
GAZDAG LÁSZLÓ

Miért csúszott vakvágányra a rendszerváltás vonata?

Csath Magdolna professzor asszony könyve hézagpótló m_. Eltelt egy negyed évszázad, 
vagyis egy egész emberöltQ a rendszerváltás óta, ez hosszabb idQ, mint például a Horthy-
korszak, majdnem annyi, mint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverésétQl a 
kiegyezésig. Visszatekintve keser_en állapíthatjuk meg a könyv írójával együtt, hogy ez 
a huszonöt év megint a magyar társadalom kudarckorszakainak sorát gyarapította. Más 
nemzetek ennyi idQ alatt, mélyebbrQl indulva, mint mi, beemelkedtek a fejlettek közé, em-
líthetném Írországot, Dél-Koreát, Tajvant, Szingapúrt. Hozzáteszem: már az euróövezet 
tagja a három posztszovjet balti ország, pedig Qk honnan indultak hozzánk képest. De 
elhúzott elQttünk Gustav Husak egykori Szlovákiája, és Lengyelország is (idQsebbek még 
emlékezhetnek a „lengyel viccekre” a nyolcvanas évekbQl), hadd ne soroljam.

A könyv tíz nagyfejezetbQl áll, érdemes ezt a tartalomjegyzéket elöljáróban felsorolni:
Bevezetés
1. A privatizáció kezdetei a rendszerváltás elQtt és folytatódása a rendszerváltás után: 

hatások, következmények, vélemények
2. A rendszerváltás problémái dióhéjban: vagyis miért csúszott vakvágányra a rend-

szerváltás vonata?
3. Az ipar sorsa a rendszerváltáskor és utána: a magyar vállalatok privatizációja a 

magyar ipar tragédiája
4. A rendszerváltás velünk élQ gazdasági következményei
5. Mit gondoltak a politikusok a rendszerváltásról és a jövQrQl 2001-ben?
6. Versenyképességünk tíz évvel a rendszerváltás után
7. Gazdasági helyzetünk regionális összehasonlításban
8. Mit kellene tenni? Lehetséges jövQképek, megoldások
9. Honnan hová?
10.  Az ipar jövQje
Érdemes egy-két alcímet is külön kiemelni! 1.4. alfejezet: A rendszerváltás hatása a 

lélekre. 8.4. alfejezet: Erkölcs nélkül nincs sikeres gazdaság. 9.2. alfejezet: A humán tQke 
fontossága, kapcsolata a kkv-kkal és a társadalmi tQkével.

A Bevezetésben Csath Magdolna egyértelm_en leszögezi, hogy a rendszerváltás körüli 
években végbement privatizáció módjában tudja megragadni az ország újabb félresik-
lásának fQ okát. Felszámolódott a magyar ipar, a mezQgazdaság is óriási veszteségeket 
szenvedett. A professzor asszony kutatási területe az iparra korlátozódott, úgyhogy 
az agrárszektort csak helyenként érintette. Külön kiemeli a humán tQke, a tudástQke 
minQségének alakulását (leértékelQdését), a gazdasági értéklánc torzulását, vagyis a fo- (leértékelQdését), a gazdasági értéklánc torzulását, vagyis a fo-
lyamatos lecsúszás okait. A társadalmi versenyképesség puha tényezQi közé sorolja a 
társadalmi kohézió szintjét, a korrupció mértékét, a külföldi cégek által erQltetett globális 
kultúra torzító hatásait.

Az 1. nagyfejezet elején visszanyúl a Kádár-rendszer 1968-as gazdasági reformjához, 
az „új gazdasági mechanizmushoz”, amely szerinte „kicsit” enyhített a tervgazdaság 
merevségén. Bevallom, én elhagytam volna a „kicsit” jelzQt, mert a tervlebontásos, di-
rektutasításos, sztálinista típusú parancsgazdaságról a szabályozókkal történQ közvetett 
irányításra való áttérés jelentQségét nem kellene alábecsülni. Különösen annak fényében, 
amit a szerzQ ezután maga is leír ezzel kapcsolatban. A piac bekapcsolása, a nyereség-
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érdekeltség a „tervteljesítéssel” szemben, a költséggazdálkodás fontossága, a kisipari és 
kiskereskedelmi tevékenység, mint egyéni vállalkozási forma bQvülése, a vgmk (vállalati 
gazdasági munkaközösség), mint a nagyüzemen belüli kollektív magánvállalkozás forma 
nagyon is elQremutató fejlemény volt akkor. (A késQbbiekben Csath Magdolna viszont 
ír a vgmk-nak nevezett „belsQ vállalkozások” negatív hatásairól is, hiszen a szocialista 
nagyvállalat megrövidítésében voltak érdekeltek, és ebben fQként gyakran maga a me- gyakran maga a me-
nedzsment játszotta a fQszerepet.) Említi a mezQgazdaságban a melléküzemágak szerve-
zését, de én hozzátenném a „háztájinak” nevezett egyéni vállalkozást, vagy a szövetkezeti 
demokrácia érvényesülését, mert a vezetQket tényleg a tagság választotta már az 1970-es 
években. Az is fontos, hogy a mezQgazdaságban a „háztáji” nem hordozott olyan negatív 
vonásokat, mint az iparban a vgmk. Mindezek a mozzanatok tették lehetQvé azt, hogy a 
magyar társadalom fölkészülhetett a valódi piacgazdaság körülményeire. Gondoljuk csak 
meg, hogy mekkora elQnnyel érkeztünk mi a többi „lágerországhoz” képest a szabadság 
kapujába huszonöt évvel ezelQtt! Éppen ennek fényében fájdalmas felismerés számunkra 
az egyértelm_ kudarc, amelynek tényét a szerzQ megállapítja, és okait megpróbálja fel-
tárni, elemezni.

Érdekes adalékkal is szolgál a könyv az 1.3. alfejezetben, amikor Paul Kennedy egy 
könyvére hivatkozik, amelyben az áll, hogy Magyarország jól indult a rendszerváltáskor, 
hiszen egy világ választotta el Romániától, amely csak éppen megszabadult CeauКescu 
totalitárius rendszerétQl. Hol van már a tavalyi hó? – kérdezhetnénk, hol van már ez az 
elQnyünk Romániával szemben? Például Bukarestben már magasabb a reálbér színvonal, 
mint Budapesten!

(Spontán privatizáció, privatizáció) 1987–90 között zajlott a spontán privatizáció. A 
nagyvállalatok menedzsmentje tulajdonképpen lenyúlta az állami vagyont, átjátszotta 
saját kezére, a gyáregységeket társasági formába szervezték, majd az egészet részvény-
társaságokká alakították át. A rossz tQkeellátottságú, vagy éppen veszteséges részegysé-
gektQl megszabadultak, ezeket átvette az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) a veszteséggel 
együtt, vagyis a költségeket az állam (tehát a társadalom!) fizette. MegkezdQdött a nem-
zeti vagyon külföldi kézre játszása is, de elQtte nem készült vagyonleltár. A jogszabályi 
kereteket az 1988-ban hatályba lépett gazdasági társaságokról szóló törvény képezte, 
amely sajnos lehetQvé tette a „zavarosban halászást”. (Hozzáteszem: véleményem szerint 
ez nagyon is tudatos volt!)

A szerzQ kimondja véleményét: „Durvábban fogalmazva a spontán privatizáció állami-
lag engedélyezett szabadrablás volt a »t_z közelében levQk« számára és a nemzet többsé-»t_z közelében levQk« számára és a nemzet többsé-t_z közelében levQk« számára és a nemzet többsé-« számára és a nemzet többsé- számára és a nemzet többsé-
gének kárára.” Érdekes konstrukció volt az úgynevezett „apport-privatizáció”, amikor az 
állami vállalatok eszközeit erQsen alulértékelve bevitték az új vállalatba, míg a „szellemi 
apportot” jelentQsen felértékelték. Általában véve, akár hazai, akár külföldi tulajdonba 
került a korábbi állami vagyon, jelentQs állami vagyonvesztés lett a következménye, ami 
a külföldi vevQ esetén nemzeti vagyonvesztéssel volt egyenlQ. 250 állami nagyvállalat 
vett részt a spontán privatizációban, akkori értéken 130 milliárd forintnyi vagyonnal. 
1989-ben Németh Miklós kormánya 50 nagyvállalatot, a magyar ipar akkori krémjét hir-
dette meg külföldi tulajdonosok részére, így került például az Egyesült Izzó (Tungsram) 
a General Electric kezére, messze áron alul, pályáztatás nélkül.

„Nem véletlen, hogy ebben a z_rzavaros »vigyük, ami csak vihetQ« idQszakban úgy 
t_nt el a nemzeti vagyon egy jelentQs része, hogy a költségvetésnek alig lett belQle be-
vétele, miközben a privatizációból származó bevételekbQl könnyedén ki lehetett volna 
fizetni az akkori 21 milliárd dollár közeli adósságot.” A privatizációs törvények 1992-ben 
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születtek csak meg, „addigra viszont a korábbi politikai vezetQk többsége már kényelmes 
gazdasági pozícióban ült, »vállalkozóvá« vált, késQbb pedig többségük a neoliberális 
kapitalizmus feltétlen híveként politizált tovább. A nemzeti vagyon jelentQs része pedig 
közben elt_nt.” Végül az Antall-kormány idején gQzerQvel beindult a most már nem 
„spontán”, hanem szervezett privatizáció, de ebbQl pénzbevétel nem képzQdött, ugyanis 
kárpótlási jegyekkel fizetett a „vevQ”, és egzisztenciahitelt (E-hitelt) vehetett föl, amivel 
a költségvetés nem sokat tudott kezdeni. Az Antall-kormány ugyan szociális piacgazdasá-
got hirdetett, ám e helyett megvalósította a legvadabb neoliberális elvek szerint m_ködQ 
nyerskapitalizmust. Az alapelv az volt, hogy „a legrosszabb kapitalista cég is jobb, mint 
egy szocialista”. Emlékeztetnék arra, hogy például a francia Peugeot–Citroën-konszern 
többségi állami tulajdonban van, és eszük ágában sincs privatizálni.

A szerzQ nem mondja ki, de a privatizáció kezdetén megfogalmazódott egy nem nyil-
vános ideológia, amely szerint (most nem a könyvbQl idézve) „ha kapitalizmust akarunk, 
ahhoz kapitalisták kellenek, de nekünk nem áll rendelkezésre 150 év eredeti tQkefelhal-
mozásra, mint a Nyugatnak, ezért gyorsan meg kell teremteni a hazai kapitalista osztályt, 
bármi áron”. Vagyis hagyni kell most lopni, csalni egy sz_k kört, át kell nekik játszani 
a volt állami (és a mezQgazdaságban a szövetkezeti!) vagyont, fel kell függeszteni egy 
idQre a jogállamiság kereteit. A hazai privatizáció egyik fQ ideológusa, Sárközy Tamás 
jogászprofesszor a privatizációs visszaéléseket firtató egyik riporteri kérdésre egy tévé-szaéléseket firtató egyik riporteri kérdésre egy tévé-
adásban nyeglén idézte a klasszikus olasz krimi címét: A vizsgálat lezárult, felejtse el!

A kárpótlásról szóló 1.2. alfejezettel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a mezQgazda-
sági termelQszövetkezetek az 1967-es rájuk vonatkozó törvény óta már a tagok közös tulajdo-
nát képezték (ezt az államosítás elleni biztosítékként harcolta ki az akkori „agrárlobby”!), tehát 
teljesen törvénytelen folyamat volt a kisajátításuk a menedzsment részérQl. A menedzsment 
kimazsolázta a kurrens részeket, mint az állattenyésztQ telepet, a szövetkezeti tejüzemet, a vá-
góhidat stb., míg a tagok szemét kiszúrták másfél hektár föld árának megfelelQ kárpótlási jegy-
gyel. Ez legalább akkora jogsértés volt, mint egykor a kollektivizálás, hiszen ezeket a kurrens 
üzemrészeket már a szövetkezeti tagság hozta létre a saját kemény munkájával évtizedek alatt.

(Volt-e koncepció, iparpolitika?) Szondy Lipót, a neves pszichiáter írta valahol, hogy 
„magyar iparpolitika = magyar sorsanalízis”. Csath Magdolna vizsgálja, hogy volt-e egy-
általán az Antall-kormánynak bármiféle koncepciója, elképzelése a magyar ipar jövendQ 
makroszerkezetérQl a rendszerváltás kezdetén. Az akkori ipari vezetQk nyilatkozatait ele-szerkezetérQl a rendszerváltás kezdetén. Az akkori ipari vezetQk nyilatkozatait ele-
mezve megállapítja, hogy semmi ilyesminek még a nyomát sem lehet találni az akkori 
gazdaságpolitikusok gondolkodásában. Csak odáig mentek el, hogy az örökölt szocialis-
ta ipar eleve rossz, versenyképtelen, és hogy csak a külföldi tQke képes a magyar ipart 
modernizálni. „A rendszerváltást levezénylQk között nem nagyon voltak az iparhoz értQ 
szakemberek, ezért nem is voltak tisztában a magyar ipar értékeivel.” Hozzáteszem: a 
korszer_ agrártermeléshez értQ szakemberek is hiányoztak a politikai palettáról! A szerzQ 
megemlíti azt az akkori elterjedt véleményt, miszerint a magyar ipart hozzá kell kötni 
a külföldi „növekedési pólusokhoz”, valamint hogy kisebb iparra lenne szükségünk. 
Jegyezzük meg, hogy a mostani „visszaiparosítási” koncepciót éppen a rendszerváltáskor 
leépült és azóta soha vissza nem fejlesztett ipar miatti gazdasági gyengeségünk érzékelése 
válthatta ki. A külföldi tQke modernizációs szerepéhez kötQdQ illúziók viszont mára már 
szertefoszlottak, gyakran a megvásárolt hazai kapacitásokat egyszer_en leépítették, vagy 
olcsó munkára épülQ összeszerelQ ipart telepítettek a helyére.

Érdekes a csengése egy Antall JózseftQl vett idézetnek: „Ma az emberek kedvetlenek, 
nem érzik azt, hogy cselekedni kell, mert rosszkedv_ek, elkeseredettek, kilátástalannak 
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érzik a helyzetet.” Egy 1990-ben, tehát a rendszerváltás évében megjelent kötetbQl való 
az idézet. Én megkérdeztem volna a miniszterelnöktQl, hogy a magyar lakosság enervált, 
pesszimista lelkiállapotáért mennyire érzi felelQsnek a „rendszerváltó politikai elitet”?

(A szerzQ egy személyes élménye) Csath Magdolna 1985-tQl az Egyesült Államokban ta-
nított, mint egyetemi professzor. 1990-ben felajánlotta egy levélben a miniszterelnöknek, 
hogy hazajön átadni a világ legfejlettebb kapitalista országában szerzett tapasztalatait. 
A válasz hidegzuhanyként érte, mert abban az állt, hogy gratulálnak neki az USA-ban 
elért sikereihez, sQt, egész Magyarország büszke rá, és további jó munkát kívánnak ne-
ki az Egyesült Államokban. Olyan ez a kis történet számomra, mint cseppben a tenger: 
sok mindent megmagyaráz, például az elmúlt egynegyed évszázad egyértelm_ kudar-éldául az elmúlt egynegyed évszázad egyértelm_ kudar-zázad egyértelm_ kudar-
cából. Érdekes adalék ehhez még Nagy Pongrácnak, a Világbank egykori kelet-afrikai 
szakértQjének hasonló élménye, amikor 1990-ben hazajött, és felajánlotta szolgálatait 
az MNB akkori elnökhelyettesének, Hárshegyi Frigyesnek. Amikor közölte, abban 
tudna sokat segíteni, miként kell tárgyalni a Világbankkal és az IMF-fel az adósságteher 
könnyítésérQl, Hárshegyi „két lábbal rúgta ki”, azzal, hogy ki ne ejtse a száján az 
adósságkönnyítést. 1991-ben megjelent könyvében (Készül a magyar gazdasági cso- 1991-ben megjelent könyvében (Készül a magyar gazdasági cso-
da?) írja, hogy csak az 1980-as években 70 ország kapott adósságkönnyítést a világon a 
hitelezQitQl.

„Apróságnak” t_nik, de az is érdekes a számomra, hogy Csath Magdolna professzor 
asszonyt még sohasem láttam a magyar Közgazdasági Társaság évente megrendezésre 
kerülQ közgy_lésén a meghívott elQadók között. Akiket viszont többnyire meghívnak 
oda, nos, nevek nélkül csak annyit, hogy nem egyet közülük személy szerint is hatalmas 
felelQsség terhel országunk jelenlegi siralmas állapotáért…

(Az éthosz és a versenyképesség összefüggése) Csath Magdolna idéz Wilfredo Paretótól, 
a neves olasz közgazdától: „egy olyan társadalom, amelybQl szám_zték az igazságot és 
az erkölcsöt, gazdaságilag sem lehet sikeres.” Ugyanitt áll Glattfelder Béla csanádi me-
gyéspüspök 1914-ben (!) tett kijelentése: „És kiszámíthatatlan az az erkölcsi és anyagi 
kár, amelyet népek szenvednek, melyeknek vezetQ értelmisége a szellemi és erkölcsi ma-
gaslatról alásüllyedt.” Látnoki szavak. Csath Magdolna egyik „vesszQparipája”, ha úgy 
tetszik, mindig is az általa „társadalmi tQkének” nevezett erkölcsi, bizalmi, etikai tQke, 
valamint a gazdasági versenyképesség kapcsolatának vizsgálata. Nemzetközi összehason-
lításai igazolják, hogy milyen szoros a pozitív korreláció a kettQ között!

Érdekes konkrét utalás a 45. oldalon Neil Clark tollából a Week c. brit lapban 2008. ok-s konkrét utalás a 45. oldalon Neil Clark tollából a Week c. brit lapban 2008. ok-
tóber 28-án megjelent cikk Magyarországról. A cikkíró szerint Magyarország az egyetlen 
volt kommunista ország, amely mindent megtett, amit a Nyugat és a neoliberális „szakér-
tQk” tanácsoltak neki, privatizálták a vállalatok többségét, az egész gazdaságot elérhetQvé 
tették a multik számára. Ugyanakkor a többség elszegényedésével szemben egy sz_k réteg 
hihetetlen mértékben meggazdagodott. Neil Clark név szerint említi Gyurcsány Ferenc akkori 
miniszterelnököt, akinek akkor – szerinte – 10 millió font-sterlingnyi (4,9 milliárd forintnyi) 
vagyona volt, a 90-es évek elején végrehajtott „ügyes” privatizációinak következtében.

Ami az ultraliberális elvek kritikátlan átvételét illeti, például a magyar ipar védelmé-
nek a teljes feladása, arról egy szemléletes és szellemes hasonlattal szolgál a szerzQ: „… 
a szabad farkasokat beengedték a szabad tyúkok ketrecébe. Nem kell csodálkoznunk, ha 
a tyúkok húzták a rövidebbet. A m_ködQ gazdasági láncolatok szétverése és a túl korai 
liberalizáció szintén jelentQs mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a magyar gazdaság ma-
gyar szelete kivérzett, legyengült.”
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(Olcsósággal versenyezni?) Csath Magdolna idézi Michael Portert, a Harvard Egyetem 
világhír_ tudósát: „Az olcsósággal való versenyzés sérülékennyé tesz. Ugyanis a cégek 
mindig találnak olyan országot, amely még olcsóbb erQforrásokat kínál, és olyan kormá-
nyokat, amelyek nagyobb támogatást hajlandók adni. Ezért az olcsó munkabérrel ver-
senyzQ ország holnapra arra ébredhet, hogy a cégek odébb vonultak egy még olcsóbb bér_ 
országba.” Ami a támogatásokat illeti, itt megjegyzem, hogy a hagyományosan szociál-
demokrata vezetés_ Svédországban törvény tiltja a gazdaság aktorainak nyújtott állami 
támogatást az adófizetQk pénzébQl. „Maximális verseny a gazdaságban, nulla verseny a 
társadalomban!” – így szól a svédek alapelve. Csath Magdolna több összehasonlító kuta-
tás alapján is megállapította már nem egyszer, hogy a svéd (skandináv) modell egyben a 
legversenyképesebb modellek egyike a világon.

A szerzQ így folytatja: „Az olcsósággal való versenyzés gazdaságpolitikája 
Magyarországon minden józan érv ellenére tartja magát, tovább rombolva lehetQségein-
ket a tekintetben, hogy valaha képesek leszünk tudással és kreativitással versenyezni.” Itt 
külön is bírálja például a koreai gumigyárnak adott állami támogatást, amelyet a kormány 
óriási sikerként próbált eladni a hazai közvéleménynek. Rámutat, hogy az olcsó bérre ala-
pozott összeszerelQ tevékenység nem igényli a magas fokú szaktudást, és az ilyen cégek 
nem kínálnak értelmes munkalehetQséget a magyar fiataloknak. Éppen ez az egyik oka a 
jól képzett szakemberek elvándorlásának. „Ez az út egy irányba vezet: a leépülés, a peri-
fériára szorulás irányába” – állítja a szerzQ.

A 3. nagyfejezet csokorba gy_jti iparunk színe-virágának, a legjelentQsebb iparvállala-
toknak a sorsát a rendszerváltás után. Nem megyek bele a részletekbe, de nagyon tanulsá-
gos olvasmány. Nekem az jut eszembe minderrQl, hogy „afrikai törzsfQnökök adták úgy el 
népük kincseit üveggyöngyökért”, ahogy nálunk folyt a nemzeti vagyon elkótyavetyélése.

(Honnan hová?) A professzor asszony itt is, mint már annyiszor másutt, leszögezi, hogy 
egy ország gazdasága csak akkor m_ködhet jól, ha m_ködik benne egy korszer_, fej-
lett kis- és középes vállalati szektor. A 9. nagyfejezet fQként ezt a kérdést taglalja. „Az 
EU-ban jelenleg összesen huszonhárommillió kis- és közepes cég m_ködik, s az összes 
vállalkozás 99%-át teszik ki.” Az erQs kkv-szektor nagy szerepet játszik mindenütt a 
foglalkoztatásban, a gazdasági stabilitásban, ugyanis kevéssé kitett a világgazdaság hul-kevéssé kitett a világgazdaság hul-
lámzásainak. A szerzQ szerint a hazai kkv-szektor viszont csak vergQdik, nincs megoldva 
a finanszírozása, a hatóság (NAV) szabályosan ellenségként kezeli Qket, ahol csak lehet, 
azonnal büntetni akar. Mindez teljesen ellentmond az Európai Unió irányelveinek és gya-
korlatának. A jogi szabályozás is inkább a multiknak kedvez, „az intézményrendszer si-
mogatja a külföldi nagyokat, ám basáskodik a hazai kis-és közepes vállalkozások felett.”

Ezt a könyvismertetést nem lehet befejezni, csak abbahagyni! A cikk elején felsorolt 
tartalomjegyzék is mutatja, hogy milyen érdekfeszítQ fejezetek vannak még hátra, ame-
lyekrQl terjedelmi korlátok miatt képtelen vagyok írni. Javaslom inkább minden olvasó-
nak, hogy vegye kézbe Csath Magdolna professzor asszony kit_nQen megírt könyvét, 
nagyon sok mindent meg fog érteni belQle a közelmúltunkból. Minden gazdaságpolitikus-
nak és politikusnak kötelezQ olvasmánnyá tenném, ha tehetném.

(Csath Magdolna: Rendszerváltás a gazdaságban avagy hogyan t_nt el a magyar ipar? 
Budapest, 2015, Kairosz Kiadó, 272 p.)


