a környezet
pusztulása veszélyezteti a lakosság biológiai és gazdasági
létfeltételeit. A környezetszennyeződés mértéke is közreját
szik abban, hogy gyors ütemben romlik a lakosság egészsé
gi állapota, szellemi-fizikai teljesítőképessége, s növeked
nek az egészségügyi ellátási költségek, valamint a teljesít
mény csökkenésével járó veszteségek. Külgazdasági kap
csolatainkban egyre nehezebb a szennyezett területekről
származó áruk kivitele, illetve romlik az árszínvonal, csök
ken e területek vonzereje a külföldi tőkebefektetők előtt, így
romlik az esély a nemzetközi integrálódasa, felzárkózásra.
£ folyamatot távlatilag tetézi felkészületlenségünk a klímaváltozás, felmelegedés következményeire,
A környezetvédelmi deficit következményeinél időben
rövidebb távon és súlyosabb formában jelentkezik a magyar
lakosság biológiai-szellemi erejének megcsappanása. Az el
ső világháború előtti évtizedekben az európai összehasonlí
tásban még kimagasló demográfiai dinamikát mutató Ma
gyarország századunk utolsó negyedében a kontinens leg
alacsonyabb népszaporulatú országai közé lépett, a nyolcva
nas évektől kezdve nemzetközi negatív rekordként csökken
a népesség. Még ennél is nagyobb súllyal esik latba a lakos
ság, különösen a férfilakosság egészségi állapotának romlá
sa. Az egy főre jutó gyógyszerfogyasztásban elért harmadik
ötödik helyezés ellenére a felnőttkorba lépő korosztályok
kétötöde fizikailag alkalmatlan katonai szolgálatra (az 1938,
évi 16%-kal szemben), 30%-a szenved idegi eredetű pana
szoktól, személyiségzavaroktól, egyhatoduk szellemi álla
pota nem éri el a normalitás kritikus minimumát. A fokozó
dó kábítószerfogyasztás nyomán e deficit exponenciális nö

vekedése várható.
Századunk derekáig a nem zetközi szakirodalom sze
rint M agyarország lakosságának oktatási-kulturális színvo
nala messze felülm úlja az anyagi termelését. Korántsem vé
letlen, hogy ezideig kilenc Nobel-díjas került ki a magyar
iskolarendszerből. M ind külföldön, m ind a magyarországi
külföldi tulajdonú vállalatoknál nem zetközi összehasonlítás
ban még m indig kim agaslónak tartják a szakképzett magyar
munkaerő alkotási-problém am egoldási képességét. A múlt
hagyatékának folyam atos felélése, ill. az oktatási-kutatásifejlesztési-nevelési-kulturális alrendszerek fiskális kénysze
rekből kiinduló, másfél évtizede tapasztalható sorvadása a
kilencvenes években m ár láthatóan gátolja a szürkeállo
mány bőségére építkező korszerűsítési törekvéseket, a szer
kezeti felzárkózást, sőt megindította a lejtőmenetet a nem 
zetközi bedolgozói státusz, a jövedelem vesztés, a termelő
szolgáltatói helótasors felé.
A term elő képesség külső megrázkódtatásokból, intéz
ményrendszeri átalakulásokból, koncepcionális deficitekből
fakadó folyam atos gyengülése az ország pénzügyeiben tartósuló belső és külső egyensúlyhiányhoz vezetett, s ezen ke
resztül fokozatosan gyarapította a társadalom működési za
varait. A gyengülő jövedelem term elő képesség, a gulyáskommunizmus, ill. a két rendszer közötti verseny időszakabán társadalm i-politikai stabilizációs céllal kialakított belső
felhasználási, társadalm i szolgáltatási szintek között egyre
szélesedett a szakadék. A különféle társadalmi szolgáltatá
sok aránya az összjövedelem-töm egen belül az elmúlt há
rom évtizedben 17%-ról 40% -ra emelkedett, és ezt növekvő
m értékben az állam belső és külső eladósodása finanszíroz
ta, Mindez viszonylag könnyen ment a hetvenes években,
amikor a nem zetközi és az európai piacokon az olaj árrob
banása utáni likviditási bőség időszakában az inflációs rátá
nál alacsonyabb szinten lehetett hitelekhez jutni. A nyolc
vanas évek m onetáris forradalma, a pénzdrágulás időszaká
ban magas pozitív reálkam atok alakultak ki, s az eladóso
dás, ill, az adósságszolgálat m in^ költségesebbé vált.
M agyarország a térség legeladósodottabb országaként
kezdte a rendszerváltoztatást. A devizatartalékok nagyságá
val csökkentett bruttó adósságállomány, ill. az ebben az ér
telemben vett nettó adósságállomány összege 1989 végén
20,2 m illiárd, 1994 júniusában 20,5 milliárd, 1994 végén pe
dig 22 m illiárd dollárt tett ki (forrás: ENSZ EGB, Economic
Bulletin; vol. 46., 1994). A z 1995-ben előirányzott költségvetés kiadásainak kereken egyharmadát, az országban m eg
termelt jövedelem nek több, m int egykilencedét elnyeli az
adósságszolgálat. Bár M agyarországot nem fenyegette 7
milliárd dolláros devizatartalék m ellett sem 1994-ben, sem
az egyes politikai érdekcsoportok által ma híresztelt fizetésképtelenség, nyilvánvaló, hogy az eladósodás, a költségve
tési és fizetési m érlegdeficit ilyen nagyságrendje mellett, el
lenlépések hiányában az ország devizatartalékai kimerül
nek. Az elkerülhetetlen kényszerpálya lebéníthatja a gazda
ság, sőt a társadalom egészének működését is, vagy tartós
destabilizálódást, ill. olyan külső pénzügyi függőséget alakít
ki, ami az ország szuverenitásának kiterjedt korlátozásával,
a külföldről diktált belpolitikai-társadalm i erőtér és a nyu
gat-európai társadalm i-gazdasági rendszerbe aligha integ
rálható klasszikus latin-am erikai modell kialakulásával jár.
Kihívásaink term észete tehát különféle eredetű, de vé

gül is egymással szorosan összefügg, s az országtól is szoro
san összehangolt, zárt cselekvési program ban foglalt törté
nelmi válaszokat követel. Nyilvánvaló, hogy a leromlott ter
mészeti környezet és humánpotenciái, a gazdaság egyen
súlyhiánya nem segít fennmaradni a nem zetek és régiók kö
zötti versenyben, nem segíti a m agyar korszerűsödés és fel
zárkózás ügyét.
Hl. M AGYARSÁG-STRATÉGIAI VÁLASZOK
A végrehajtható stratégia alapvető követelménye a cél
rendszerek archimédészi fix pontja, a döntő láncszem, a kri
tikus kitörési pont helyes megválasztása. Ma és a belátható
jövőn belül e pontot a gazdaság jelenti. Pontosabban a több
évtized szerkezeti torzulása m iatt szenvedő és másfél évti
zede stagnáló, zsugorodó gazdaság növekedésének, korsze
rűsítésének, felzárkózásának feltételeit rendszerbe foglaló
cselekvési program kialakítása és végrehajtása. Gazdasági
növekedés, forrásbővítés nélkül aligha javítható a természeti
környezet, az emberi potenciál, a lakosság jövőképe és de
mográfiai életereje, az egyensúly, aligha várható fogadókészség az Európai Uniótól, valam int a NATO biztonsági
rendszerétől.
1.
Nem vitás, hogy az adott geostratégiai helyzet és
erőforrások mellett Magyarország jelenlegi határai államkö
zi konfliktus esetén -jiem védhetők. Csatlakozásunk a
NATO-hoz alapvető nemzetbiztonsági követelmény, amely
nek jelentősége az új Európán belüli törésvonal esetleges ki
alakulása esetén is kulcsfontosságú. Oroszország kevésbé
érzékeny Magyarország esetleges NATO-tagságával szem 
ben, m int például Lengyelország esetében. Ugyanakkor a
NATO éppen a geostratégiai helyzetből adódóan is másként
értékeli Magyarországot, hacsak kedvezőtlen kelet-európai
fejlemények következtében nem kerülünk előretolt perem 
sávba, amely javíthatná a mögöttes Európa, elsősorban
Ausztria, kisebb m értékben Dél-Németország és EszakOlaszország biztonsági helyzetét. A NATO-tagság előfelté
tele az is, hogy a szomszédos országokhoz fűződő kapcso
latok ne hordozzanak kishatalmi term észetű katonai kon
fliktus-kockázatokat.
Ugyanakkor a NATO fogadókészségét erőteljesen be
folyásolják a magyar hozomány értékének belső összetevői.
A katonai integrálódás belső oldalról sem tandíjmentes.
Megköveteli a szovjet gyártmányú fegyverrendszer lecseré
lését NATO-konform haditechnológiákra, a m agyar hadse
reg parancsnoki-, döntési-, irányítási rendszerének átszerve
zését és integrálását a NATO-struktúrákba, a személyi állo
mány kívánt át- és továbbképzését, m egfelelő logisztikai,
szállítási, hírközlési, tárolási kapacitások kiépítését,
M a
ga a felkészülés is jelentős erőforrás-mozgósítást igényel,
amelynek hozzávetőleges költsége 2-3 m illiárd dollár, majd
ezt követően a tagsági követelm ények a jelenlegi szinten a
GDP 1%-ával meghaladó folyamatos ráfordításokat igényel
nek. Megfelelő diplomáciai m unkával a szükséges erőfor
rás-többletek egy része külső támogatásból megszerezhető,
a ráfordítástöbblet zöm ét azonban a m agyar gazdaságnak
kell kiizzadnia, hacsak nem sikerül a NATO különleges bá
násmódját elérni. Az integrálódás biztonságpolitikai köve
telményei - amelyek egyszersmind a gazdasági integráló
dást is támogatják - egyértelmű állásfoglalást kívánnak a
társadalomtól és a politikai vezetéstől a biztonság árának, a
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geostratégiai helyzetjavítás költségeinek megfizetéséről.
2.
A globális kihívás megválaszolása, a társadalom
a gazdaság működőképességének fenntartása és erőteljes ja 
vítása sajátosan fonódik össze az európai integrálódás köve
telményeivel. Bár a fogadókészség mértékét végső soron el
dönthetik ma m ég előre nem látható politikai fejlemények,
a magyar társadalomnak abból kell kiindulnia, hogy azt
alapvetően befolyásolja m ajd az ország integrálódási kész
sége, képessége, hozományának értéke, ill. a partneri vonz
erő. A z Unió-tagság m eghirdetett makroökonómiai követel
ményei a tűrhető költségvetési deficit, eladósodás, infláció
mértékéről eleve egybeesnek a gazdasági stabilizálódás és
felzárkózás követelményeivel. A különféle intézmény- és
jogrendszeri, szabványügyi, eljárásrendi stb. összehangolódás a fő partnerrel pedig külgazdaság-érzékeny ország ese
tében örök alkalmazkodási követelmény. Bár még nem tűnt
el a harmadik út, i!l. a keleti kötődés nosztalgiája, az ország
alkalmazkodási követelményeinek irányát alapvetően meg
határozza az a tény, hogy a magyar külkereskedelemnek ma
kétharmada, s a jelenlegi irányzatok változatlansága esetén
az évtized végére több, mint 70%-a, a visegrádi országok
csatlakozása esetén pedig kereken 80%-a ju t majd az Euró
pai Unió tagországaira.
M it kíván tehát a magyar társadalomtól az európai út
építése? Mindenekelőtt a belső és külső erőforrások mozgó
sítására alkalmas cselekvési programot és a végrehajtáshoz
szükséges társadalmi környezetet, politikai erőteret.
A cselekvési program kialakításának kiindulópontja a
szemléletváltozás a társadalmi-gazdasági realitások alapján.
Hosszú idő óta uralkodik a rövidtávú szemlélet, s az ebből
fakadó tűzoltási gyakorlat a távlatos nemzetstratégia köve
telményei felett. Az eddigi gyakorlattól eltérően a jelen lé
péseit is a jövő követelményeihez kell igazítani. Az ország
cselekvési programja nem alakítható más, fejlettebb orszá
gok megoldásainak, tanácsainak mechanikus másolásával;
csakis a konkrét helyzet, Magyarország fejlődéstörténeti
öröksége és teljesítőképessége lehet irányadó. Tudomásul
kell venni, hogy a társadalom nem absztrakt matematikai
modell, hanem élő szövetrendszer, melynek életképessége
nemcsak jogi-, intézményrendszeri, politikai változásoktól,
hatásoktól, hanem elsősorban az ember anyagi és szellemi
létfeltételeinek alakulásától, azaz a reálszféra jelenségeitől
függ. Az emberarcú rendszerváltáshoz hasonlóan a sikeres
integrálódás csakis emberközpontú lehet.
Rendet kell teremteni az oksági kapcsolatok s a cél
rendszer értelmezési torzulásaiban. Az állandósult egyen
súlyhiányt és az inflációt nem a túlfogyasztás, a túlzott felhasználás, hanem az alacsony jövedelemtermelőképesség, a
gazdaság működési rendjének átalakítása, a fejlődés külső
feltételeinek m egváltozása okozta Ezeket viszont nem jö
vedelemelvonással kell gyógyítani. Az egyensúlyhiány
csökkentés, a jövedelem elvonás és tágabb értelemben a
pénzügyi stabilizálódás nem nemzet-stratégiai cél, hanem
bizonyos időszakban szükséges eszköz. Az elmúlt másfél
évtizedben az ország súlyos árat fizetett a célok és eszközök
összekeverése miatt. Hasonló szemléleti átértékelést kíván
annak tudomásulvétele, hogy a társadalom és a gazdaság si
keres működése megköveteli a különféle célok mindenkori
viszonylagos összhangját és időszakonként módosuló hier
archiáját. A gazdaságpolitikának például viszonylagos össz
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hangot kell teremteni a növekedés - foglalkoztatási* és árstabilitás - és a külső egyensúly eltérő követelményei kö
és
zött. A stabilitás ill. növekedés politikai szembeállítása
szintén közrejátszott az elmúlt időszak veszteségeiben.
3.
Szemléletváltás esetén a tényleges helyzet alapján
alakítható ki reális cselekvési program. A társadalom, de
sajnálatos módon a politikai szféra tisztánlátását is zavarják
az ország állapotának jellem zéséről felröppentett különféle
információk. Kavarognak a GDP valóságos, ill. statisztikai
lag mért, a költségvetesi deficit nemzetközileg összehason
lítható GFS-rendszerú (az adósságtörlesztés összegével
csökkentett deficit), vagy éppenséggel tőketörlesztést tartal
mazó, netán privatizációs bevételek nélküli nagyságrendjére
vonatkozó adatok, többnyire a riogatás szándékával.
Magyarország 1995. évi, statisztikailag mérhető össz
jövedelme 5,5 billió forint. Az országban megtermelt jöve
delmek - becslések szerint - 30%-a a fekete gazdaságban
jön létre; az eddig dinamikus árnyékgazdasági jövedelem
több, mint felét a magyar statisztika nem vette figyelembe.
Az országban termelt jövedelmek összege tehát legalább
egybillió forinttal nagyobb a statisztikainál. Feketegazdaság
persze mindenütt van, arányában azonban Magyarországon
a múlt öröksége, részben a jelen kormányzat fellépésének
erélytelensége miatt - európai rekorder.
Az országgyűlés 1994 végén 283 milliárd forint költ
ségvetési deficitet hagyott jóvá, ami nagyságrendileg a sta
tisztikailag figyelembevett jövedelmek 5,2%-át, a tényleges
jövedelmek 4,4%-át jelenti. Bár a költségvetés megalapo
zatlanul számolt 150 milliárd forint privatizációs bevétellel,
a márciusi kormányzati intézkedések ezideig 170 milliárd
forint összegű egyensúlyjavító intézkedésekről szólnak, az
az a helyzet némi szociálpolitikai visszavonulás után sem
változna. A majdani Unió-tagság 3%-os deficit-nagyságren
det tekint tűréshatárnak. A gazdasági ésszerűség a minden
kori növekedési ütemnél legalább 1%-kal alacsonyabb
GDP-hez viszonyított nagyságrendet indokol. Apokaliptikus
látomások, államcsőd-riogatás helyett abból kell kiindul
nunk, hogy a rendelkezésre álló jövedelmeink mintegy 3%ával javulást kell elérnünk. Nem mellékes tudnunk, hogy
1993-ban a nyugat-európai országok átlagában 6,7%-ra rú
gott a költségvetési deficit GDP-hez viszonyított aránya.
Minden kormány igyekszik felnagyítani a megoldandó
feladatokat. Az ország sorsa szempontjából azonban célsze
rű objektív mércékből kiindulni.
Milyen lehetőségeink vannak az egyensúly javítására?
A varázsszó több, m int fél évtizede az államháztartási re
form, azaz a különféle társadalmi szolgáltatások csökkenté
se, piacosítása. Közepesen fejlett ország esetében nemzet
közi összehasonlításban kétségkívül kimagaslik a statiszti
kailag számbavett GDP 22%-ára rúgó szociális jövedelmek
nagyságrendje. Nem hagyható azonban figyelmen kívül,
hogy a monopolszocializmus négy évtized alatt e szociális
juttatásokra hivatkozva szorította le rendkívül alacsony
szintre a béreket Jelentős bérszínvonal-növekedés nélkül a
lakosság túlnyomó többsége nem tud piaci árat fizetni a tár
sadalmi szolgáltatásokért, ennek hiányában viszont megbé
nulnak a jövőhöz szükséges társadalmi alrendszerek. Más
részt a szociális szolgáltatások arányának növekedésében
nagy szerepet játszott a gazdasági hanyatlás, a GDP 19891993 közötti 21%-os visszaesése. Nem várható azonnalija

vulás a szociális juttatások nagyarányú lefaragásától. A tár
sadalmi egyensúly, a stabilitás védelmére csak fokozatos
áramvonalasítás ajánlható. A megoldást itt is a növekedés,
jövedelem gyarapítás jelenti. 10%-os gazdasági növekedés
változatlan, de átcsoportosított szociális juttatások mellett
máris 22%-ról 20% -ra csökkenti e kiadások GDP-hez viszo
nyított arányát.
A z egyensúly javításának legjelentősebb tartalékai
nem a társadalmi juttatások, hanem a feketegazdaság szűkí
tésében rejlenek. B ár a feketegazdaság működése enyhíti a
szociális, foglalkoztatási feszültségeket a térségben, alapve
tően sérti a versenygazdaság, a gazdasági áttekinthetőség, a
közteherviselés és az államháztartási racionalitás követel
ményeit. A jelenleg 2 billió forintra tehető nem adózó jöve
delemtömeg tetem es része természetesen soha, sehol sem
ragadható meg. A gazdasági törvényesség, az adó-pénzmunkaügyi ellenőrzés szigorítása, másrészt a legális gazda
ság terheinek párhuzam os csökkentése két-három év alatt
30-40%-kal visszaszoríthatja a feketegazdaság, ill. a nem
adózók arányát, E szigorítás s tehercsökkentési harapófogód
stratégia várható hozam át érzékelteti, hogy 1 billió forintnyi
jövedelem töm eg legalizálása mintegy 250 milliárd forint
bevételtöbbletet jelenthet a költségvetés számára az egyéb
feltételek változatlansága esetén. E többletbevételek rész
ben az adó- és vámügyi hatóságok, a gazdasági rendőrség
erősítéséhez, másrészt a bérek közterheinek, a TB-járulékoknak, a személyi jövedelem adó mértékének csökkentésé
hez szükségesek. E z utóbbi egyszersmind az inflatorikus
felhajtóerők megfékezésének és a nemzetközi versenyké
pességjavításának is fontos eszköze. Megfelelő költségveté
si kedvezmények alkalmazásával a feketegazdaság szűkí
tése - az em lített harapófogó-stratégia és az ösztönzések öt
vözésével - 30-60 m illiárdot eredményezhet.
A költségvetési egyensúlyhiány fejlődést korlátozó ha
tása nem a nagyságrendből, hanem annak összetételéből
adódik. A deficit nem az elmúlt évek vállalkozást, műszaki
fejlődést, beruházásokat, infrastruktúrát, exportot, oktatást
fejlesztő programjaiból, hanem jelentős mértékben a pénz
ügyi szféra támogatásából, a bankkonszolidációból s a drága
pénz politikájának következményeiből fakad, Az 1995, évi
költségvetés kiadási előirányzatának kereken egyharmada
adósságszolgálatot finanszíroz. A költségvetés kamatkiadá
sai az 1988-89. évi hivatalos GDP 3%-ával szemben 199091 átlagában 3,3%-ot, 1992-93 átlagában 5,4%-ot, 1994-ben
6,6%-ot, 1995-ben pedig előreláthatólag több, mint 8%-ot
jelentenek. E beszédes számok jelzik a drága pénz politiká
jában érdekelt finanszírozók javára végbemenő jövedelem 
átcsoportosítás mértékét, de egyszersmind azt is, hogy a
magyar költségvetési deficit nem az állam túlköltekezésé
ből, az állam különféle szolgáltatási feladatainak finanszíro
zásából származik. Az állami feladatok ellátásával
összefüggő úgynevezett elsődleges költségvetés 1990-1994
átlaga'ban nemhogy nem járt deficittel, hanem egyenesen
0,3%-os többletet mutatott, az 1995. évi eredeti költségveté
si előirányzat szerint a hagyományos állami feladatvállalás
mértékének csökkentésével a többlet a GDP közel 3"%-ára
növekedne. Az elhallgatott tényekből következik, hogy a
deficit csökkentésére nem az állami tevékenység és a társa
dalmi működőképesség elsorvasztásával járó elsődleges
költségvetési többlet növelése a járható út, hanem elsősor

ban a finanszírozási terheket, a kamatkiadásokat kell csök
kenteni, A csökkentés önmagában is jelentős egyensúlyjaví
tási forrás. Hasonló kamatszinvonal-csökkenést eredmé
nyezhet a bankok működési hatásfokának javítása, gazda
ságszervező üzleti szolgáltató tevékenységük bővülése, a
bankfelügyelet szigorítása, a betéti és kihelyezési kamatok
közötti rés szűkítése.
Melyek a költségvetés finanszírozási költségeinek
csökkentését elősegítő fő megoldások? Gyors, 10-30 milli
árd forint körüli csökkenést a kincstári pénzgazdálkodás és
finanszírozás rendszerének kialakítása hoíhat. Ennél jóval
nagyobb lehetőségek rejlenek az egyszerűbb és olcsóbb fi
nanszírozási formák elterjedésében, ezek azonban erőtelje
sen sértik a bankrendszer érdekeit és jövedelem szerzési le
hetőségeit. A postahivatalokban vásárolható kötvények 34%-kal alacsonyabb kamata az elterjedés mértékében jelen
tős megtakarításokat hozhat, hiszen az 1994. évi adósság
struktúrában a kamatszínvonal 1%-os változása 16 milliárd
forintos megtakarítást vagy többletköltséget jelentett a költ
ségvetés számára.
Időbeni eltolódással jelentős költségcsökkenés várható
a megtakarítások növekedésétől. Hivatalos pénzügyi szakér
tők hiedelmeivel, híreszteléseivel ellentétben a magyar gaz
daság erőteljesen reagál a kamatok, árfolyamok változására.
A lakossági megtakarítások mesterségesen negatív kamatszínvonalát a megtakarítások csökkenése, a kamatadó csök
kentését, majd eltörlését, ill. a betéti kamatok emelését vi
szont a megtakarítások erőteljes növekedése kísérte. Például
1993 végétől 1994 végéig között a nettó megtakarítások kö
zel 60%-kal, 186 milliárd forintról 293 mtlliárdra, azaz a
GFS-rendszerű költségvetési deficitet meghaladó nagyság
rendre nőttek. A tartós betétek után garantált 2-3%-os reál
kamatok hosszú távon stabilizálnák, illetve növelnék a la
kosság ezidőszerint még nem túlzott m egtakarítási hajlan
dóságát. A megtakarítás-növelési cél realitását jelzi, hogy a
háztartások nettó megtakarítási rátája 1991-ben már elérte
egyszer a 15,3%-ot s csupán a jegybank szakszerűtlen be
avatkozásai után csökkent 1993-ban 7,9%-ra. Az 1991. évi
megtakarítás fennmaradása esetén az 1994. évi nettó megta
karítások 450 milliárd forintra rúghattak volna, és ez a költ
ségvetés m ellett nagyobb mértékben finanszírozhatta volna
a gazdaság korszerűsítését. Ha a gazdaságpolitika nem kor
látozza a gazdaság és a jövedelm ek növekedését, megfelelő
kamatpolitika esetén a m egtakarítások növekedése kínálati
oldalról nyomná lefelé a kamatszínvonalat. A kamatszínvo
nal 4%-os csökkenése így több, mint 60 milliárdos költségvetési egyensúlyjavítást eredményezhet a beruházások ösz
tönzése mellett.
A magyar gazdaságban a jó l ismert erőforrás-korlátok
mellett is mozgósítható a költségvetési deficit GDP-hez vi
szonyított arányanak mintegy 3%-os, azaz a maastrichti
normának már rövidebb távon is megfelelő csökkentése.
Más kérdés, hogy ennek elérése politikai cselekvőképessé
get követel egyrészt a feketegazdasággal szemben, másrészt
a jövedelemelosztási pozícióikat védelmező bankszférával
és a túlelosztás lefaragása ellen fellépő különféle érdekcso
portokkal szemben. Az egyensúlyjavítás tehát megvalósít
ható folyamat.
5.
A költségvetési deficitnél jóval súlyosabb horderejű
feladat a fizetési m érlegdeficit csökkentése. A nemzetközi
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üzleti világ elsősorban az egyes országok fizetőképessége
alapján alakítja az egyes országokra vonatkozó üzleti-befek
tetési terveit. A külgazdaság-érzékeny, külső erőforrásokra,
integrálódásra utalt M agyarország feladata m indenekelőtt a
jelenlegi m agyar GDP 9%-os fizetési mérlegdeficitjének
gyors és erőteljes csökkentése. Bár az elm últ két év irány
zatainak folytatódása esetén csak 1996 második felében me
rülnének ki az ország devizatartalékai, a korábban felhalm o
zott bizalm i toké gyors eltűnése tartós szerkezeti lemara
dást, pozícióvesztést okozna. Radikális gazdaságpolitikai
fordulatot a teljesítm ényi fordulat időigényessége indokol,
hiszen a fejlett piacgazdaságok keresletét kielégítő jó m inő
ségű, korszerű árukínálat bővítéséhez először beruházások
szükségesek.
Bárm ennyire is kedvezne a m agyar adósságszolgálati
terhek könnyítése, m a ilyen hajlandóság nem tapasztalható
a hitelezők részéről. A fizetésképtelenség kinyilvánítása,
vagy az adósság-átütem ezési kérelm ek bum erángként üthet
nek vissza a m agyar gazdaságra. Az ilyen esetekben szoká
sos nem zetközi segélycsom agok súlyosan korlátozzák az or
szág gazdasági szuverenitását, nemkívánatos pénzügyi füg
gőséget, m odernizációs csapdákat, belpolitikai erőtereket
alakíthatnak ki. A magyar GDP 4%-os kamatszolgálatát a
jövő érdekében teljesíteni kell. A tőketörlesztéshez Magyarország m ár egy évtizede új hiteleket kap, folytonos, ki
m ondatlan quasi-átütem ezés formájában.
A helyzet kulcsa tehát a külkereskedelem. Nyilván
könnyebb másfél m illiárd dolláros kam atszolgálatot fedezni
15 m illiárd dolláros export, m int 9 milliárdos mellett. A
külkereskedelem a fizetési m érleg hordozója, a külkereske
delmi m érlegjavitás pedig nem az im port korlátozásától, ha
nem az export bővítésétől várható. Az erőteljes importkor
látozás, netán protekcionista gazdaságpolitika eleve kizár
hatja M agyarországot Európából, s tartós szerkezeti lemara
dáshoz vezethet. A feladat a jelenlegi 3,8 milliárd dolláros
kereskedelmi deficit leszorítása 1,5 milliárd dollárra, amely
mintegy 30% -os export-, és 7-8%-os importbővülést feltéte
lez. B ár az elm últ évben a magyar kivitel több, mint 20%kal bővült, e teljesítm ény az eddigi idővesztés és szeren
csétlen m egoldási m egközelítések következtében megfelelő
program végrehajtásával is csak 1997-re érhető el.
Az egyensúlyjavitás alapvető követelményei struktúrapolitikai, hitel-, kereskedelem -, és árfolyam-politikai termé
szetűek, A struktúra, ill. a fejlesztéspolitika elhanyagolása
következtében a m agyar gazdaság importigényessége lénye
gesen gyorsabban nőtt, m int exportképessége. Mindez aktív
iparpolitikával, fejlesztéspolitikával módosítható. A hiteligényes gépexport és a kevésbé fejlett országokba irányuló
kivitel elsorvadása jelentős részben összefügg az exportfi
nanszírozási rendszer kiépítésének késleltetésével, a magyar
bankok exportfinanszírozás iránti nagyfokú érdektelenségé
vel, a rendelkezésre álló eszközök elégtelenségével, A hely
zet megváltoztatása korm ányzati elhatározások és ráhatások
kérdése. Az 1990-1992 közötti sikeres exportoffenzíva ki
fulladásában szerepet játszott az export-pályázati rendszer
pénzügyi kezdem ényező gyakorlatának felszámolása, a.ke
reskedelem fejlesztésére, a kollektív exportösztönzésre for
dítható szűkös eszközök reálértékének több, mint 80%-os
költségvetési elvonása. Ezek a hibák kiküszöbölhetők.
A m agyar kivitel nem zetközi versenyképességének

16

csökkenésében, illetve a belföldi term elők importversennyel
szembeni növekvő térvesztésében m egkülönböztetett szere
pet játszott a jegybank felértékelő árfolyampolitikája. A
magyar valuta felértékelődésének m értéke a fogyasztói
vagy a termelő árszínvonal alapján term észetesen eltérően
alakul, de különféle szám ítások szerint a forint 1989 és
1994 vége között 18-20%-kal értékelődött fel, azaz árfo
lyampolitikai oldalról ilyen m értékben csökkent a versenyképessége. E jegybanki politika egyedülálló a volt KGSTországok csoportjában. A z 1994 évi reálfolyam at-szint Len
gyelországban 23%-kal, Csehországban pedig 38%-kal volt
alacsonyabb (forrás: P. HAVLIK: Exchange rates, W ages
and Competitiveness of Central Europe. The Vienna Institute of Comparative Studies, 1994). A felértékelő árfolyampo
litika és a munkabérek rendkívül magas magyarországi köz
terhei következtében a dollárban átszám ított havi átlagbér
1990-ben még 97%-kal volt magasabb, mint Lengyelor
szágban, 12%-kal, m int Csehországban. 1994-ben a magyar
átlagbérek 55%-kal haladták m eg a lengyel, 36%-kal a cseh
színvonalat Ilyen jelentős árfolyam- és költségvetés-politi
kai hátrányok m ellett a reál-leértéke lés és a közteher-csökkentés elengedhetetlen a versenyképesség javításához.
Kereskedelmi m érlegdeficit és a szolgáltatási mérleg
ben jelentkező kisebb deficittételek ellensúlyozása évi 1,5-2
milliárdos működő tőkebefektetést igényel, ennek elmara
dása esetén viszont szélesedik a bűvös kör, az eladósodás.
Az elkövetkező harminc hónapban tehát a jelenlegi magyar
össztermelés kereken 8% -át kellene átcsoportosítani az ex
portszférába. Ez a versenyképesség javítását, erőteljes fej
lesztési tevékenységet, késztetést igényel, de korántsem
megoldhatatlan feladat. Az idő m úlása viszont megkívánja,
hogy a belföldi termelés és a fizetési m érleg védelm e szem
pontjából elkerülhetetlen importdrágítás ne csak a költségvetés bevételeit növelje, hanem az export versenyképessé
gét, jövedelmezőségét, bővítését is szolgálja.
6.
A stratégiai kulcsszó tehát a növekedés. Éneikül
nincsen modernizáció, európai felzárkózás, befogadási haj
landóság. Növekedés nélkül egy vergődő, stagnáló Magyarország nem tud hozzájárulni a szom szédos országokban élő
magyarság sorsának javításához. Növekedés nélkül össze
omlik a szociális ellátás, az oktatás rendszere. Növekedés
nélkül nem teremthető összhang a m unkaadói és a munkavállalói érdekek között, azaz veszélyes m értékű társadalm i
politikai egyensúlyhiány alakulhat ki.
A növekedés piacok és erőforrások kérdése. A belső
piacok nem dinamizálhatok az egyensúlyhiány nagyobb
mértékű csökkentése előtt. Az ország nyugat-európai piacai
viszont az elmúlt öt évben is dinamikusan bővültek. A ver
senyképesség folyamatos javítása és a szerkezeti átalakulás
felgyorsítása esetén a felvevőpiaci korlát a nem zetközi vagy
európai megrázkódtatások időszakától eltekintve nem szá
mottevő.
Súlyosabb kérdés viszont a forráshiány. A szerkezeti
korszerűsödéssel járó évi 4% körüli tartós gazdasági növe
kedés megalapozásához a nekifutást jelentő első öt évben a
jelenlegi beruházási szint felett mintegy 12 m illiárd dolláros
pótlólagos befektetés szükséges.
Reális-e ilyen mértékű forrásbővítésre számítani? Gaz
daságpolitikai tétlenség, tévutak, vagy a csak korlátozások
kal operáló, egydimenziós egyensúlyjavító gazdaságpolitika

esetében a válasz nyilvánvalóan nemleges. Megfelelő hier
archiát, viszonylagos összhangot kialakító gazdaságpolitika
végrehajtásával azonban feltárhatók a forrástöbbletek. A
még nem privatizált állami vagyon értéke mintegy 9 milli
árd dollár, ennek kétharmada iránt van kereslet, s a privati
záció tőkeemeléssel is összekapcsolható. Pozitív reálhozadék esetén a jelenlegi, nemzetközileg és különösen a távol
keleti országokhoz viszonyított alacsony megtakarítások
mértéke akár 40-50% -kal is növelhető. Középtávon belül 34 milliárd dolláros halmozott forrásbővítést jelenthet, ha a
lakosság a fogyasztás kényszerű korlátozásával szemben ön
kéntesen növeli megtakarításait. A külföldi működő tőkebe
fektetések az elm últ öt év átlagában évente 1,6 milliárd dol
lárral bővítették az ország forrásait. Az ország 1994-ben
megroppant vonzerejének helyreállítása, illetve az 1993. évi
szint elérése esetén öt éves átlagban sem illúzió az elmúlt öt
évi szintet 2-3 m illiárd dollárral felülmúló többlettel szá
molni.
Nem lehetetlen vállalkozás tehát olyan cselekvési
programot összeállítani, amely mozgósíthatja a növekedés
beindulásához szükséges többletforrásokat, A folyamatos
bővítést az egészséges gazdasági növekedés teremti meg. A
3%-os gazdasági növekedés jelenleg is a statisztikailag mért
bruttó belföldi term ék 1,2 m illiárd dolláros növekedésével
jár. A jövedelem többlet megoszlásának aránya fogyasztásra
és felhalmozásra függ a gazdaságpolitikától, és részben a
jövőképtől. Ugyanakkora gazdasági növekedés minden
egyes százalékpontja, változatlan adószint és behajthatóság
mellett mintegy 14 m illiárd forinttal növeli a költségvetés
bevételeit.
A lehetőségek és korlátok mérlege azonban azt is mu
tatja, hogy a kiutat az exportorientált fejlődés jelenti. 10%
körüli átlagos exportbővülés megalapozza a GDP 3%-os nö
vekedését, a jelenlegi foglalkoztatási szint stabilizálását, a
fizetési m érlegdeficit lefaragását, a magyar gazdaság fizető'
képességébe s jövőjébe vetett nem zetközi bizalmat.
Az exportbővülés földrajzi irányait jelzi, hogy 1989*
1994 között évi 2,5 m illiárd dollárról 5,4 milliárdra nőtt
M agyarország kivitele az Európai Unió országai felé; a
fejlett piacgazdaságokba irányuló kivitel pedig együttesen
mintegy 90%-kal bővült. A termékszakosodást a fo partne
rek keresletének dinamikája, az európai megállapodásokban
elért kereskedelempolitikai kedvezmények mértéke mutatja,
ill. áru híján egyes m egnyílt szállítási lehetőségek kiaknázatlansága. A legutóbbi két évben az erőteljes lemorzsoló
dás után ism ét fejlődésnek indultak kereskedelmi kapcsola
taink az egykori szocialista országokkal. Jelenleg a magyar
kivitel egytizedét veszik fel, tehát nem tekinthetők alterna
tív piacoknak. Gazdasági kapcsolataink fejlesztése a térség
gel viszont stabilizáló hatású, így nemcsak nemzeti, magyarságpolitikai, hanem európai érdek is, s egyszersmind a
potenciális m agyar hozomány része Európa számára. E ho
zomány értékének növelése, illetve a gazdasági együttmű
ködés kiterjesztése m egköveteli a megfelelő finanszírozási,
garanciális feltételeket, a térségben működő magyar vegyes
vállalatok ösztönzését, az infrastrukturális kapacitások fej
lesztését. Gazdaságpolitikai feltételek hiányában indokolat
lan a szubregionális együttműködés elmélyülésére és a ma
gyar gépipari termékek hiteligényes piacainak visszaszerzé
sére számítani.

7.
A modernizációs stratégia sikere szempontjából
kulcsfontosságú feladat, hogy a kitörést ígérő tevékenységi
területekre összpontosítsuk a szűkös erőforrásokat, a gazda
ságpolitikai erőfeszítéseket. Az elmúlt öt évben megkezdő
dött a termelés differenciálódása, a belföldi adottságokat
nélkülöző, kevéssé versenyképes termelési tevékenységek
elsorvadása; növekszik a minőségi, korszerűségi szempont
ból kedvezőbb tevékenységek és általában a szolgáltató
szektor aránya. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági fejlett
ség szempontjából a jövő informatikai társadalmát kialakító
Nyugat-Európa, és az ipari, s ma már csak kis mértékben
agráralakzat jegyeit viselő M agyarország között jóval
nagyobb szakadék tátong, m int fél évszázada.
A m agyar modernizáció követelményei alapján már
ma sem indokolhat semmilyen rövidtávú költségvetési
kényszer olyan lépéseket, amelyek gátolhatnák a felzárkó
zást. A közelgő Unió-tagság m ár m a megköveteli, hogy kö
zeledjünk az Unió politikájához, gazdaság-stratégiai gon
dolkodásához. Vagyis integrálnunk kell Magyarországon is
a versenypolitikát, a kereskedelem-, az ipar- és a kutatásfejlesztési politikát, mert ezek mindenekelőtt az ún. hori
zontális ipar- és mezőgazdaság-politika számára kínálnak
távlatosabb lehetőségeket. A nem adott vállalathoz vagy
szektorhoz kötődő eszközök - szellemi befektetések, kuta
tás-fejlesztési tevékenység, energiatakarékosság, környezet
védelem, közintézményi modernizáció, kisvállalati tevé
kenység - összehangolhatok a tagsági követelményekkel. A
versenyképesség javítása tehát elsősorban az adott eszköztár
használatától várható, s ebben a regionális támogatások ed
dig is kiemelkedő súllyal szerepeltek. A sikeres felzárkózás
előfeltétele azonban a gazdaságpolitikai eszközök koncent
rálása, és az erőforrások átcsoportosítása olyan területekre,
amelyeken hasznosítható a szakosodási előnyökkel, átlagon
felüli versenyképességgel rendelkező, szakképzett munka
erő, valamint a kutatás-fejlesztési eredmények is. A magyar
gazdaság ígéretes bajnokai az élelmiszeripar, a biotechnoló
gia. gépkocsi ipar, fényforrásgyártás, konfekcióipar, szoft
verek, gyógyszerek és finom vegyipari termékek. Á tmeneti
leg és a felkészülési időszakban a gazdaságpolitika nem
hagyhatja spontán mechanizmusokra vagy transznacionális
vállalatokra a jövőt hordozó tevékenységek fejlesztését.
A már 1990-ben beinduló m agyarság-stratégia kibon
takozását gátolta az elmúlt évek ellenérdekeltsége s az
1994-1995-ös tempóvesztés. A magyarság-stratégiai érde
kek és a cselekvési racionalitások természetszerűen nem
egyeznek olyan külső, s ennek megfeleltetett belső törekvé
sekkel, amelyek Magyarországnak más szerepet szánnak az
új európai erőtérben. Az elmúlt években nem csupán a rend
szerváltoztatási feladatok újszerűsége, a társadalmi-politikai
tapasztalatlanság, hanem az ellentétes érdekek ütközése, s
az adott erőtérben elkerülhetetlen következmények is befo
lyásolták az átalakulás szükségtelenül magas tandíját, s a
magyarság-stratégiai menetrend végrehajtása során eddig
bekövetkezett két-három éves csúszást. Az elkövetkező
évek sem ígérhetnek könnyű álmot a szebb jövőre áhítozó
magyarságnak. Be kell hozni a múlt veszteségeit. A beindu
ló növekedés hozamát középtávon a korszerűsödés, a ver
senyképesség javítása, a beruházások szolgálatába kell állí
tani, és nem a fogyasztáséba. A stratégia végrehajthatósága
így végső soron a társadalmi-politikai erőtér alakulásától
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IV. TÁRSADALMI-POLITIKAI
KERETFELTÉTELEK
1. Bár az 1989. decemberi máltai amerikai-szovjet
megállapodás részletes tartalm át nem ismerjük, aligha vitat
ható, hogy a csúcstalálkozó keretfeltételeket szabott a keletközép-európai országokban kibontakozó rendszerváltoztatás
számára. Számos je l utal arra, hogy az elmúlt fél évtizedben
e megállapodáshoz fűződő hatalompolitikai érdekek is szé
lesebb sávon módosultak. A legutóbbi és a várható nemzet
közi folyamatok, illetve ezek egyes valószínű variánsai arra
utalnak, hogy ma a kelet-közép-európai országok számára
kijelölt pályák kevésbé kicövekeltek, több bizonytalan sza
kaszt tartalmaznak. Hasonló elbizonytalanodás tapasztalha
tó a térség gazdasági viszonyait erőteljesen befolyásoló
transznacionális, ill. európai nagyvállalatok magatartásában.
Az illúzióvesztés és érdektelenség időszaka alapvetően ked
vezőtlen a térség egésze számára, ugyanakkor fokozottan
hangsúlyozza az önsorsalakítás növekvő jelentőségét, mely
nek mértéke a nemzeti cselekvőképesség függvénye. Nem
új keletű felismerés, hogy egy globalizálódó kis országnak
alkalmazkodnia kell a nemzetközi irányzatokhoz, a környe
zethez, az alkalmazkodás azonban a fejlődéstörténeti örök
ség, a nemzetgazdasági adottságok alapján lehet csak sike
res. A korszerűsödés, világgazdasági alkalmazkodás hely
zetfelismerést és erőteljes nemzeti cselekvőképességet felté
telez. A cselekvőképesség a többpártrendszer keretében ki
alakult és változó politikai erőtérből fakad. Magyarországon
a politikai erőtér 1989 után igen erőteljesen differenciáló
dott, sőt dezintegrálódott. Az egyes politikai pártok szelle
misége, ideológiai arculata, célrendszere korántsem kristá
lyosodott még ki. A jelenlegi szakaszban az egyes pártok
nem is annyira ideológiai arculatuk, hanem a nemzeti cse
lekvőképesség szempontjából vett hozományuk alapján ér
tékelhetők.
A legújabb politikai ciklus kritikai elemzése arra utal,
hogy a parlamenti erőtérben elért abszolút többség még nem
garantálja a politikai cselekvőképességet. Aligha valószínű,
hogy belátható időn belül még egyszer kialakul hasonló kor
mányzati többség a magyar parlamentben, így a cselekvőké
pesség egyéb hordozóinak vizsgálata korántsem felesleges.
2. A m agyar politikai fejlődés egyik szomorú történel
mi öröksége, hogy a globalizálódó nemzetközi kapcsolatrendszer követelményeire figyelő modernizációs elit általá
ban nem fordított kellő figyelm et a nemzeti identitás, a
nemzetgazdasági sajátosságok, a kisországi lét összefüggé
seire. A nemzeti sajátosságok, identitási követelmények,
vagy éppenséggel a társadalmi igazságosság hordozó erői
viszont gyakorta a „gazdaságiszony”, a „magyar
parlagiság” bűnébe estek. A jelenlegi politikai erőteret
olyan kormánykoalíció uralja, amelynek mindkét tagja a
globalizmus, ill. a globális institucionalizmus világához
kötődik.
Az
egyén
cselekvési
szabadságának
dominanciájára építő neoliberalizmus minden országra
érvényes intézményrendszer fejlődésétől várja az egyén
képességeinek kiteljesedését és a társadalmi problémák
megoldását. E két évszázados értékrend, az ordó liberális
mindenkor a legerősebb országok, politikai-gazdasági
érdekcsoportok önmegvalósítását szolgálta és jelenleg is a
transznacionális vállalatok, globális szervezetek hálózati
rendszerébe való integrálódás szellemi-politikai kovásza, E
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stratégiában Liszt és Kossuth óta nem kap helyet nemzeti
sajátosságokra épülő cselekvés, a történelmileg megkésett
korszerűsödés racionalitási rendszere, a nemzeti ér
dekvédelem.
Hasonlóan nemzetek fölötti, intemacionális mozga
lomként fogant a szocializmus is. A szakszervezeti mozga
lom lényegében a tőke globális kihívására adott globális
munkavállalói válasz. A modem , így M agyarország jelenle
gi erőterében mély gyökerekkel korántsem rendelkező nem
zetközi szociáldemokrácia csupán a legutóbbi évtizedek
kormányzati tevékenysége során találkozott a nemzeti sajá
tosságokból fakadó következményekkel és követelmények
kel. A magyar politikai fejlődés sajátosságaként a jelenlegi,
szinte koalíciós jellegű Szocialista Pártban a nyugat-európai
átlagnál nagyobb arányban tömörülnek a nemzetgazdasági,
kulturális sajátosságokra figyelő erők, M indez nem változtat
azonban a tényen, hogy a legerősebb politikai párt ma is,
miként az előző ciklusban, a pénzügyi szféra dominanciája
következtében ideológiai-politikai értékrendi gyökereitől
eltérő, ún. pszeudomorfologikus pályán halad. E pályák - a
mexikói Intézményes Forradalmi Párt, vagy az argentin pe
ronizmus - izgalmas kutatási területet jelentenek az össze
hasonlító gazdaságpolitika vagy politológia számára, a gya
korlatban azonban az átlagosnál nagyobb valószínűséggel
magukban hordozzák az ideológia-politikai skizofrénia, a
dezintegrálódás kockázatait.
3. Az ország, illetve a társadalom működőképessége
erős kormányzati cselekvőképességet, erős ellenzéket igé
nyel. A magyar politikai erőtér e követelményeket az adott
mennyiségi arányok m ellett sem elégíti ki. Számottevő a
korábbi kormánykoalíció, ill. a jelenlegi ellenzék dezintegrálódásához fűződő érdek. Nyilvánvalóan a több bandérium
ban felvonuló, főleg csak taktikai kérdésekben együttműkö
dő, értékrendben, programokban, stílusban, személyi kap
csolatokban ma erőteljesen megosztott ellenzék ezideig nem
mutatta a kormányzati cselekvőképességre készülés jeleit, s
ma is jelentős külső és belső késztetéseket kap a megosz
tottság fenntartására.
A polgárosodás-központú politikai szövetség önmagá
ban nemes törekvés. Nem hagyható azonban figyelmen kí
vül, hogy a nemzeti korszerűsödés hordozói a történelmileg
megkésve korszerűsödő Magyarországon meglehetősen
sokrétűek voltak. Az úgynevezett modernizációs elit, a
kovász szerepkörében láttuk már a magyar köznemességet,
a köztisztviselői kart, az értelmiséget, a reformkommunista
apparátust, de a polgárságot valójában még soha. A magyar
társadalom mai egzisztenciális és tudati viszonyai nem utal
nak arra, hogy ma a polgárosodás önmagában elégséges tá
mogatási tömegszerűséget jelent a kormányzati cselekvőké
pességre,
4, Az ország sorsának javításához jelenleg még széle
sebb bázis, a nemzeti felemelkedésért együttműködésre haj
landó erők pártokon túlmutató szövetsége szükséges. Ma
szinte minden párt rendelkezik ilyen erőkkel. A múlt örök
ségeként a párterőviszonyok ma még nem képezik le a tény
leges társadalmi erőviszonyokat. A nemzeti cselekvőképes
ség most megköveteli a pártok, a munkaadók, s m unkavál
lalók, a különféle érdekképviseleti csoportok, az önkor
mányzatok, a vallásfelekezetek, a szellemi területek kon
struktív együttműködésének kialakítását. Új politikai súly

képzés szükséges annak elfogadtatásához, hogy a másság,
mások érdekeinek tudomásulvétele, tolerálása stabilitási
előfeltétel. A hosszas külső függőség után az ország nem
akar eben gubát cserélni, s önkéntes szuverenitás-korlátozá
sokra csupán integrálódási hozamokkal együtt hajlandó; az
állam- és nemzetközi intézményekkel folytatott tárgyalások
nem baráti találkozók, hanem érdekérvényesítési küzdel
mek, m int ahogy az ország érdekeinek érvényesítéséért fel
lépő szem élyiségek és erők nem nacionalisták, nem a tár
gyaló partnerek ellenségei. É s nem lehetséges biztonságot,
dinamikát ígérő, demokrácia elvein nyugvó kapcsolatrend

szer a kisországok érdekeinek figyelem bevétele nélkül.
A korszeríísödési stratégia m egvalósításához garanciát
tehát átfogóbb politikai keretek, a „Szövetség M agyaror
szágért” keretében kibontakozó együttműködés nyújthat.
Ma nehéz megjósolni, hogy a történelmi jelenben működő
társadalmi-politikai erők képesek lesznek-e a nemzeti m eg
újhodás és korszerűsödés programjának végrehajtásához
szükséges, nyilvánvalóan átmeneti jellegű, a szakszerűségre
támaszkodó technokratikus irányítás elem eit gazdagabban
tartalmazó együttműködési forma kialakítására. A tét azon
ban nem kevés. Az ország sorsa.

A találkozó pén tek esti Építész Szalonján a KVADRUM
Építésziroda veresegyházi gyógyfürdő és kórház tanulmány
tervéről beszélgettünk. Az iroda veresegyházi terveit egy ké
sőbbi számunkban részletesen fo g ju k ismertetni. A z alábbi
akban egy másik, ott kiállított tervet mutatunk be.

tes tömbjeit felrobbantották, mert a napfény-tágasság-higiénia előírásainak megfelelő épületek elviselhetetlen lakókör
nyezetté süllyedtek. A robbantás képsorait megtekinthetjük
Godfrey Reggio filmjében, a Kizökkent világ-bán. Ez a m ű
téti beavatkozás lenne a legjobb, amivel a bolsevizmus e
mementóit a Föld színéről eltüntethetnénk, csakhogy itt két
millió ember lakásáról van szó. A hazai panelházak lerom
lása még a visszafordíthatatlan és robbanásszerű leépülés
küszöbén innen van. Ma még csak a betöréseknél, rongálá
soknál, és a sötét folyosókon történő nemi erőszaknál tar
tunk, de a neurózis még elképzelhetetlen mértékekig foko
zódhat. Most még van egy kis idő a más válaszokon való
gondolkodásra.
Egy lehetséges másik megoldás: kisebb-nagyobb vál
toztatásokkal tegyük lakhatóbbakká a panelházakat, és fé
kezzük m eg robbanásszerű leromlásukat legalább a tartószerkezetek elhasználódásáig, illetve addig, am íg fokozato
san meg nem szűnik a kereslet a panellakások iránt. így el
kerülhetővé lenne az elértéktelenedés következtében tör
vényszerűen fellépő gettósodás.
A közvélemény - a lakók és a hivatali technokrácia a felújítást, ugyanakkor az állami beavatkozást is elodázhatatlannak tartják. A lakótelepek gyors - vagy lassú - felszá
molásának kérdése fel sem merül. E vélekedésekkel —mint
realitásokkal - is szembe kell néznünk. A volt szovjet lakta
nyák panellakásai iránt - melyek a magyar lakótelepeknél is
alacsonyabb színvonalúak, noha nem tíz-, csak négyemele
tesek - nagy a kereslet. A huszonöt év alatt felhúzott lakás
tömeg megszüntetése világháborús kárral lenne egyenérté
kű. Meglehet, ez az ára annak, hogy végre felszabaduljunk.
Egy konkrét megbízás kapcsán m i a második válasz
mellett foglaltunk állást. Tanulságos a kelenföldi eset né
hány aspektusa.

Ertsey Attila
TETŐRÁÉPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
A KELENFÖLDI LAKÓTELEPEN
A tetőtérbeépítés kényes feladat. Különösen az, ha tíz
emeletes panelházról van szó. A történet során szembe kel
lett nézni a panel m inden problémájával, és választ is kellett
rájuk adni - nem volt m ás választás. A műszaki-építészeti
kérdések m ásodlagosak az alapkérdéshez képest: mi lesz a
panelházak sorsa? Több, mint 500.000 ilyen lakás van Ma
gyarországon; az emberek egyötöde - 2,1 millió - panelban
lakik. Ez a nemzeti sorskérdések közé emeli a problémát.
N ézzük a m űszaki szempontokat: A tartószerkezetek
u’d jó k ; többségük száz évig is m eg fog maradni. Az épületgépészet azonban a tíz évnél öregebb házaknál m ár szinte
mindenütt elavult. Liftjavítás, csőrepedés, tetőtérbeázás mindennapos problémák. A teljes gépészeti felújítás - az
épület korától függően - 5-30 éven belül esedékes. Sok te
endő akadna még: utólagos hőszigetelés, egyedi mérőórák
felszerelése, stb. - mindez a fajlagosan magas rezsi csök
kentését tenné lehetővé.
Az épületek - szisztém ájukból egyenesen következtet
hetően - emberi együttélésre alkalmatlanok. Ezen kis mér
tékben lehet ugyan javítani, lényegét tekintve azonban nem.
A kis lakások esetenként a panel átvágásával egybenyitha
tok. A sok esetben elmaradt szociális és szolgáltató létesít
m ények utólag is m egépíthetők, bár jelenleg az élet azt
kényszeríti ki, hogy a lábakon álló házak földszintjét építik
tele üzletekkel, ahol pedig ez nem áll rendelkezésre, ott a
tárolóhelységek vagy a földszinti lakások alakulnak át disz
kontüzletekké vagy kisiparos-műhelyekké.
Milyen válasz adható erre a helyzetre?
Az egyik válasz: hagyjuk a műszaki-erkölcsi romlást
kiteljesedni, s az így fokozatosan tönkremenő, értéküket ro
hamosan elvesztő épületek helyett emberi léptékű, egészsé
ges életre alkalmas, alacsony szintszámú lakásokat építsünk.
Ez a folyam at m ár több helyen végbemement, - Magyaror
szágon m ég az elején tartunk - tehát tanulmányozható, kö
vetkezm ényei végiggondolhatok.
Charles Jencks {A posztm odem építészet nyelvé) a mo
dem építészet elhalálozási időpontjaként jelöli meg azt a
pillanatot, amikor a CIAM elvei szerint, 1951-ben épült, és
építészeti díjat nyert Pruitt-Igoe lakótelep tizennégyemele

1994 ősz: A Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szö
vetkezet vezetősége m egbízza Ertsey A ttilát (Kör Kft.) és
Helyes Gábort (Tekton Kft.) a szövetkezet tulajdonában lé
vő 10 db 100 lakásos pontház magastetöráépítési lehetősé
geinek feltárását célzó tanulmányterv készítésével. A cél: a
tetőfelület eladásával bevételhez jutni az épületek gépészeti
felújításának legalább részleges elvégzéséhez.
1994 november:A tanulmányterv elkészül. A kerületi
zsűri és a főépítész nagy tetszéssel fogadja.
1994 december 6. Lakossági Fórum : A z érintett kb.
3000 lakó közül mintegy 200 van jelen. A vélemények
megoszlanak, fele támogatja, a többi kételkedik vagy ellen
zi. Jelen van a 43. ÁÉV volt munkatársa, a hazai panelhá
zak legfőbb szakértője, Tóth János.
1995 január: Modell készül a január 20-i közgyűlésre.
Egy lakó (nyugdíjazott pszichológusprofesszor) aláírásgyűj
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