
GAZDAG LÁSZLÓ

Bokros Lajos 140 pontja

Mottó: A Bokros–Surányi-csomaggal kezdQdött a magyar baloldal lezüllesztése, 
lumpenizálódása. 2014. április 6-án errQl a folyamatról mondtak ítéletet a választópolgárok.

Nagy Pongrác1, A rendszerváltás gazdaságpolitikája (Akadémiai Kiadó, 2004) c. 
könyvének hátsó borítóján található fülszöveg:

„»E teljesítmény mögött az az immár kilencéves következetes piacépítQ politika áll, 
amely kezdetben sok áldozattal, gazdasági visszaeséssel járt, ezért erélyes végrehajtást 

igényelt, de az áldozatok minden esetben a gazdasági növekedés potenciálját erQsítették. 
Visszatekintve és a hasonló helyzetbQl induló országokkal összehasonlítva, az áldozatok 

elkerülhetetlennek t_nnek.«
Dr. Surányi György: Elnöki bevezetQ. MNB, Éves jelentés, 1998.

Ez a könyv arról szól, hogy az áldozatok elkerülhetQk, fölöslegesek és értelmetlenek voltak.
Nagy Pongrác”

Az Élet és Irodalom karácsonyi számában megjelent Bokros Lajos 140 pontja. 2003 
karácsonyán már volt egy ilyen ajándék e lap hasábjain a szerzQtQl, de ott még csak 
130 pontra futotta. Annak idején belevágtam egy nagy munkába: kritikailag elemezni 
a 130 pontot. A huszonötödik pontig jutottam, de akkor feladtam, nem láttam értelmét 
a folytatásnak. Most sem állok neki pontról pontra, nem lenne értelme, csupán a fQ 
csomópontokra koncentrálok.

(Bokros, a jobboldali) Elöljáróban annyit, hogy az Európai Parlamentben, a Tavares-
jelentés vitájában Bokros azzal vágott vissza Orbán Viktornak, aki összehangolt 
baloldali támadásról beszélt kormánya és az ország ellen, hogy Q bizony jobboldali, 
és e minQségben bírálja most az Orbán-kormányt, egyetértve a Tavares-jelentéssel. 
Hm! Bokros úr, akkor mit keresett az állítólag „baloldali” Horn-kormányban 
1995-ben? A Magyar Nemzet és a Valóság (2013. augusztus) hasábjain is leírtam 
már, hogy a Bokros-csomag (1995–97), majd az ennek felújításaként értelmezhetQ 
Gyurcsány–Bajnai-csomag (2006–2010) a szélsQjobboldali Pinochet-rezsim (1973–
90) ultraliberális gazdaságpolitikájának átvétele volt, semmi más. Itt meg kell állni 
egy pillanatra, eloszlatni néhány közkelet_ félreértést ezzel kapcsolatban. Augusto 
Pinochet 1973. szeptember 11-én döntötte meg Salvador Allende szociáldemokrata 
(és nem marxista!) kormányát, véres puccsal. A fasiszta junta elkezdett egy emberte-
len, népnyúzó restrikciós politikát, amelynek eredményeként háromszámjegy_ inflá-
ció, recesszió, és mély nyomor következett hét éven keresztül. 1973 novemberében 
Milton Friedmant hívták meg gazdasági tanácsadónak (még nem volt Nobel-díjas), 
de miután látta, hogy nem hallgatnak rá, a következQ év tavaszán távozott. Friedman 
ugyanis restrikció helyett életszínvonal-javító, piacélénkítQ politikát javasolt, amely-
nek egyik fontos eleme az infláció letörése, a peso megerQsítése lett volna. (Ez len-
ne az annyit szidott, „embertelen” monetarizmus? De sok a tévhit e téren a magyar 
közgazda gondolkodásban!) 1979-ben, amikor a chilei „Bokros-csomag” már olyan 
katasztrofális következményekkel járt, hogy a CIA is egy baloldali forradalomtól 
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tartott, akkor hívták vissza a már Nobel-díjas Friedmant. P ekkor 180 fokos fordulatot 
javasolt a gazdaságpolitikában, infláció-letörést, életszínvonal-javítást, amit meg is lép-
tek, és ezután, ennek következtében, sikerült tényleg rövid idQ alatt páratlan gazdasági 
konszolidációt végrehajtani, a nyolcvanas években. Ezt azért hangsúlyozom, mert ná-
lunk (is) él egy tévhit ezzel kapcsolatban, miszerint a „marxista” Allende-kormány által 
tönkretett gazdaságot Pinochet hozta rendbe, Friedman javaslatai alapján. Mint látjuk, 
szó sem volt errQl, Allende nem tette tönkre a gazdaságot, Pinochet nem hozta rendbe, 
hanem tönkretette, és majd valóban sikerül ezután rendbe hozni Friedman instrukciói 
alapján. Valami hasonlót látunk a Bokros-csomag esetében is: saját maga szerint, és 
mások szerint az Q „konszolidációja” tette lehetQvé a késQbbi növekedést. EbbQl sem 
igaz egy szó sem, ellenkezQleg: az elsQ Orbán-kormánynak 1998–2002 között már nem 
annyira a rendszerváltás okozta válságból kellett kivezetnie az országot, mint inkább a 
Bokros-csomag sokkja által elQidézett újabb recesszióból. Azt is érzékelheti az olvasó, 
hogy Bokros restrikciós csomagja köszönQ viszonyban sincs Friedman monetarizmusá-
val, sQt, annak homlokegyenest az ellenkezQje. Például a monetarizmus szerint a nem-
zeti valuta gyengítése (leértékelés és elinflálás) az egyes számú b_n, amit el lehet kö-
vetni a gazdaságpolitikában. Nos, Bokros elsQ ténykedése pénzügyminiszterként 1995. 
március 13-án a forint kilenc százalékos egyszeri leértékelése, majd pedig a folyamatos 
csúszó leértékelés. Katasztrofális hatással volt a gazdaságra! De errQl majd késQbb.

A jobb és bal kérdés relativizálódása jól tetten érhetQ a mai magyar politika szín-
terén! Heged_s Zsuzsa szociológus nemrég Orbán Viktort szociáldemokratának 
minQsítette, ugyanakkor az Orbán-kormánnyal szembeni szimpátiával aligha vádol-
ható liberális filozófus, Tamás Gáspár Miklós szerint is ennek a kormánynak a tevé-
kenységében sokkal több a baloldali elem, mint például a Horn-kormány, valamint a 
Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok politikájában volt.

A cikk bevezetQjében megtudjuk, hogy Bokros nagy ív_ reformjait az elsQ Orbán-
kormány (1998–2002) igyekezett kiüresíteni, majd a második Orbán-kormány fel is 
számolta végleg. Ezután, a nagy gondolkodóhoz méltóan, ugyancsak nagy ív_ törté-
nelmi visszatekintés következik 1913-tól (nem elírás!) napjainkig. Szó esik itt Hitler 
és Sztálin (elképzelt) bécsi találkozásáról 1913-ban, tudniillik a két fiatal lumpen 
ekkor tényleg Bécsben élt, közel egymáshoz, de természetesen nem ismerték egy-
mást; Paulus fegyverletételérQl Sztálingrádnál, a Kennedy gyilkosságról, a dél-koreai 
utasszállító lelövésérQl 1983-ban stb. Nyilvánvalóan a szerzQ történelmi jól értesült-
ségét hivatott mindez a teljesen fölösleges „kitérQ” bizonyítani, de persze „apróbb” 
hibák mégis csak becsúsztak. Például Sztálin 1933-ban kezdte meg Bokros szerint a 
kollektivizálást és az iparosítást, nos, a kollektivizálás ekkor már a végénél tartott, 
hiszen 1929-ben kezdQdött, mint ahogy az iparosítás még korábban, 1928-ban, az elsQ 
ötéves terv indulásával. 1933 januárjának legvégén Hitler még nem lett Führer, ahogy 
Bokros állítja, azt a címet csak Hindenburg elnök halálakor, 1934 augusztusában kre-
álja magának. Paulus nem 1943. február másodikán kapitulált, hanem január 31-én az 
Unyivermag áruház pincéjében, február 2-án egy elszigetelt német csapategység tette 
le a fegyvert, amely nem tudott Paulus kapitulációjáról. KésQbb megtudjuk, hogy Irak 
2003-as lerohanásával „a nyugati világ erkölcsi irányt_je egy idQre eltörött”. (Milyen 
költQi!) NézQpont kérdése. Végül mégis csak belebukott egy visszataszító diktátor, 
és bár valóban nem találtak tömegpusztító fegyvereket, de elQtte Szaddam Husszein 
kiutasította az ENSZ szakértQit. Aztán megtudjuk, hogy a henye magyar nem harcolt 
meg a rendszerváltásért. Megint nézQpont kérdése: nekem másfajta emlékeim vannak 
1989–90-bQl, nem egészen csak az ölünkbe hullott a szabadság.
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Végül jön a 140 pont. 1517-ben Luther is csak 95-ig jutott… A harmadik pontban 
megtudjuk, hogy a Kádár-rendszer külföldi hitelekbQl finanszírozta a koraszülött 
jóléti államot. A szokásos mese a tücsöknemzetrQl. Természetesen a Kádár-rendszer 
a hiteleket nem életszínvonalra költötte (ilyesmire nem is adtak volna), ahogy ezt 
sokan hiszik, hanem rossz beruházásokra: eocén-program, liászprogram, kohászat és 
textilipar rekonstrukciója, a bányászat „fejlesztése”, BQs–Nagymaros (felépítés, majd 
ugyanannyiért elbontás), stb. A relatíve magas szint_ jólét alapja az önkizsákmányoló 
életmód volt: háztáji, gmk, kaláka, másodállás stb.

Ugorjunk a 8. pontra, amely az 1995-ös „stabilizációval” foglalkozik! Nézzük a 
tényeket, mert ezek nincsenek a cikkben! 1989–93 között 19 százalékkal (és nem az 
általa említett 13 százalékkal) csökkent a GDP, de 1994-ben ez a folyamat megállt, 
elértük a gödör alját. Onnan tovább esni már nem lehet, persze ásni igen! Na, ezt mu-
tatta be Bokros és Surányi csomagja 1995–1997-ben. 1994-ben már megkezdQdött a 
kilábalás, egy spontán, úgynevezett Jánossy-féle helyreállítási periódus2: a GDP 2,9 
százalékkal, az export 16,6 százalékkal nQtt. Nagy Pongrác, a Világbank egykori ke-
let-afrikai szakértQje szerint „minden rendben volt, csak hagyni kellett volna a gaz-
daságot a maga természetes útján haladni”3, ám ekkor jött a Bokros-csomag, amely 
megtörte a lendületet, a V alakú válságot W alakúvá transzformálta, és elnyújtotta a 
kilábalást három évvel, amely így 1994 után csak 1998-ban tudott újra megindulni! 
Érdekes, ahogy Bokros fogalmaz: „A stabilizáció nyomán nem esett vissza a gazda-
ság teljesítménye…” Ez bizony a félig tele, vagy félig üres pohár esete. Az 1994-ben 
megindult dinamika megtörik, stagnál a gazdaság (1994: +2,9%, 1995: +1,5%, 1996: 
+1,3%), és csak azért nem esik vissza, mert a hazai vállalkozói szektor katasztrofá-
lis csQdhullámát már ellensúlyozza a bejövQ külföldi tQke. Amely így persze „harc 
nélkül” meg is szerzi a hazai termelQ szektor piacait, lásd például: élelmiszerpiac! Itt 
aztán Bokros logikájában elQkerül az export vezérelte, meg beruházás vezérelte nö-
vekedés hamis mítosza is, holott, mint láttuk, növekedés sem volt. És persze Bokros 
szerint ez a stabilizáció alapozta meg a késQbbi, 1998–2005 közötti töretlen növe-
kedést. A szokásos közgazdasági szamárság: elQbb össze kell húzni a nadrágszíjat 
azért, hogy utána növekedhessünk. Ez a magyar gazdaságpolitikai gondolkodás egyik 
legavíttabb, legpusztítóbb, legveszélyesebb rögeszméje. Bizonyítható, hogy a magyar 
gazdaság 6-8 éves válságciklusaiért éppen ezek a megszorító csomagok voltak felelQ-
sek az elmúlt 35 évben.4 Négy ilyen fiskális megszorító csomag volt eddig: 1979–81, 
1987–89, 1995–96, 2006–13. Valamennyinek az „eredménye” katasztrofális lett a 
gazdaságra nézve, hogy társadalmi hatásukról (lásd: tömeges elszegényedés!), ne is 
beszéljünk. Henceg azzal, hogy az 1995-ös 86 százalékos GDP-arányos államadósság 
2001 végéig 53 százalékra csökkent. Nos, elfelejti hozzátenni, hogy a Horn-kormány 
alapvetQen még privatizációs bevételekbQl, tehát jelentQs nemzeti vagyonvesztés árán 
csökkentette az államadósságot, másból nem is tehette, hiszen gazdasági növekedés 
nem volt. Ennek következménye például az egykor világszínvonalú magyar élelmi-
szeripar elkótyavetyélése, messze értéken alul. „Afrikai törzsfQnökök” herdálták el 
nemzeti kincseiket üveggyöngyökért! Ezzel szemben az Orbán-kormány úgy folytatta 
az adósságráta csökkentését, hogy annak forrása már alapvetQen a gazdasági növeke-
dés, és nem annyira privatizációs bevétel. Ne feledjük el, hogyha nQ a GDP, akkor a 
stagnáló összeg_ államadósság is relatíve csökken hozzá képest! Bokros elfelejtkezik 
arról az „apróságról” is, hogy csomagja eredményeként a reálbér-színvonal az 1989. 
évinek a 75 százalékára, a reálnyugdíj a 69 százalékára zuhant. Még az 1929–33-as 
nagy világválság idején sem zuhant ekkorát a reáljövedelem szint Magyarországon. 
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BékeidQben teljesen példátlan jelenséggel állunk szemben! Az infláció az 1994. évi 
18 százalékról 28 százalékra ugrott vissza. Mellesleg emiatt a kamatlábak is az égbe 
emelkedtek, aminek következtében 1995-ben 464 milliárd forinttal romlott az ál-
lamháztartás hiánya (ne feledjük, hogy az állam a legnagyobb adós!) Lóránt Károly 
számításai szerint5, csak ezt elfedték a rabló privatizációból befolyó tételek. Majd 
az Orbán-kormány teszi egyszámjegy_vé az inflációt, letörve ezzel a kamatlábakat 
is, így sikeresen tovább csökkentve a hiányt. Bokros szerint (10. pont) Orbánék fe-
dezetlenül (tehát hitelbQl) növelték a béreket (minimálbéremelés három lépésben 
1999–2001 között 19 600 forintról 50 ezer forintra, G. L.), de ezzel önmagának is el-
lentmond, hiszen akkor hogy mehetett le 53 százalékra a GDP-arányos államadósság 
2001-ig? Megtudjuk, hogy Orbán túlköltekezést valósított meg, ami már csak azért is 
furcsa, mert soha nem látott mélységbe zuhant az államháztartás éves hiánya: 2001-
ben öt százalék alá.

Természetesen a Medgyessy-kormány (2002–2004) is megkapja a magáét, fQként 
a „felelQtlen” 50 százalékos közalkalmazotti béremelésért, ami állítólag felborította 
a pénzügyi egyensúlyt. Nos, a hiány 2004-ben, a tényleg nagyarányú béremelések 
után is csak 5,4 százalék volt, az infláció lement 3,6 százalékra (2005), és igaz, hogy 
a GDP-arányos államadósság-állomány visszakúszott 59 százalékra, de nem a bér-
emelés miatt, hanem mert elfogyott a privatizálható vagyon. Mellesleg ma mindenki 
összetenné a kezét, ha 59 százalékon állnánk! A magyar baloldal szégyene volt, hogy 
ezért elverték a port Medgyessy kormányán, leváltották 2004 szeptemberének végén, 
és következhetett a Gyurcsány–Kóka–Bajnai trió szabályos közgazdasági kóklerke-
dése, amelynek eredményeként 83 százalékra ugrott a GDP-arányos államadósság. 
Az is jellemzQ, hogy Medgyessyt a Tocsik-botrány hQse, Suchman Tamás szólítja föl 
lemondásra 2004. augusztus 14-én. Medgyessy a korrupt SZDSZ-es miniszterektQl 
akart megszabadulni.

Bokros szerint (12. pont) a Gyurcsány-kormány (2004–2009) nem változtatott a 
gazdaságpolitikán, tehát az 1998–2004 között érvényesülQ, életszínvonalat javító, 
erQteljes növekedést eredményezQ, egyensúlyi pálya felé tartó politikán. Érdekes ál-
lítás. Míg 1998–2004 között dinamikus, évi négy százalék fölötti gazdasági növeke-
dés mellett a bér- és nyugdíjszínvonal is szépen emelkedett, addig 2005–2010 között 
a gazdaság recesszióba fordult (jóval a 2008 Qszén kirobbanó világválság elQtt!), a 
reálbér zuhanása 15 százaléknyi volt6, miközben az infláció visszapörgött 8 százalék 
fölé, az államháztartás hiánya 10 százalék fölé, a GDP-arányos államadósság pedig, 
mint említettem, 83 százalék fölé. Nos, ebbQl is látható, hogy Gyurcsány Ferenc kor-
mánya valójában, Bokros állításával ellentétben, 180 fokos fordulatot hajtott végre a 
gazdaságpolitikában az elsQ Orbán-kormányhoz és a Medgyessy-kormányhoz képest.

Itt is hangsúlyozom, hogy a gazdaságpolitika szempontjából 1998–2004 képez 
szerves egységet, és nem 2002–2010. Ez a hét év, vagyis az elsQ Orbán-kormány és 
a Medgyessy-kormány regnálásának idQszaka szerintem a magyar gazdaság rend-
szerváltás utáni „aranykora”, amikor a gazdaság gyorsan közeledett a hosszú távú 
fenntartható növekedés pályájához. Ez még akkor is így van, ha a GDP-arányos 
államadósság valóban növekedett hat százalékponttal 2002–2004 között. Mint rá-
mutattam, az egész magyar „baloldalt” jellemzQ és egyben minQsítQ epizód, hogy a 
közalkalmazotti béremelést végrehajtó Medgyessy Pétert, aki ebbQl a szempontból 
csak folytatta az elsQ Orbán-kormány életszínvonal javító gazdaságpolitikáját, saját 
pártja buktatja meg, hogy jöjjön az újabb embert nyomorító megszorító csomag! A 
Gyurcsány–Kóka páros, majd Bajnai is éppenséggel visszatért Bokros dilettáns re-
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ceptjéhez: a forintleértékeléshez, és a „felelQtlenül” kiáramlott jövedelmek tudatos 
elinflálásához. Természetesen a „felelQtlen” bérkiáramlás közönséges közgazdasági 
szamárság, a bér és a nyugdíj csak elkezdett visszazárkózni a gazdasági teljesítmény-
nek megfelelQ normális szintre. Ez egyben a gazdasági növekedés legfQbb motorja 
is volt 1999–2004 között. 2004-ben az egy fQre jutó GDP terén az Európai Unió 
átlagának 65 százalékán álltunk, miközben a reálbér-színvonal terén, a 40 százalé-
kán. InnentQl kezdve nem állja meg a helyét Bokros Lajos és társai „tücsöknemzet” 
meséje a teljesítménye fölötti életszínvonalon dorbézoló magyarokról. Palkovics 
Imre, a Munkástanácsok nev_ szakszervezeti formáció vezetQje 2006 augusztusában 
kijelenti: „az a legfQbb baj, hogy a magyarok szeretnek jobban élni, mint ahogy dol-
goznak”. 2013 decemberében hasonlót mond az ATV egyik adásában: „Bért akkor 
lehet emelni, ha a gazdaság teljesítménye lehetQvé teszi.” Nos, 2013-ban az egy fQre 
jutó  – a GDP-hez viszonyított – reálbér terén az európai uniós átlag 60-62 száza-
lékán álltunk, míg a reálbér terén, a 22 százalékán. Ha ezt a hivatalos árfolyamon 
számított adatot korrigáljuk a reálárfolyam szerint (tehát figyelembe vesszük a forint 
leértékeltségét, valamint az árszínvonalban is meglevQ különbségeket), akkor Pogátsa 
Zoltán számításai alapján a reálbér-színvonal az EU-átlag 34 százalékának felel meg. 
Láthatjuk, hogy ez is jócskán elmarad a valós gazdasági teljesítménytQl. Vagyis szó 
sincs „túlfogyasztásról”, ahogy Bokros Lajos állítja unos-untalan, ellenkezQleg: a 
magyar munkavállaló messze a teljesítménye alatt keres és fogyaszt. Érdekes ebbQl a 
szempontból a hazai „szakszervezetek” gyászos szerepe, Kádárnak nem voltak ilyen 
megértQ szakszervezetei, mint a rendszerváltás utáni kormányoknak, és fQként a tQ-
kének! Szinte Vlagyimir Iljics Lenin „munkásarisztokráciája” köszön vissza rezgQ 
tokájú, jól fizetett szakszervezeti vezetQinkben, akik lelkendezve közlik „harcuk” 
eredményét minden évben: sikerült megQrizni a reálbér-színvonalat. Igaz, mint láttuk, 
a teljesítménytQl messze elmaradó gyalázatos szinten. Majd kitérek arra is, hogy a 
humán tQke alulértékeltsége és az elégtelen fogyasztási színvonal fogja vissza éppen-
séggel a magyar gazdaság teljesítményét, immár két-három évtizede. A magyar gaz-
daság ugyanis jelenleg nem erQforrás-korlátos, hanem piackorlátos! Az elégtelen fi-
zetQképes kereslet miatt pang szinte minden ágazat. Hozzáteszem: ennyivel kisebb az 
állam adóbevétele is természetesen. Vagyis a túl alacsony bér nem javítja versenyké-
pességünket, de az államnak sem jó (tudniillik az államháztartás egyenlegének, tehát 
az egyensúlynak!), mert kisebb ez által az adóbevétel. InnentQl kezdve Bokros meg-
szorító csomagjának sem volt az égvilágon semmi értelme, mint ahogy Gyurcsány és 
Bajnai hasonló csomagjának sem, csak súlyos károkat okoztak a magyar gazdaságnak 
és az egész társadalomnak. Az utóbbi restrikció, tehát a Gyurcsány és Bajnai által be-
vezetett újabb Bokros-csomag eredménye is ugyanaz lett: megint recesszióba zuhant 
a gazdaság 2006-tól kezdve. A 2009 márciusában hivatalba lépett Bajnai-kormányt 
Bokros persze agyba-fQbe dicséri (14. pont): „tiszteletre méltó teljesítményt mutatott 
fel”. Hm! 6,8 százalékkal zuhant a magyar gazdaság produktuma, ezzel a harmadik 
legrosszabb gazdasági teljesítményt produkáltuk az Európai Unió 27 tagállama közül, 
ami tényleg „figyelemre méltó” teljesítmény. Megvonta a 13. havi bért és nyugdíjat, 
ezzel önmagában 7,8 százalékkal zsugorítva a nominálbért, hozzáteszem: teljesen 
fölöslegesen és értelmetlenül. SQt, ez az intézkedés volt a felelQs önmagában a GDP 
zuhanásáért. Díjazták is a választók 2010-ben. 2008 Qszén George W. Bush felelQtlen 
gazdaságpolitikája miatt kitört a világválság: az 1500 milliárd dolláros adócsökkentés 
eredményeként spekulációs tQkeként felfúvódott pénzügyi luftballon a jelzáloghitel 
piacon kipukkadt. A világ 198 országából 197-ben a válság következményeit próbál-
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ták enyhíteni, egyedül Magyarországon, szembehaladva az autósztrádán a többiekkel, 
Bajnai kormánya egyensúlyt akar teremteni. Restrikció válság idején = közgazdasági 
dilettantizmus állatorvosi lova!

A 20. pontban megtudjuk, hogy „megsz_nt a magántulajdon szentsége”, és persze 
az Orbán-kormány „államosítási törekvései” is megkapják itt a magukét. Hm! Tipikus 
jobboldali, sQt, ki merem jelenteni: szélsQjobboldali közgazdasági gondolkodás! Itt rá 
kell mutatni arra, hogy a magyar gazdaság igenis túlprivatizálttá vált, éppen a bokrosi 
privatizáció(nak elkeresztelt szabadrablás) következtében, még a nyugati országok 
mércéjével mérve is. Az Orbán-kormány mostanában helyesen teszi, hogy korrigálja 
ezt a túlzást, és ahol kell, ott visszaveszi állami tulajdonba a közszolgáltató m_veket 
például. Sajátos jelenség volt a Horn-kormány idején egyes szolgáltató cégeket, mint 
a vízm_veket külföldi állami tulajdonú vállalatok részére „privatizálni”!

Ennyit tehát a baloldal–jobboldal ellentétpár relativizálódásáról Bokros Lajos 
szereplésén keresztül! P ugye 1995 márciusától 1996 februárjáig a „baloldali” 
Horn-kormány pénzügyminisztere volt. Mellesleg PhD-fokozatát Panamában sze-
rezte (sic!), a Budapest Bank vezetQi székébQl ült át a miniszteri bársonyszékbe. A 
Budapest Bankot 12 milliárd forint veszteséggel adta át, majd pénzügyminiszterként 
egykori bankját 12 milliárd forintból, az adófizetQk pénzén konszolidálta. Ezután 
került sor a bank privatizációjára. Nem fogja elhinni az olvasó, hogy mennyibe ke-
rült a vevQnek! Nos, 12 milliárd forintba. Ez az ember lett Magyarország „baloldali” 
kormányának pénzügyminisztere. Az is fölteendQ kérdés, hogyha ilyen eredményes 
volt az Q pénzügyminiszteri regnálása, miért rúgta Qt ki Horn Gyula 11 hónap után? 
Mert kirúgta! Azért, mert világossá vált, hogy csomagja katasztrofális hatással járt! 
Csak nem lehetett ezt bevallani, elkezdQdött hát a mítoszgyártás: Bokros csomagja 
megmentette az országot! Nos, növekedés helyett stagnálás (recesszió), az infláció 10 
százalékponttal felugrik, csQdhullám, körbetartozás, a nyomor példátlan kiszélesedé-
se és elmélyülése. Hogy szokta ezt a szakirodalom együtt nevezni? Válságnak! Íme, 
Bokros „stabilizációja”: a gazdaság destabilizálása!

Bokrosnak fogalma sincs a modern közgazdaságtan olyan meghatározó elmélete-
irQl és alkotóiról, mint a humán tQke elmélet, melynek kifejtQje Theodore Williams 
Schultz7 (1902–1998), a Nobel-díjas (1979) amerikai közgazda, illetve a magyar 
Jánossy Ferenc (1914–1997). Schultz megállapítja, hogy a végsQ fogyasztás a humán 
tQke újratermelése, ezért nem szabad mereven szembeállítani a sz_kebb értelemben 
vett termeléssel, és fQként nem szabad az utóbbit az elQbbi rovására elQtérbe helyez-
ni, például a beruházási ráta mesterséges megemelésével. De Bokros aligha hallott 
Milton Friedman (1912–2006) természetes ráta hipotézisérQl, vagy a humán tQkének 
a gazdasági növekedésben játszott szerepét kifejtQ elméletérQl. A természetes ráta 
hipotézis szerint nem szabad mesterségesen változtatni a gazdasági mutatókon, pél-
dául a történelmileg kialakult beruházási rátán, a nemzeti valuta piaci árfolyamán, 
stb., mert az ilyen mesterséges beavatkozások bumerángként ütnek vissza. Kit_nQen 
igazolták e nézeteket a Bokros-csomag és a Gyurcsány–Bajnai-csomag gyászos kö-
vetkezményei.

(A modern gazdaság m_ködése és Bokros nézetei) Nem folytatom, inkább áttérek 
egy másik gondolatrendszerre, a közgazdasági elmélet oldaláról közelítve. A gazda-
sági törvények objektívek, vagyis tudatunktól függetlenül léteznek. Ez nem marxista 
okoskodás, a nyugati közgazdaságtan is ebbQl a ténybQl indul ki. Meg lehet persze 
sérteni a gazdasági törvényeket, errQl szóltak a szocializmus évtizedei, de a törvé-
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nyek akkor is m_ködnek, csak éppen torzulva, pusztító módon. A szocializmusban 
az árak nem a ráfordításokat tükrözték, ebbQl következett az értéktörvény sérülése, 
aminek eredménye lett a sorban állás, a hiány, a technológiai lemaradás, a gyatra 
minQség, a választék hiánya, a kiutalás és kijárás rendszere, vagyis a mindent átha-
tó korrupció. Fontos megemlíteni itt a beruházási ráta erQszakos megemelését, mert 
a beruházás vezérelte gazdaság voluntarista mítosza, amit Bokros is ismételget, ma 
is él a magyar közgazda szakmai tudatban, pedig rendkívül veszélyes illúzió. Már a 
magyar Jánossy Ferenc8 is megcáfolta 1966-ban (!), amikor leírta, hogy a beruházási 
ráta megemelésével nem lehet meggyorsítani a fejlQdést. Nehogy azt higgye valaki, 
hogy ez a kapitalizmusban másként van, vagyis hogy a kapitalizmusban nyugodtan 
megsérthetjük a gazdaság autonóm törvényeit. A voluntarizmus, tehát a gazdasági 
törvények figyelmen kívül hagyása itt is visszaüt bumerángként. JellemzQ erre a vo-
luntarizmusra, és az ebbQl következQ bumeránghatásra Bokros receptje: a jövedelmek 
átcsoportosítása a fogyasztás oldaláról a vállalkozói oldalra, vagyis a beruházási ráta 
erQszakos megemelése. Katasztrofális volt a hatása, ugyanis a humán tQke tragikus 
leértékelQdését eredményezte. Nagy Pongrác mutat rá arra, hogy pangó gazdaságban 
(1995–97 között!) a jövedelmek átcsoportosítása csakis valakik kárára történhet. Mint 
láttuk, ebbQl az átcsoportosításból nem lettek beruházások (a gazdaság pangott!), 
ám tényleg mesés vagyonok képzQdtek a bankszámlákon a mesés kamatlábak révén. 
1996-ban Magyarországon nagyobb volt a luxusautók forgalma, mint Belgiumban és 
Ausztriában. Szafari-utakra, luxusautókra, drága, ám ízléstelen palotákra (gótikus tor-
nyokkal és hasonló giccsekkel) ment el az átcsoportosított pénz azokban az években. 
A parvenü, m_veletlen újgazdag réteg rongyrázó hivalkodása mindenütt.

A modern gazdaság egészséges m_ködésének elQfeltétele monetáris oldalról 
Milton Friedman szerint:

1. Stabil, nem inflálódó, nem leértékelQdQ nemzeti valuta. Bokros ezt a gazdasági 
törvényt voluntarista módon megsértette a csúszó leértékelgetéssel, és a tudatos inf-
lációs politikával. 

2. A pénzellátás egyenletességének szigorú kritériuma. Vagyis nem szabad ránga-
tózásokat bevinni a monetáris rendszerbe, mert az nagy bajokat okoz: válságcikluso-
kat generál. Bokros voluntarista gazdaságpolitikájának fontos eleme volt az erQteljes 
pénzsz_kítés: az 1989-ben kint lévQ hitelállomány 70 százaléka lett visszaszívva, 
elképesztQ kamatlábakkal. Volt olyan idQszak 1995-ben, amikor a reálkamatláb elérte 
a húsz százalékot. (20 százalék infláció, 40 százalék kamatláb.) Egy egészséges gaz-
daság is összeroppant volna! A megtakarítások az egekbe szöktek, hiszen mindenki 
bankba tette a pénzt, ekkora profitrátát egyetlen gazdasági termelQ ágazat sem tudott 
produkálni. Mesés profitok keletkeztek a magas kamatlábak révén, hatalmas megta-
karítások mellett (is) pangott a gazdaság, senki nem ruházott be. Az irreális kamatlá-
bak miatt bedQltek a gazdaságban a hitelek, körbetartozás, csQdtömeg, a munkahelyek 
tömeges megsz_nése jellemezte 1995–96-ban a Bokros-csomag két évét.

Ide kívánkozik John Maynard Keynesnek (1883–1946) egy gondolata: „Általános 
volt az a nézet, hogy a világban felhalmozott gazdagság olyan áldozat útján jött létre, 
hogy egyes személyek önként lemondtak a közvetlen fogyasztással járó élvezetrQl, 
amit mi megtakarításnak nevezünk. Ugyanakkor azonban nyilvánvalónak kell te-
kintenünk, hogy az egyszer_ önmegtartóztatás nem elegendQ ahhoz, hogy városokat 
építsünk, mocsarakat szárítsunk ki… A vállalkozói kedv az, ami létrehozza és növeli 
a világ vagyonát… Nemcsak arról van szó, hogy megtakarítás nem létezhet vállalko-
zói kedv nélkül, hanem arról, hogy amint a megtakarítás túlszárnyalja a vállalkozói 
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kedvet, akadályozni fogja utóbbi megélénkülését, és a profitra gyakorolt kedvezQtlen 
hatása miatt hibás kör alakul ki. Ha a vállalkozói kedv élénk, akkor a gazdagság fel-
halmozódik, attól függetlenül, hogy történike megtakarítás, vagy nem, ha pedig a 
vállalkozói kedv kialszik, akkor a gazdaság csökken, bármilyen is legyen a megtaka-
rítás.”9 (Kiemelések: Gazdag L.)

A magyar gazdasági szektor súlyos válságát persze, mint említettem, elfedte a 
bejövQ külföldi tQke, amelyet ez a hitelpénzsz_kítés nem érintett. Pénzsz_kítés mel-
lett infláció felpörgetés, ez tényleg egyedülálló „teljesítmény”, erre csak Bokros és 
Surányi volt képes!

Bokros gyakran emleget valamiféle „szerkezeti reformokat”, de Qk a gazdaság 
elavult makroszerkezetéhez nem nyúltak, csupán a fogyasztás és elosztás felszíni 
szféráit kapargatták. A Bokros-csomag közönséges közgazdasági kóklerkedés volt, 
közgazdasági dilettantizmus. Jómagam könyvet írtam róla: A Bokroscsomag mítosza 
és a valóság (Laurus K., 2007). De ajánlom még az olvasónak Nagy Pongrác az elQ-
szóban hivatkozott m_vét, amelyben azt írja a Bokros-csomagról (295. o.): „A gQzka-
lapács feltörte a diót – és péppé zúzta szét.” Gyurcsány és Bajnai hasonló „eredmény-
nyel” ismételték meg Bokros restrikciós receptjét. Megsemmisültek az 1998–2004 
között elért kiváló eredmények, mind a gazdasági növekedés, mind az egyensúly, 
mind az életszínvonal-emelkedés terén. RemélhetQleg a választók sem felejtették el…

(Surányi, a világszínvonalú magyar ember) Miután befejeztem eme cikkem írását, és 
bizony komoly munka volt átrágni magamat Bokros Lajos 140 pontján, már kezembe 
is került az Élet és Irodalom 2014. január 3-i száma, ahol Bokros köszönti a 60 éves 
Surányi Györgyöt. EbbQl tudjuk meg, hogy „Surányi György világszínvonalú magyar 
ember”, mégpedig kövér bet_kkel szedve. Aztán olvashatjuk, hogy: „Surányi György 
nem tehet arról, hogy nagyon okos, de arról igen, hogy rendkívül m_velt.” Nos, mint 
említettem, Surányi kétszer volt a jegybank elnöke (1990–1991, 1995–2001), mind-
kétszer inflációs csúcsot döntött a forint. A Nemzeti Bank alapszabályzatának kezdQ 
mondata arról szól, hogy a jegybank legfQbb kötelessége Qrködni a nemzeti valuta 
stabilitása fölött… Volt ott egy botrány is, a Magyar Nemzeti Bank bécsi leányvál-
lalata 80 milliárd forint veszteséget hozott össze röpke pár év alatt. Soha nem derí-
tették ki, hová lett ez a pénz, soha senkit sem vontak felelQsségre. Ez egy következ-
mények nélküli ország Fricz Tamás politológus szerint. Most Surányi neve felmerült 
a baloldali nagy összeborulás miniszterelnök-jelöltjei között is. Bokros szerint „A 
Jegybankban tombol a téboly, és dölyfösen dagaszt a m_veletlenség.” Nos, most ez 
a téboly oda vezetett, hogy már egy százalék alá csökkent az infláció, vagyis bekö-
vetkezett a négy évtized óta elfelejtett, hQn áhított pénzstabilitás. „Feladatok vannak 
drága Papuskám!” – üzeni Bokros Surányinak. Talán vissza kellene tornászni az inf-
lációt kétszámjegy_re? Mert a végre elért pénzstabilitás mellett fogalmam sincs, mi 
lehet az a nagy-nagy feladat, ami „Papuskámra” várna? De jobb is az országnak, ha 
soha nem tudja meg, ez a privát véleményem.

(Hic Rhodus, hic salta!) Vannak még érdekes cikkek ebben az ÉS számban, példá-
ul Iványi György cikke Bokros 140 pontjáról. (Elveszett évtized, megtalált szavak.) 
Olvasunk itt is a tücsöknemzet mesérQl: „… a költségvetés túlköltekezése és a mun-
kaerQ hatékonyságának növekedését meghaladó fogyasztásbQvülés…”. ErrQl már 
írtam, hogy közönséges szamárság. Valamint „a Bokros-csomag által megalapozott 
stabil fejlQdésrQl”, amit sajnos Iványi szerint a „visszarendezQdés” követett. V alakú 
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válságból W alakú válság, ez volt a Bokros–Surányi-csomag egyetlen „eredménye”. 
Iványi ír még „a munkaerQ hatékonyságának növekedését meghaladó fogyasztásbQ-
vülésrQl”! Mint említettem ma az egy fQre jutó GDP terén az EU-átlag 60-62 száza-
lékán állunk, míg a reálbér-színvonal terén, a 34 százalékán. Avagy a „túlfogyasztó” 
tücsöknemzet legenda.

Békesi Lászlóval is olvasunk itt egy interjút, nos, Q volt Horn Gyula elsQ, 
teszetosza pénzügyminisztere nyolc hónapon át. Csak sírt-rítt egyfolytában, már a 
külföldi sajtó is „a búskép_ magyar pénzügyminiszter” ephiteton ornansát ragasztotta 
rá. De hadd mentegessem egy kicsit mégis: legalább nem csinált bajt. 1994-ben a gaz-
daság a normális kerékvágásban haladt, föntebb már említettem, hogy 2,9 százalékkal 
nQtt a GDP, 16,6 százalékkal pedig az export. Békesi siránkozása mellett. Ezután jött 
„a Bokros-csomag gQzkalapácsa”, és a V alakú válságból W alakú lett: elhúzódott 
a kilábalás három évvel. Békesi aztán majd, az azóta már mindenki által elfeledett 
Reformszövetség oszlopos tagjaként osztja újra az észt. Ilyenkor mocorog a kisördög 
az emberben: Hic Rhodus, hic salta! Volt ön pénzügyminiszter, miért nem „ugrott”?

A Rádai Eszter által készített interjúban szó esik maffiaállamról, mintha nem lett 
volna anno Tocsik-botrány, rabló privatizáció stb. a Horn-kormány idején. A Hagyó-
ügyrQl, Zuschlag-ügyrQl, Simon Gábor-ügyrQl most említést se tennék… Amikor a 
Tocsik-botrányba belebukó Suchman Tamást Csiha Judit követte a privatizációs mi-
niszteri székben, akkor, 1997-ben, Csiha Judit egy parlamenti felszólalásában kiko-
tyogta, hogy a kormány 10 milliárd dollár (nem elírás) privatizációs bevétellel (tudni-
illik a privatizációs bevételek felével!) nem tud elszámolni. Egy civilizált országban 
azonnal bukott volna az egész kormány, nálunk a f_ se rezdült. Ez tényleg egy követ-
kezmények nélküli ország. Ennyit a „maffiaállamról” és hasonlókról. Félreértés ne 
essék, nem akarok a jelenlegi kormány apológiájának hibájába esni, vannak etikai és 
közgazdasági jelleg_ fenntartásaim. De Pozsgay Imre intése jut eszembe: „a magyar 
baloldalnak nincs erkölcsi alapja a bírálatra”!

Végezetül, nagyon ide kívánkozik az ÉS eme számából Tamás Gáspár Miklós cik-
kének címe: Az ellenzéket is le kell váltani! Egy tisztességes, üdítQ hang ott a liberá-
lisok között. „Fehérek közt egy európai”. Már említettem a cikk elején, hogy Tamás 
Gáspár Miklósnak is felt_nt: az Orbán-kormány gazdaságpolitikájában sokkal több 
a baloldali elem, mint az úgynevezett „baloldali” kormányok gazdaságpolitikájában 
ezt láthattuk.

Megint felhívom a figyelmet arra, hogy nem szeretném az Orbán-kormány apoló-
giáját adni! Van ma is rengeteg szakmai és etikai vonatkozású, bírálni való kérdés, 
jelenség. Például én ma nem stadionokat építenék a sz_kös forrásokból, hanem ter-
melQ beruházásokat indítanék, nem a nyugdíjak reálértékének megQrzését t_zném ki 
célul, hanem a nyugdíjak és bérek felzárkóztatásának megindítását. Van rá fedezet, 
politikai döntés kérdése, hogy az orvosok bérét emeljük, vagy autópályákat építünk 
(Gyurcsány-kormány), netán stadionokat, mint ma. A béremelés utólag megteremti 
önmaga fedezetét, a nagyobb teljesítmény és fogyasztás által, a piac oldaláról kiin-
dulva. Csak a magyar közgazdák általában nehezen tudnak makrogazdasági körfo-
lyamatban gondolkodni, ezért hiszik azt, hogy nincs meg a fogyasztás bQvítésének 
fedezete. De ez már mélyebb közgazdasági elméleti eszmefuttatást igényelne, amitQl 
most kénytelen vagyok eltekinteni. A lényeg: a mai magyar gazdaságban a gazdasá-
gi növekedés elQfeltétele a fogyasztás gyors bQvülése, és nem fordítva. Ezt kellene 
végre a mi közgazda guruinknak és gazdaságpolitikusaiknak megértenie. A bér pedig 
nem költség, hanem folyamatos beruházás az emberi tQkébe! (Theodore Williams 
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Schultz.) Mert a munkaerQ nem az anyaghoz, energiához, alkatrészhez hasonlít, tehát 
nem szimpla költségként „m_ködik”, hanem a gépi technikához, vagyis megtartása 
beruházás, és nem m_ködési költség. Viszont olyan „gép” a munkás, aki nem amor-
tizálódik, ellenkezQleg, ahogy halad az idQ, az értéke (tudása, tapasztalata) egyre bQ-
vül. A mi kiváló mainstream „fQkönyvelQi” közgazdászaink, köztük Bokros Lajos, ezt 
nem értik, és nem is fogják megérteni soha. Nem mellesleg, ezeket az összefüggése-
ket közgazdasági karainkon sem tanítják! A magyar közgazda felsQoktatás leblokkolt 
a 30-40 évvel ezelQtti, teljesen elavult szinten. Nos, éppen ezért vergQdik ez az ország 
már évtizedek óta, anélkül, hogy egyrQl kettQre jutna…

(A csinovnyik polgár) Tamás Gáspár Miklós cikkének címébQl, ha elvesszük az „is” 
szócskát, egyet is érthetünk [Az ellenzéket le kell váltani!]. Nem közgazdász, nem 
tudja megítélni a Bokros–Surányi-csomagot és a Gyurcsány–Bajnai-csomagot, ezért 
sok tekintetben a felszínen mozog. Szekf_ Gyula A három nemzedékben írja le a pol-
gárosodás három menetrendjét: az angol, a francia és az „osztrák” típust. Az angol 
út, amikor a landlord maga válik elQször tQkés agrárvállalkozóvá feudális h_bérúr-
ból, majd kereskedQvé, és végül manufaktúra tulajdonossá. Bizony, Angliában nem a 
városból indul ki a kapitalizáció, hanem az agrárszektorból, sQt, a városi céhes ipar 
lesz a legvégsQ mentsvára a feudalizmusnak. Franciaországban a Beaumarchais által 
megrajzolt citoyen kispolgár („figaro”) alakja t_nik föl 1789. július 14-én a Bastille 
megrohanásakor, aki nem függ a hatalomtól, sem az uralkodó osztálytól, öntudatos, 
és ha úgy látja, guillotine alá küldi az arisztokráciát és a királyt is. Az Elbától és a 
Lajtától keletre viszont egy csinovnyik polgárság alakul ki, az államhatalom és a 
történelmi uralkodó osztály függelékeként. Beaumarchais figarója lenézi, megveti a 
selyembe bújt hitvány nemest, míg Kelet-Európában a nagypolgár idomul, és nemesi 
kutyabQrt, birtokot vásárol. A Gogol, Csehov által megrajzolt infantilis csinovnyik 
polgár, Akakij Akakijevics, aki mindig a hatalomtól várja problémái megoldását, és 
várja a karizmatikus vezetQt. A karizmatikus vezetQ márpedig veszélyes figura, mert 
a tömeg birkaként képes követni, akár a pusztulásba is, szép példáit láttuk ennek a 
XX. századi történelemben. Tamás Gáspár Miklós nem látja, hogy itt errQl az arche-
típusról van szó, de ez „oldalfüggetlen” probléma. A „baloldalon” Gyurcsány Ferenc, 
a „jobboldalon” Orbán Viktor. Ez viszont nem a vezetQ hibája! Platónnál háromféle 
államforma létezik: egyszemélyi vezetQ, sz_k csoporturalom, népuralom. Egyik sem 
rossz, vagy jó önmagában. Ha az egyszemélyi uralmat jó vezetQ valósítja meg, akkor 
monarchiáról beszél, ha rossz, akkor türannoszról. Ha a sz_k csoporturalmat „nemes 
férfiak” gyülekezete alkotja, akkor arisztokrácia, ha hitvány alakok, akkor oligarchia 
a meghatározás. Ha a népuralom derék polgárok gyülekezete, akkor demokráciáról 
beszél Platón, ha hitvány csQcselék alkotja, akkor demagógia valósul meg. Fogadjuk 
el Churchill „megjegyzését”, miszerint a demokrácia a hatalomgyakorlás roppant 
kényelmetlen módja, de jobbat még nem találtak ki! Nos, Orbán Viktort és állítóla-
gos „rendszerét” lehet kritizálni, Q, személy szerint, kétségtelen egy karizmatikus, és 
megosztó személyiség. Margaret Thatcher és Ronald Reagan is az volt. De ki vonná 
kétségbe, hogy a Vaslady és a „cowboy” jelentQs történelmi személyiség volt? Orbán 
történelmi szerepe most azon múlik, hogy környezetében lesznek-e fékek, vagyis kri-
tikus politikus társak, akik idQben, és kellQ nyomatékkal tudják majd figyelmeztetni 
saját tévedéseire. Abraham Lincoln, a választási gyQzelme után legnagyobb pártbeli 
ellenfeleivel vette magát körül. Amikor ezt szemére vetették, azzal válaszolt, hogy 
ezek a munkatársak bizonyosan figyelmeztetni fogják Qt elkövetett hibáira. Tamás 
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Gáspár Miklós, valamint a felelQs balliberális értelmiség abban téved, hogy nincs 
Orbán-rendszer, nem épül semmiféle diktatúra Magyarországon. A kormányt demok-
ratikus szavazáson le lehet váltani. Ez a lényeg, a többi csak mellébeszélés. 2014 áp-
rilisában a választók döntötték el, a Gyurcsány–Bajnai–Bokros–Mesterházy négyes, 
és Orbán között, hogy ki vezesse tovább az országot. Egy nagyon fontos dologra 
azonban fölhívnám a figyelmet! Arra, amire egyébként az említett cikkben Tamás 
Gáspár Miklós is rámutatott: a baloldali és liberális ellenzéknek látnia kell, hogy 
Orbán Viktor gy_lölt „rendszerét” két ízben is ugyanazok segítették hatalomra, kik 
most le akarják váltani: Bokros, Gyurcsány, Bajnai. Ha Qk visszajönnek, majd megint 
megbuknak, akkor TGM szerint sem Orbán váltja Qket harmadszorra. Hanem Vona 
Gábor… Azt hiszem, hogy ennél megsemmisítQbb bírálat a magyar lumpen álbalol-
dalt nem is érhette volna!

(Utószó) Tanulmányom kéziratát még a választások elQtt adtam le. IdQközben be-
következett a baloldal katasztrofális veresége. Csak emlékeztetnék a mottóban ír-
takra: a baloldal lezüllesztése, lumpenizálódása, önmegtagadása a Bokros–Surányi-
csomaggal kezdQdött. E dilettáns megszorító csomagnak semmi köze sem volt a bal-
oldalhoz. A Medgyessy-féle kétévnyi intermezzo után, 2005-tQl folytatódott minden 
ott, ahol a Horn-kormány abbahagyta. Ennek a törvényszer_ eredménye volt 2010 és 
2014, a két választás eredménye.
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