
BOTOS KATALIN

A magyar eladósodás okai

A magyar eladósodás kezdetei a Kádár-korszak gazdaságpolitikájára vezethetők vissza, 
amelyet megrázott az olajárrobbanás. A helytelen gazdaságpolitikai reakció következ-
tében a tőkés import nőtt, és beépült a szocialista exportba. A párhuzamosan meglévő 
szocialista aktívum és tőkés passzívum egyaránt terhes örökséget jelentett 1990-re. A 
reálgazdasági történéseket nagymértékben súlyosbította az adósságok szerencsétlen 
valutanem-megválasztása, ami az adósság nagyságát sokszorosan megnövelte. A rend-
szerváltáskor kényszerűen vállalt adósságokat a Horn-kormány idején privatizációs 
bevétellel csökkentettük, majd a Gyurcsány-kormány fizetési mérleg hiányaival ismét 
megsokszoroztunk. A 2010 utáni kormányzat sikerrel igyekszik a külföldi adósságoktól 
való függést csökkenteni.

(Felvezetés) Időről időre napirendre kerül Magyarország nemzetközi eladósodásának 
kérdése. A Pénzcentrum fórumán közzétettek 2015-ben egy ezzel foglalkozó tanul-
mányt. Az Antall József Baráti Társaság 2019 elején egy összejövetelének tárgyául vá-
lasztotta a témát. Vajon azért aktuális ennek a kérdésnek az elemzése, mert a mai adós-
ságállomány zömében még mindig a megörökölt adósságra vezethető vissza?

Szabó Gergely tanulmánya1 volt az, amely rámutatott egy fontos, és mindezidáig a 
közbeszédben – sőt, a gazdaságtörténeti elemzésekben is – figyelmen kívül hagyott, vagy 
legalább is, nem súlyának megfelelően kezelt okra, a MNB deviza-döntéseinek, valuta-
nem-megválasztásának problémájára. Ez utóbbival valóban kevesen foglalkoztak.2

Szabó Gergely vitatja azt a közkeletű narratívát, amely arra hivatkozik, hogy az olaj-
árrobbanás miatti többletköltségek, a belső felhasználás – ha tetszik, a túlfogyasztás 
– volt az eladósodás oka. Igaz, a „túlfogyasztás” fogalmi tisztázása nem egyértelmű a 
tanulmányban. Ha azt állítja valaki, hogy a nyugatról felvett hitelek következtében, a 
„dolgozó nép” többet fogyasztott, úgy ez valóban nem igaz.

De „túlfogyasztani”, pontosabban, a megtermelt értéknél többet felhasználni 
nem csak életszínvonal-emelés érdekében lehet. Importra messze nem elsősorban 
a fogyasztás érdekében volt szükség. Az eladósodás „oknyomozásának” témájával 
– az IMF-archívum felhasználásával – Mong Attila újságíró is foglalkozott (aki 
egyébként a közelmúltban a Stanfordon kutatott). „Kádár hitele” címmel 2012-
ben megjelent könyvében elsősorban a folyamat emberi oldalára, a döntéshozó 
személyekre koncentrált. Bózsó Péter írt Mong könyvéről egy tartalmas recenziót, 
„Az IMF hitele” címmel. Ebben felveti, hogy: „A szerző fő gondolatmenete sze-
rint – ami a mai közgondolkodás egyik alappillérének is számít a Kádár-rendszer 
eladósodásával kapcsolatban –, a külföldi hiteleket a lakossági fogyasztás, más 
szóval az életszínvonal emelésére használták fel. Egy mai, durvább megfogal-
mazás szerint a panelprolik egyszerűen felélték e többletforrásokat, mert tovább 
nyújtózkodtak, mint ameddig takarójuk ért […]. Erre pedig a politikai konszo-
lidáció miatt volt szükség: nehogy fellázadjon a lakosság úgy, mint 1956-ban.” 
Továbbá, így fogalmaz Bózsó: „… a devizakölcsönöket nem csak olasz pulóverek 
behozatalára költötték. A felhasználás igencsak fontos eleme a beruházások, vagy más 
szóval a tőkejavak beszerzése, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Tehát a valódi 
kérdés inkább úgy hangzik, hogy milyen szerkezetű beruházásokra használták fel a 
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devizakölcsönt? [kiemelés tőlem – B. K.]” Ezzel természetesen nem foglalkozik a dön-
téshozókra koncentráló Mong. (Bózsó 2013, 157. o.) A kritikával egyet kell értenünk, és 
ezt bővebben ki is fogjuk fejteni.

A fiatalabb pénzügyes nemzedék azonban Mong könyvéből ismerhette meg a korszak 
gazdaságtörténetének pénzügyi oldalát.3 Természetesen, van számos más munka is, ame-
lyeket jeles magyar gazdaságtörténészek, Berend T. Iván, Romsics Ignác (és mások is) 
a korszakról megírtak, s amelyekben kitérnek – azonban nem ilyen pénzügyes alapos-
sággal – az eladósodásra. Földes György politikatörténeti munkája szintén tanulságos 
forrás. (Földes, 1995)

Sajnálatos módon azonban, egy kevésbé ismert műhely tanulmányai nem kaptak 
nagy publicitást a 2000-es években, pedig abban fiatal gazdaságtörténészek a Magyar 
Országos Levéltárban végzett gondos kutatás bázisán, elég alaposan feldolgozták en-
nek az időszaknak a levéltári anyagát, kifejezetten az eladósodás okaira kihegyezve. 
(Schlett, 2008) Ezek az elemzések nem támasztják alá Szabó Gergelynek a „narratí-
vákat” cáfoló megállapításait. Nehéz is elgondolni, hogy az olajárrobbanás utáni vi-
lággazdasági korszakváltásban (ami Bognár József akadémikus szóhasználata volt) ne 
lett volna hatása a cserearányok romlásának a fizetési mérlegekre, és az eladósodásra. 
Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány alakult ki ugyanis. (Botos, 1987) A legtöbb fejlő-
dő ország nemzetközileg eladósodott. Csak mi lettünk volna kivételek? Akinél kizárólag 
a banki rossz döntések, és nem a reálgazdasági fejlemények okoztak eladósodást? Ez 
nem jelenti a valutanem-megválasztás rendkívüli jelentőségének tagadását, pusztán azt, 
hogy a reálgazdasági folyamatok alakulásának is fontos szerepet tulajdonítunk. Végül is 
a reálgazdaság képtelen volt olyan mértékű exporttöbbleteket nyújtani, amelyek a (meg-
növekedett) devizatörlesztést kifizethetővé tették volna.

(A szocialista évek) Szabó Gergely röviden hivatkozik munkájában a KGST mechaniz-
musára, a bukaresti árelvre, a kontingenses kereskedésre. A szerző azonban már olyan 
korban született, amikor szinte elképzelhetetlenek a létező szocializmus abnormális 
viszonyai. Éppen ezért, nem lehet a korszak megítélésére a mai racionális pénzügyi 
szemlélet fogalmi apparátusát alkalmazni. Nehezen fogadják el a mai fiatal pénzügyes 
szakemberek, hogy mérhetetlenül korlátozottak voltak a hetvenes években a közgaz-
dászok pénzügyi, különösképpen a nemzetközi pénzügyi ismeretei. (A maximum, amit 
egy akkori közgazdász-hallgató a nemzetközi pénzügyekről tanulhatott, a Boros Imre 
féle „Különleges devizaműveletek” c. egyetemi jegyzet volt. De ezzel is csak a pénz-
ügy szakosok egy része foglalkozott.) Így rosszindulatnak tűnik az is, ami nagyrészt 
butaság, információhiány, és még nagyobb részben az akkor mindent átható diktatúra 
következménye volt. Mindenesetre, az idézett tanulmány szerzője nem tanulmányoz-
ta az ide vágó irodalmat kellő alapossággal.4 1981-ben Botos–Szalkai–Patai könyve 
a nemzetközi pénzügyi kapcsolatainkról szerencsére még időben megjelent. Az év 
során ugyanis, kicsivel később, Jurij Andropov látogatást tett Magyarországon. (Még 
mielőtt 1982 őszén SZKP-főtitkárrá megválasztották volna.) Ekkor a magyar pénz-
ügyi vezetésnél hatalmi szóval letiltotta Botos Katalin és Patai Mihály publikációit a 
transzferábilis rubelről és a KGST együttműködési mechanizmus reformjáról.5 Való 
igaz, az 1981-es műben a hitelek felvételénél a helytelen devizanem-megválasztá-
sokról nemigen esik szó. Csupán arra lehet következtetni, hogy a cserearányromlás 
miatt a kontingensekben bekövetkezett hiány okán további eladósodásra volt szükség. 
Hiszen az eredetileg kiegyensúlyozottnak tervezet, és naturális mértékegységekben 
elvállalt szállítási szerződések az új energiaárak miatt felborultak, pótlólagos magyar 
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szállítási kötelezettségek keletkeztek. Egy tanulmány (Nagy Csaba, 2008) rá is muta-
tott, hogy a cserearány-veszteségek miatt szükségessé vált igen jelentős többletszállítá-
sokra a hetvenes évek derekán a Szovjetuniótól 10 éves halasztást, azaz hitelt kaptunk. 
(Ennek fejében viszont akkor le kellett mondani az IMF-be való belépésről. 1981-ben 
azonban meglépte a kormány, mert akkor már a fizetésképtelenség határán voltunk. Az 
IMF-hitel segített az utóbbit elkerülni.)

A 70-es évek időszakának külkereskedelmi elemzése bemutatta, hogy a magyar gazda-
ságban egymás mellett volt jelen a szocialista aktívum és a tőkés kereskedelmi passzívum. 
Az a bizonyos túlfogyasztás, amelyet Szabó Gergely emleget, valójában nem mást, mint a 
tőkés import többletet jelentette, amelyre a magyar gazdaság működésének mindenképpen 
szüksége volt, többek között, éppen a szocialista export teljesítése érdekében.

Mivel a cserearányok számunkra kedvezőtlenül alakultak, s ez a naturális kontin-
gensekben tervezett szállítási összegek megemelését tette magyar részről szükségessé, 
hiszen csak így tudta (volna) hazánk (lassacskán) az új árakon keletkező olajimportot 
„kifizetni”. De, mint mondtuk, ez nagyon nehéz volt, halasztást kellett rá kérni, azaz, 
hosszú lejáratú hitelt a szovjet féltől. Így is mindenképpen többlet exportokat kellett 
folyamatosan produkálnunk a szocialista relációban, a korábbi kontingensekhez ké-
pest. (Aztán a kereskedelmi többlet elérése a 80-as években túl jól sikerül majd… 
Akkor már szeretnék kissé visszafogni a vállalatok túlzott lelkesedését, éppen a tőkés 
viszonylat problémái miatt.)

Az 1973 és 1978 közötti időszakban magyar részről éves átlagban jobban növekedett 
a szocialista export, mint az import (10,9%, ill. 11,6%). A tőkés relációban azonban az 
export növekedési üteme rendre elmaradt az importétól (13,6%, ill. 11,1%). Vagyis ekkor 
folyamatosan keletkezett reálgazdasági hiány, amit – nyilván devizában – finanszírozni 
kellett… Hiszen a tőkés passzívumot nem fedezhette a szocialista aktívum! A két valuta, 
a dollár és az elszámolásra használt transzferábilis rubel egymásra nem volt átváltható!

Az 1979–84 közti időszakban a szocialista exporttöbblet jelentősebbé vált. Az export 
átlagosan 7,2%-kal nőtt évente, míg az import csak 4,9%-kal. Ekkor azonban – nyil-
vánvalóan az adósságállomány szorítására – a tőkés külkereskedelemben igen nagy 
erőfeszítések történnek a pozitív egyenleg elérésére. Éppen azért, hogy az adósság-
szolgálat fizetési kötelezettségeinek valamennyire eleget tudjunk tenni. (Ekkor a tőkés 
import csak 3,9%-kal, míg a kivitel 12,5%-kal növekedett átlagosan.) (Cseszka, 2008) 
(A külkereskedelem adatai transzferábilis rubelben keletkeztek, míg a tőkés forgalomé 
dollárban, hiszen a nemzetközi kereskedelmi valuta alapvetően a dollár volt. Mindent 
arra számítottak át a folyó árfolyamon, ha véletlenül nem abban jelentkezett a bevétel 
vagy kiadás.) A pénzügyi tranzakciók valutaneme azonban elválhatott, és el is vált a 
bevétel valutanemétől. Így a hitelek, amelyeket felértékelődő valutákban vettek fel, az 
idők folyamán nagyobb dollárban kifejezett terhet jelentettek, és nagyobb adósságszol-
gálati kötelezettséget is. Szabó Gergely idevágó elemzése ezért igen fontos magyarázó 
elem. Azt azonban sem ő, sem Mong nem érzékeli, hogy a dollár-relációjú importot igen 
jelentős részben éppen a megnövekedő szocialista áruforgalmi aktívum tette szükséges-
sé. Mong művének kapcsán Bózsó ugyan – mint láttuk fentebb – utalt arra, hogy nem 
mindegy, mire használjuk fel az import-behozatalt, vagyis, az erre szánt konvertibilis 
devizát. Hát valóban nem olasz pulóverekre költötték. (Pedig személyes emlékeim van-
nak arról, milyen „nagy szám” volt akkor olasz moher gyapjú pulóverek megszerzése, s 
milyen nehezen lehetett azokhoz hozzájutni…) A fogyasztási cikkek importja azonban 
a Külkereskedelmi Minisztériumban szigorúan engedélyhez kötött maradt, az új mecha-
nizmus bevezetése után is. A nagy beruházások pedig sose voltak vállalati hatáskörben. 
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„Szabad” döntés csak a termelési célú tőkés behozatalnál volt a vállalatoknál. A termelő 
egységeknél élt az érdekeltségi rendszer, és (bizonyos) értékesítési szabadság. A ma-
gyar vállalatok szívesen adtak el oda, ahová tudtak. Más kérdés, hogy a kontingensek 
kitöltését a központ ki is kényszeríthette, vagy ösztönzéssel elérhette. De erre nem is 
volt szükség, mert a vállalatok érdekeltek voltak a forgalom, az export növelésében. 
(Forintban.) Az pedig egyértelműen a szocialista piac preferálását jelentette a feldol-
gozóiparban, hiszen a KGST-ben korlátlan felvevőképesség mutatkozott, az állandó 
hiánygazdálkodás miatt. Ami tehát a pénzügyi egyensúly szempontjából hazánknak nem 
volt éppen kívánatos jelenség, mert adott esetben a szocialista aktívum túlszaladása – 
hiszen a transzferábilis rubelt sehol nem lehetett elkölteni, kényszerű hitelezést jelen-
tett. A vállalatoknak azonban érdekében állt. Mindenki, a portástól a párttitkárig és a 
vezérigazgatóig érdekelt volt benne! (Nem is volt a szovjet gazdaságon kívül más olyan 
KGST-ország, amelynek a többi felé aktívuma lett volna…) A felső vezetés is érdekelt 
volt ebben, hiszen törleszteni kellett a cserearányromlás miatti szocialista hiteleinket. De 
foglalkoztatáspolitikai szempontból is fontos volt az iparnak a termelés és értékesítés!

Itt lehet megérteni a túlfogyasztás lényegét… Ahhoz, hogy a magyar munkásosztály 
valóban ne lázadjon, ne legyen újabb 1956 (bár annak oka nem elsősorban az életszín-
vonal alacsonysága, hanem a szabadság, függetlenség és demokrácia hiánya volt), arról 
a kormánynak gondoskodnia kellett. És gondoskodott is, az élelmiszeripar bőséges kíná-
latával a mezőgazdaság fejlesztését preferáló gazdaságpolitika révén. (A mezőgazdaság 
mindenképpen kiemelt ágazat volt, amelynek terményeit mindkét piacon el tudtuk adni. 
A 80-as évek külkereskedelmében a hús, gabona az olajjal szembeállított barterben ke-
mény cikknek számítottak a KGST-ben is.) De itthon a társadalmi békéhez az is kellett, 
hogy legyen a munkásnak jövedelme, tehát, hogy meg tudja vásárolni a szükséges ja-
vakat! Bér meg akkor van, ha van termelés, és a termékeknek van piacuk. Kicsit vissza 
kell magunkat képzelni az akkori világba, ahol a „Munkásököl – vasököl” nóta járta, 
s elképzelhetetlen volt, hogy a Váci út és a Csepel Művek gépgyárai, a Ganz, a Győri 
Vagon és Gépgyár (PB-tag vezérigazgatójával!) megrendelés nélkül maradjon!

Magyar forintban kalkulálva, a vállalatnak gyakorlatilag mindegy volt, hogy hol ad 
el, itthon, keleten, vagy nyugaton… Az energiahordozók „felértékelődésével” a szovjet 
fél egyre terhesebbnek érezte a KGST-országokkal szembeni energiaellátási kötelezett-
ségét, hiszen a szabadpiacon, dollárért valóban jobb áron el tudta volna adni olaját. És 
magának is igen nagy szüksége volt a dollárbevételre… Ezért határozottan igényesebb 
volt az importnál, a feldolgozóiparban. Fel kellett tehát „keményíteni” az exportot, je-
lentős konvertibilis importtartalommal. A haditechnikai jelentőségű szállításokban aktív 
Budavox meg a MOM, továbbá, a Transelektro, a Medicor és társai, és Közép-Európa 
legnagyobb buszgyára, az IKARUS, mind főleg a szovjet piacra termeltek. Mindegyikük 
érdekelt volt a tőkés import beépítésében. A legszemléletesebb példa a „felkeményítés-
re”, hogy német licenccel gyártottak hátsó hidakat Győrben, és az IKARUS-buszokat 
Man motorral szerelték készre. Nos, ehhez (is) kellett konvertibilis deviza! Nem csoda, 
hogy 1977-re új külgazdasági politikát dolgozott ki a kormányzat, s a tőkés exportot 
agyontámogatta. Azzal párhuzamosan, hogy közben a hazai valutaárfolyamokat felér-
tékelte, hogy „megállítsák a tőkés inflációt a határainkon”. Ez volt Medgyessy Péter 
ideológiája, amely – álságosan, a mechanizmus szellemére hivatkozva – a forintot 
mindkét relációban, tehát a szocialista relációban is felértékelte. Az importnál a fel-
értékelt transzferábilis rubellel ugyan magyar valutában olcsóbbodtak az olajárak, 
mérsékelve így az árfelhajtó hatást, de olcsóbbá tette a felértékelés a tőkés importot is. 
Így kedvezőtlenebbé vált a vállalatok számára a tőkés export. Reform alapelv volt az 
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exportban-importban azonos árfolyamok használata. Ez utóbbit aztán felülírta az 1977-
es támogatási rendszer, amely az új mechanizmus elveivel ellentétes módon, megbontva 
az egységes árfolyam elvét, támogatási rendszerrel korrigálta azt, s elérte a tőkés export 
növelését. Ami, mint láttuk a kereskedelem adataiból, be is következett… (Mi volt a 
támogatás költségvetési forrása vajon?)

De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy külföldi forrásbevonás kellett a tőkekihe-
lyezéseinkhez is. Szabó Gergely utal is erre az elemzésében. Közelebbről azonban nem 
említi meg az egyik igen jelentős tőkekihelyezésünket, amely az Orenburgi Gázvezeték 
megépítéséhez kapcsolódott. Először is, ez részben transzferábilis rubelben, részben 
dollárban nyújtott hosszú lejáratú hitelt jelentett, a szovjet fél részére, amelyet az utób-
bi részben 12 év alatt gázszállítással, részben (a konvertibilis hányadnak megfelelően) 
konvertibilis devizában törlesztett. De a feltételek igen kedvezőtlenek voltak.6 A mintegy 
1 Mrd dolláros hitel, amely a vezeték németektől való megvásárlásához kellett, jókora 
ballaszt volt külföldi eladósodásunkban, éppen a legnehezebb időszakban, a hetvenes 
években. Ezt az összeget a moszkvai székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank segítsé-
gével, rajta keresztül kellett felvennünk. De bizony azt a nyugati hitelminősítők magyar 
devizaadósságként tartották számon. Hiába, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank vette 
fel a nemzetközi piacon (akitől viszont mi „kaptuk meg”). Mi pedig továbbhiteleztük a 
szovjeteknek, így nem jelentkezett hazai beruházásként. Hiszen csak kihelyezés, átfutó 
tétel volt. Valóban nem tekinthető beruházásnak, hiszen tőkerészesedést nem eredmé-
nyezett, az építmény a szovjet fél tulajdonát képezte, mi csak a finanszírozást biztosí-
tottuk. De nyilván a magyar tőkés adósság-mutatókat rontotta az adott időszakban…

A rubel relációjú kihelyezés lényegét jelentő építőipari kivitelezési munka feltételei 
pedig egészen elképesztően kedvezőtlenek voltak számunkra. Mindenkinek (minden 
résztvevő országnak) magának kellett a tervek szerint a rá kijelölt szakaszt felépítenie 
– már ez is irracionális –, olyan költségekkel, ahogyan meg tudta valósítani, beleértve a 
szükséges munkaerő biztosítását. Elismerni azonban csak a szovjet kivitelezési normák 
szerinti költségeket ismerték el teljesítményként. Ez hatalmas veszteséget jelentett a ma-
gyar félnek, hiszen mi nem rendelhettünk ki katonákat a kivitelezéshez, ingyen, mint az 
orosz fél, hanem a hazai bérek háromszorosáért kellett vállalkozókat toboroznunk a kül-
földi munkára. És a kivitelezéshez szükséges nyugati gépek extra devizaköltségét sem 
térítette meg senki. Mégis, a gáz, mint energiaforrás annyira kedvezőnek tűnt hosszú 
távon a magyar gazdaságvezetés számára, hogy vállaltuk mindezt. (Nagyon nem is te-
hettünk mást…)7 Ily módon nem állítható, hogy magyar részről nem a túl-felhasználást 
finanszírozta a felvett hitel. (Hogy elkerüljük a félrevezető „túlfogyasztás” kifejezést.) A 
magyar munkás és paraszt valóban azért élt jobban, mint más országok polgárai a szo-
cialista táborban, mert látástól vakulásig dolgozott. De hogy legyen hol dolgoznia, azt a 
szocialista piacra termelő mezőgazdaság és a feldolgozóipar biztosította, jelentős rész-
ben. Az orosz gáz árát – és ha még csak annyit is, amennyi a bukaresti árelv módosult 
formájában begyűrűzött a magyar gazdaságba – engedték volna a magyar árrendszer-
ben érvényesülni, akkor feltétlenül infláció, áremelkedés lépett volna fel. Ezért fogták 
le… De nem ingyen! Hogy a felértékelés exportvisszatartó hatását a tőkés relációban 
kompenzálják, a költségvetésnek hatalmas összegű támogatásokat kellett biztosítania az 
exportra termelő vállalatoknak. És ugyanakkor, biztosítania kellett a szocialista export 
tőkés import tartalmának finanszírozását is. Ehhez ugyancsak a tőkés relációjú hitelek 
nyújtottak forrást. Vagyis az volt a jó hír a magyar dolgozónak, hogy nincsen rossz hír…
Működik a munkahelye.8 Igaz ugyanakkor, hogy a magyar munkások életszínvonalát a 
80-as években az önkizsákmányolás magas fokával lehetett elérni, és a gmk-k, vgmk-k 
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napi 10-14 órás munkaidőt jelentő rendszere az egészségük rovására ment. Ez is tény. Az 
adott kor nemcsak a pénzügyi adósságot hagyta hátra, hanem az egészségügyi deficitet 
is, ami ennek a túlhajszoltságnak az ára lett…

Mindez azonban nem von le semmit annak a megállapításnak az értékéből, hogy 
a helytelen devizanem-megválasztás nagyban hozzájárult az adósságállomány „felhí-
zásához”. Hiszen a lejáró adósságok kiváltásakor az érvényes új árfolyam-viszonyo-
kat figyelembe lehetett venni, de addig „belefagytak” a hosszú lejáratú pozíciókba az 
MNB-sek… Természetesen, előfordult, hogy amikor lehetséges volt a kiváltás, akkor 
se jól ítélték meg a várható helyzet alakulását. Különösképpen a 80-as években. Akkor 
azonban már a magyar gazdaság-vezetés erőfeszítéseket tett a rubel relációjú aktívum 
visszafogására, ami túlságosan is elszaladt. Eredménytelenül, mert az export kiment, 
viszont az onnan jövő import akadozott.

„A külső feltételek … szinte minden vonatkozásban kedvezőtlenebbül alakultak, 
mivel a terv feltételezéseinél a cserearányok mindkét relációban a vártnál nagyobb 
mértékben romlottak. A világpiacon a feltételezett inflációs folyamatokkal szemben 
deflációs folyamat ment végbe. Exportunk dollár-ára a várt 50%-os növekedéssel szem-
ben 30%-kal csökkent, a kamatlábak magasabbak lettek a feltételezettnél. Mindezek kö-
vetkeztében adósságállományunk felértékelődött és az adósságszolgálat a konvertibilis 
export egyre nagyobb, a tervezettet meghaladó hányadát vette igénybe (25-30% helyett 
60%-ot)” – írja Cseszka Éva idézett, levéltári forrásokra alapozott, múltidéző munkájá-
ban (143. o.) Mindebből jól látszik, hogy valóban döntő jelentőségű volt az árfolyamok 
rossz megválasztása.

De ez a korszakra egészében jellemző volt. Mi szolgálhat az akkori pénzügyi szakem-
berek hibás döntéseinek – ha nem is mentségére –, de magyarázatára?

A II. világháború utáni világgazdasági változásokban számos olyan váratlan fejle-
mény volt, amit igen tapasztalt gazdasági szakemberek, politikusok sem láthattak előre. 
Negyedszázadon keresztül a Bretton Woods-i valutarendszer zavartalan működése ide-
jén a világ soha nem látott gazdasági fejlődést élt meg. Az Egyesült Államok vezető ere-
je olyan megkérdőjelezhetetlen volt, hogy valutájának megingására a gyakorlati szak-
emberek nem számítottak.9 A hetvenes években kétszer is bekövetkező olajáremelés, a 
dollárleértékelések, majd Volker brutális dollárkamat emelése10 (amely megingatta egy 
rövid időre az amerikai gazdaságot, hogy aztán sikerrel letörje az inflációt, s hazavonzza 
a kinti dollár-forrásokat), ugyancsak a váratlan események sorába tartozott.11 Ezek olyan 
történések voltak, amelyeket a pénzügyi piacok az árfolyamokban lereagáltak, de ponto-
san megtervezni bekövetkezésüket nem lehetett.12

(A rendszerváltozás után) Az 1989–90-es eseményeket, a szocialista blokk gyors szét-
esését se látta előre a világban a politikai elit. A fejleményeket azonban a nyugati gaz-
daság és a pénzügyi szféra villámgyorsan felfogta, és érdekeinek megfelelően ki is 
használta. Ezek közé tartozott az adósságkezelési stratégiákban a fizetőképesség minden 
áron való fenntartásának és a privatizációnak a megkövetelése. Témánk, az adósság-
állomány alakulása szempontjából alapvető, hogy a rendszerváltásig az államadósság 
alapvetően külföldi adósságot jelentett, és gyakorlatilag azonos volt az ország adóssá-
gával. (Ez a rendszerváltással kettéválik: a magánszektornak is lehettek – és lettek is 
– devizaadósságai.)

Közvetlenül a választásokat megelőzően jelent meg a „Lesz-e konvertibilis a ma-
gyar forint? A klíringtől a konvertibilitásig” c. könyv (Antalóczy–Botos, 1990). Ennek 
egyik fejezete foglalkozik a követendő gazdaságpolitikával. Csupa nagybetűvel emeli 
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ki a szöveg: NINCS KIRÁLYI ÚT. Azaz, nincs olyan lehetőség, hogy megússzuk a fáj-
dalmas igazodással járó reformlépéseket, s mintegy helyette, külföldi tőke bevonásával 
legyünk úrrá a gazdasági problémákon. Hiszen ez olyan lenne, mint ha lyukas hordóba 
töltenénk a drága bort! Elfolyik a pénz, mert a hatékonyságot garantáló tulajdonosi érde-
keltség nem lesz jelen, mert az ár- és támogatási rendszer még mindig rengeteg torzítást 
tartalmaz, és nem lesz tartós hatása a tőkebevonásnak – marad a nyakunkon viszont az 
adósságteher. Ezeket a nézeteket olyannyira magáévá tette a rendszerváltó konzerva-
tív politikai elit, hogy önálló fejezetként szóról szóra belekerült az 1990-ben nyertes 
párt választási programjába. Az akkori MDF tehát nem utasította el a tőkebevonást, 
nagyon is szükségesnek tartotta a technika, technológia-import behozatala szempontjá-
ból. Ugyanakkor azonban a pénzügyi-gazdasági reformokat is elkerülhetetlennek vélte, 
méghozzá, a nagyobb arányú tőkeimport előtt. E koncepció a tőkeimportot nem a hazai 
tőke helyettesítőjének, hanem katalizátorának szánta. Nem hitelben, hanem termelőtő-
ke-bevonásban gondolkodott.

A rendszerváltó közgazdák abban a hitben voltak, hogy a demokratikusan megvá-
lasztandó országgyűlés hatékony korlátozó erő lesz a költségvetési túlköltekezéssel 
szemben. Kevés tapasztalatuk s nagyon idealizált fogalmaik voltak a polgári demokrá-
cia intézményeinek működéséről. Arra a legkisebb mértékben sem számítottak, hogy a 
lobby-törekvések és egyéni érdekek képviselői olyan túlköltekezésre fognak ösztönözni, 
amely adott esetben akár nagyobb hiányokat is eredményezhet, mint amekkora a szo-
cialista tervgazdálkodás idején volt. Annak, hogy a könyvben és a programban vázolt 
elképzelés megvalósulhasson, az volt a feltétele, hogy legyen az országban kellő meny-
nyiségű hazai magántulajdonú tőke. Vagyis a privatizáció ne kizárólag külföldi magán-
tulajdonosokat jelentsen.

A privatizáció azonban megnyitott egy újabb forrást az állami devizaadósságok ren-
dezésére: készpénz, elsősorban deviza ellenében, külföldieknek történő vagyon-értéke-
sítést. Ez nagyon kedvezett a külföldi tőke-tulajdonosoknak. A hitelezők megkapták a 
törlesztést, az új tulajdonos meg a vagyont…

Sokan vetik fel mind a mai napig, hogy egyáltalán, miért kellett az öröklött állam-
adósságot tovább fizetni? Nem lett volna helyesebb az adósságok fizetését arra hivat-
kozva megtagadni, hogy azt a szocialista rendszer vette fel?

Nehogy azt higgyük, hogy csak populista szólamokról van szó. Nagy Pongrác, 
külföldre szakadt magyar honfitársunk, aki a rendszerváltozás után hazatérve, a 
Pénzügyminisztérium szakértőjeként dolgozott, könyvet is írt a témáról. (Nagy P., 
2004) Ebben bemutatta, hogy igenis, a világon voltak adósságmegtagadások (Brazília, 
Mexikó), és akkor valami „modus vivendit” mégis talált a pénzügyi világ a hogyan to-
vábbra.13 Azt sugallta írása, hogy az Antall-kormány részéről a nemzetközi nagytőkének 
tett engedmény volt az adósságfizetési készség kinyilvánítása… Hát nem erről volt szó.

Még mielőtt a kormány felállhatott volna, a magyar bankrendszerből eltűntek a rö-
vidlejáratú betétek. Helyesen mutat rá Szabó Gergely, hogy a magyar devizastatisztika 
fogalmaiban jókora kavarodást jelent, hogy a külföldi betéteket is „tartaléknak” tekintet-
ték. (Mint ahogy az IMF-belépés előtt „bevételnek” könyvelte az államháztartás a kül-
földről felvett hitelekből származó forrásait. Annak idején az IMF nálunk járó szakértői 
megdöbbenve tapasztalták, hogy Magyarországnak vannak külföldi hitelei, de nincsenek 
hazai adósai, végső felhasználói… A vállalatoknál nem volt nemzetközi hitel, a lakosság 
pedig forintban nettó megtakarító volt. Ki hát akkor az adós? Ugyebár, a hitelnek két 
oldala van, és világos volt, hogy az államháztartás hiányait kellett finanszírozni forint-
ban, hiszen saját államháztartási bevételeink nem voltak elegendőek, például a fentebb 
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idézett export-támogatási programok finanszírozásához. A költségvetést viszont egyen-
súlyban lévőnek mutatták ki. Az IMF azonban rámutatott a téves fogalomhasználatra.) 
Hasonló a helyzet a devizatartalékoknál is. Ezeket a devizabetéteket valóban felhasznál-
ták, ha kellett, „átmeneti” devizafinanszírozásra, holott nem volt a miénk. Ha kivonták 
volna, az ország napokon belül fizetésképtelen lett volna. (Ezt a legjobban Boros Imre 
tudja, aki erről többször is nyilatkozott, hogy mennyire nem volt az MNB-ben a rend-
szerváltozáskor deviza…)

Itt kell visszautalnunk a pénzügyi és reálgazdasági folyamatokat együttes szemléle-
tére. A magyar termeléshez folyamatos tőkés import kellett. Ha nem biztosítottuk volna 
az import finanszírozását, akkor az ország nyomban termelés- és exportképtelenné vált 
volna. Hiszen még a legmagyarabb terméknek, a gabonának is nélkülözhetetlen volt 
a Degussa cégtől behozott kis mennyiségű, ámde nagy értékű, drága fertilizáló szer! 
Ennek hiányában a teljes gabonakészlet tönkremehetett volna! És aztán se szocialista, 
se tőkés export nem lett volna belőle! De olajimport se, hiszen azt gabonáért és húsért 
cserébe kaptuk!

Ezt kellene egyszer már megérteniük mind a handabandázó populistáknak, mind 
a pusztán a pénzügyi szakterület ismeretére támaszkodó szakembereknek. Akiknek a 
magyar reálgazdaságról csekély ismeretük van. Felelős politikus nem kockáztathat-
ta meg az ország teljes leállítását. Ami, ismétlem, akkor napok kérdése lett volna. 
Másrészről, egy adósságmegtagadás esetén mi kis hal vagyunk csak a nemzetközi pi-
acon. Megzsarolhatnak (meg is tették) anélkül, hogy ez nekik túlzottan fájna, míg egy 
Mexikó-méretű gazdasággal kapcsolatos kinnlevőségek elvesztése már a hitelezőknek is 
nagy érvágás lenne. Ezért kérte az MDF vezetése, hogy még a választások előtt, a nem-
zetközi közvéleményt megnyugtatandó, ilyen nyilatkozat hangozzék el a televízióban…

Az a kényszerűség, amely az adósságszolgálat fizetésére kényszerítette az első szaba-
don választott kormányt, ahhoz vezetett, hogy elkezdődött – intézményi szempontból jól-
rosszul – készpénzért, devizáért történő privatizáció korszaka. Hiszen a devizabevételre 
égető szükségünk volt, s a készpénzes vásárlásra is leginkább külföldiek álltak készen. 
Mondhatjuk úgy is, hogy a külföldi hitelezők úgy tekinthettek az állami vagyonra, mint 
hiteleik fedezetére… Az alulértékelt forint miatt ráadásul valóban számukra olcsón jutot-
tak a magyar tulajdonokhoz. A 90-es években tehát a külföld felé történő értékesítés lett 
az egyik legfontosabb privatizációs forma. (Bár a 90-es évek második felében azért meg-
jelentek a nagy magyar tulajdonosok is. De most nem a privatizáció bemutatása a témánk.)

Igen fontos, hogy mi történjék az állam által megszerzett pénzzel, ezen belül, a 
devizával? Két nézet állt egymással szemben. Az egyik: az állam pénzre átváltott 
vagyona tegye lehetővé a belső folyamatok bizonyos felpörgetését. A másik: a kapott 
devizát használjuk fel az adósság törlesztésére. Az utóbbit képviselte a szociállibe-
rális második kormány, elsősorban az akkori MNB vezetésének hatására.14 A nagy 
infrastrukturális értékek privatizációja meg is valósult, külföldi kézbe juttatván a 
vállalatokat. Így írt erről a privatizáció egyik legalaposabb ismerője, Mihályi Péter: 
„Amikor pedig az eladósodottság már a pénzügyi összeomlás szélére sodorta az or-
szágot – 1994/1995 fordulóján –, már minden készen állt a nagy privatizációs tranz-
akciók megkezdésére. Így a privatizációs bevételekből törleszteni lehetett a külföldi 
államadósságot.” (Mihályi 2010, 231. o. – kiemelés tőlem.) Ugyanakkor, látni kell, 
hatalmas devizális kockázatot jelentett a jövőre nézve a Horn-kormány részéről azok-
nak az infrastruktúráknak a külföldi kézbe adása, amelyek gyakorlatilag csak hazai 
valutában tesznek szert bevételre. Hiszen a hasznot nem tartják az országban, hanem 
kiviszik azt. Mégpedig devizában…
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Az adósságállomány valóban csökkent is, bizonyos mértékben. A Magyar Statisztikai 
Évkönyvek adatai szerint az 1991-ben 21,3 Mrd dolláros bruttó adósság ugyan 1995-re 
31,8 Mrd dollárra nőtt, de ez aztán a második kormányzat alatt hozott döntések hatására 
1997-re 23,7 Mrd dollárra csökkent. (A KSH-évkönyvek adatai 1998-tól kezdve euró-
ban tartalmazzák az adatokat.) 1999-re az adósság már csak 20,1 Mrd euró, de ezután 
ismét emelkedésnek indul, abszolút értékben. 2005-re már 62,1 Mrd, 2010-re pedig 
107,1 Mrd euró. Vagyis, a rendszerváltáskor meglévő adósságállomány a folyamatos 
hiányok külső finanszírozása következtében csaknem ötszörösére nő… Az ország külső 
eladósodottságának relatív mutatói viszont, amelyek a nemzetközi szervezetek, hitelmi-
nősítők szempontjából is nagy fontossággal bírnak, az első Orbán-kormány idején lé-
nyegesen javultak. A GDP-hez viszonyított arány csökken a 90-es évek második felétől 
(részben a nagyarányú privatizációk bevételei segítségével, majd azért, mert a gazdaság 
1999-től növekedésnek indult). Sajnos, a 2006-ot követő időszakban ismét dinamikusan 
megemelkedik az adósság relatív aránya is, hiszen a Gyurcsány-kormány alatt az állam-
adósság s a külföldi adósság, mint láttuk, emelkedett, a növekedés meg ezen időszakban 
szerény volt. Az adósságmutatónk így fajlagosan a rendszerváltáskor elért szint fölé 
ment. Ezt azóta is lassan, nehezen tornássza lefelé a gazdaságpolitika.

Ennek az adósságnak a vagyoni fedezete sokkal alacsonyabb, mint a rendszerváltás 
előtti időszakban. Az állam pénzügyi eszközei a rendszerváltás előtt még kötelezettsége-
inek 250%-át tették ki; 2007-re már csak 30%-ot. (MNB, 2008) Fizetőképességünk ek-
korra már – és azóta is – döntően a lakosság megterhelhetőségén múlt. Vagyis, arról alig-
ha lehetett szó, hogy az államadósságokat az állami vagyon értékesítéséből fizessük ki.

Ugyanezt a jelenséget bemutathatjuk más oldalról is. Ami a vállalati szektor tulajdo-
nosi szerkezetét illeti, a vállalatok tulajdonosa 1989-ben még jellemzően az állam volt. 
Az államháztartás tulajdonossága a rendszerváltás előtti 85%-ról 2007-re visszaesett 
7%-ra. Jól mutatja ez a szám, hogy az állam lényegében elvesztette vállalati vagyonát. A 
lakosság részaránya 20%-ot tett ki 2007-re. Látványosan növekedett a külföldi tulajdo-
nosi jelenlét. A külföldi tulajdonosok részesedése a 90-es évek közepére elérte a 25%-ot. 
Ez 2007-re megduplázódott. 2008-ra már a vállalkozások tőkéjének fele külföldi tulaj-
donban van. (MNB 2008, 63. o.) A kormányzat viszont a 2010-es váltás után számos, 
korábban értékesített infrastrukturális vállalatot visszavásárolt. Ezzel csökkentette az 
esetleges eredmény külföldre áramlása miatti fizetési mérleg nyomást, bár nyilván a 
visszavásárlás nem volt olcsó művelet. (E nélkül azonban nehezen tudta volna meg-
valósítani a társadalom számára fontos rezsicsökkentést.) Ma már a külföldi tulajdon 
nagy része nem a privatizáció eredménye, hanem a nyereség újra-befektetéséből, és új, 
zöldmezős beruházásokból származik. Nyilván a napjainkig tartó erőteljes FDI-bevonás 
következtében növekednie kellene a külföldi vállalati vagyonnak. Ez a tranzakciók alap-
ján meg is valósult. Ugyanakkor a közelmúltig az átértékelési veszteségek csökkentőleg 
hatottak. Ennek hatására az állomány napjainkra – az MNB 2017-es adatai szerint – gya-
korlatilag alig haladja meg a 2007-es szintet.

Ami az államadósságokat illeti, jelentős eredmény, hogy 2010 után a külgazdasági 
függés csökkent, a belső forrásokra való átállás folyamatával. A belső adósság-generáló 
magánnyugdíjpénztári rendszer megszüntetése ugyancsak enyhítette az államadósság-
növekedés irányába ható nyomást.

(Összefoglalás) A magyar eladósodás kezdetei a Kádár-korszak gazdaságpolitikájára ve-
zethetők vissza, amelyet mindenképpen megrázott az olajárrobbanás. Az akkori politikai 
vezetés látta, hogy korszerűsítésre, modernizációra lenne szükség. Ebből a célból be is 
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kívánt külföldi forrásokat vonni. A viszonylag szerény összegű forrásbevonás azon-
ban rövidesen sokszorosára növekedett, mert egyrészt sose tudtuk értékesítésből 
származó többlettel törleszteni, sőt, a kereskedelmi és fizetési mérlegek alakulása 
miatt minden évben még tettünk is hozzá, másrészt, mert az adósságok valutanem-
megválasztása miatt az adósságunk felértékelődött. Ha magyarázatot keresünk e 
sorozatos melléfogásokra, akkor a lebegő árfolyamok bevezetése, melynek kezelé-
sére nem igazán volt kialakult gyakorlat, a váratlan világgazdasági fejlemények (pl. 
Volker kamatemelése) és a hazai gazdaságpolitikai döntések politikai befolyásoltsá-
ga jöhet szóba. („Megállítjuk az inflációt a határainkon…”; Felértékelés – leérté-
kelés helyett…) Figyelemre méltó, kevesek által ismeretes tény, hogy a foglalkoz-
tatáspolitikától vezettetett akkori kormánydöntések a szocialista exportot a magyar 
feldolgozóiparban csak jelentős tőkés import-tartalom „felkeményítésével” tudták 
megvalósítani. Beépítettek ugyanis a gépekbe jelentős import alkatrészeket, know-
how-t, így burkolt dollár–rubel konverzióra került sor. S ugyancsak kevéssé ismert 
a rendkívül nagy devizaigényt jelentő beruházási hozzájárulások szerepe a korszak 
eladósodásában.

A 90-es évek szociálliberális kormánya aztán eladta külföldi kézbe hazánk jelen-
tős infrastrukturális létesítményeit, s a 2000-es évek szocialista-liberális kormányai 
pedig a folyamatos deficitekkel és az alacsony növekedéssel ismét magasra vitték 
az eladósodás abszolút és fajlagos mutatóit.

A 2010 óta regnáló kormányzat viszont kifejezetten törekedett az adósságmutató 
csökkentésére. A 2014 után megnövekedett gazdasági ütemmel javított is valamit a 
fajlagos adósságmutatón, de a forintleértékelődés miatt államadósságunk mértéke 
lényegesen nem tudott csökkenni. Jó hír viszont, hogy külső függésünket az adóssá-
gok belföldi forrásra való átváltásával óriási mértékben enyhítette.
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JEGYZETEK

1 Szabó Gergely: Így keletkezett a magyar ál-
lamadósság. Portfolió, 2016. január 22. A teljes 
szöveg: Szabó Gergely: A magyar államadós-
ság keletkezése (1973–1989). Pénzriport [www.
penzriport.hu], 2016.

2 Köztük van azonban a legilletékesebb, aki nem 
puszta elméleti alapon írt és beszélt erről, hanem 
mint a történet aktív szereplője. Ő aztán valóban 
tudja, miről van szó: hiszen az MNB Arbitrázs-
osztály egykori vezetője volt. (Boros, 2005) Aki, 
csakúgy, mint Szabó Gergely, a rossz döntéseket 
az MNB devizaügyeit egy személyben irányító 
Fekete János felelősségének tekinti. (Hogy az 
első elnökhelyettes valóban döntő szerepet ját-
szott a helyzet alakulásában, azt Bozzai Rita és 
Farkas Zoltán közvetlenül a rendszerváltozás 
után készített, a bankár-társadalmat faggató inter-
júkötete részletesen bemutatta. (Bozzai–Farkas, 
1990) Erre bőven támaszkodott Szabó Gergely 
elemzése is. Értelemszerűen alapul veszi Szabó 
tanulmánya a MNB 1993-ban készített elemzését 
is, a magyar eladósodás történetéről.

3 Például egy ifjú pénzügyi szakember, Zsiday 
Viktor, aki kollégáira, így Jaksity Györgyre hi-
vatkozik, mint akik ajánlották neki e könyvet. 
(Zsiday Viktor befektetési oldalán olvashatunk 
erről.)

4 1976-ban megjelent a Pénzügyek a KGST-ben 
című könyv (Botos, KJK), amely bemutatta a 
naturálgazdálkodáson alapuló árucsere még ak-
kor is érvényes, gyakorlatilag alig változó ál-
lapotát – erre irodalomjegyzékében utal Szabó 
Gergely. Ausch Sándor pedig már korábban, a 
hatvanas évek végén leírta az akkori helyzetet. 
(Ausch: A KGST-együttműködés helyzete, me-
chanizmusa, távlatai. KJK, 1969). Érdemes lett 
volna azonban elolvasni a Pénzügykutató Intézet 
munkatársai, Botos–Szalkai–Patai: Pénzügyek és 
nemzetközi gazdasági kapcsolataink c. könyvét 
(KJK, 1981). Ebben elég részletes elemzést lehet 
olvasni arról, milyen okokból halmozódott fel 
a hetvenes években a fizetési mérlegek hiánya, 
hogyan hízott fel az eredetileg valóban csekély 
tőkebeáramlás hatalmas, kezelhetetlen tartozássá. 
Meg lehet találni benne, milyen volt a KGST-
mechanizmus működése az adott időben, és fő-
képp, ehhez hogyan igyekezett alkalmazkodni az 
új gazdasági mechanizmusban bevezetett magyar 
külgazdasági szabályozás, az árfolyam- és támo-
gatási rendszer.

5 Andropov 15 hónap múlva bekövetkezett halála 
után a tilalom feloldódott. 1983-ban a Pénz – 
nemzetközi pénz c. kötet (Botos Katalin, KJK) 
már ismét bemutathatta a keleti és nyugati pénz-
ügyi integrációs törekvéseket, gyakorlatilag a 
KGST pénzügyi együttműködés kudarcát, a fo-

rintkonvertibilitás hiányát. 1988-ban, a magyar 
reform 20 éves évfordulóján pedig Glasgowban 
egy konferencia felidézte az ún. új gazdasági 
mechanizmus felemás eredményeit. Ennek kere-
tében megjelent Botos Katalin elemzése a kon-
vertibilitás hiányáról, a hibás árfolyam-politika 
miatti eladósodásról is.

6 A beruházási hozzájárulások kérdésével foglal-
kozott Botos Katalin Beruházási koordináció a 
KGST-ben című – az Akadémia által titkosított 
– kandidátusi értekezése, 1973-ban.

7 Minderről természetesen nyilvánosan nem es-
hetett szó. Hosszú évekig téma volt azonban a 
magyar zsurnalisztikában a kivitelezők közötti 
súlyos megbetegedési arány, mert az mégiscsak 
kiderült, és nem lehetett teljességgel a szőnyeg 
alá söpörni.

8 Mert, példának okáért, az USA-ban pontosan 
ezekben az években akkora munkanélküliség 
lett az infláció letörését célzó magas kamatoktól, 
hogy rengeteg ember veszítette el a munkahe-
lyét. Az USA szerszámgépipara soha nem nyerte 
vissza a versenyképességét a japán importtal 
szemben.

9 Hacsak nem Fekete János, aki a szakmai anekdo-
ta szerint egyedüli KGST-bankár volt, aki a dollár 
leértékeléséből „jól jött ki”… Mindenki más, aki 
dollártartalékokat gyűjtött, nagyot veszített raj-
ta… Ezt az anekdotát természetesen maga Fekete 
János terjesztette, magam is a környezetéből 
hallottam.

10 Yergin–Stanislaw írja, hogy Volker kinevezése 
utáni lépése akkor az elnököt magát (Cartert) is 
teljesen meglepte, s azt kívánta, bár sose ismerte 
volna meg az addig általa nem ismert FED-es 
tisztviselőt… Hiszen olyan politikai helyzet állt 
elő, amelybe belebukott…

11 A magas kamat az USA számos vállalatát vitte 
csődbe, – amint az előbb utaltunk rá – nagy ame-
rikai munkanélküliséget okozva. Határozottan 
mondom, erre nemcsak a szocialista táborban, de 
magában az USA-ban sem számolt senki! A dol-
lár váratlan erősödése a japán termékeket verhe-
tetlenül versenyképessé tette az amerikai piacon. 
Az amerikai kereskedelem tartósan deficitessé 
vált… Ennek ismét lett az árfolyamokra kihatása.

12 Igaz ugyan, hogy a dollárnak, mint kulcsvalutá-
nak a megingására számítani kellett, vagy lehetett 
volna. Triffin akadémiai körökben már a hatva-
nas évek elején konferenciákon tárgyalta azt az 
abszurditást, hogy a világvaluta a kereskedelmi 
mérleg-hiányok következtében kerül ki a nemzet-
közi piacra. Ami mégis csak a versenyképesség 
csökkenését jelzi. És valóban! Az USA gazda-
sága költségoldalról a hatvanas években egyre 
versenyképtelenebbé vált. (Botos József, 1983) 
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Meg is kezdődött az IMF-ben az SDR (Special 
Drawing Rights), mint kompozit valuta beveze-
tése, 1969-ben, a dollár részleges felváltására. 
Úgyhogy azért valamit lehetett tudni a valuta 
jövőjéről. Legalább azt, hogy ingatagabb lesz…

13 Mi több, a jelen tanulmány szerzőjét (BK) köny-
vében még azzal is megvádolta, hogy szerinte 
BK akkor kijelentette: „Az adósságokat akkor 
is fizetni fogjuk, ha beledöglünk.” És ezért „az 
Antall-kormány felfelé buktatta” (!), államtitkár-
ból miniszterré léptette elő. Ez szinte becsület-
sértést súroló megállapítás, amit évtizedeken át 
nehéz szívvel viselt el a jelen tanulmány szerzője. 
Egyrészt a kijelentés nem saját ötlete volt, a kor-
mány kérte fel rá, másrészt nagyon alapos közgaz-
dasági okai voltak. Ezekről több tanulmányban írt 
is BK, de itt is kifejtjük. Megjegyzendő, a Nagy 
Pongrác könyvében foglaltakat nagyon helytálló-

an értékelte Szakolczai György a Közgazdasági 
Szemle hasábjain (Szakolczai, 2005).

14 Itt az oral history-ra való támaszkodással élek. 
1996-ban Horn Gyula titkársága összehívott né-
hány magyar közgazdát, köztük az előző kormány 
néhány prominensét is. Kormányhivatalnokokon 
kívül Rabár Ferenc, Botos József, Botos Katalin 
és Kopátsy Sándor is jelen volt a megbeszélésen. 
Azt a miniszterelnöki kérdést kellett megvá-
laszolni, hogy mi legyen a privatizációs devi-
zabevételek sorsa. Surányira hivatkozva idézte 
Tóth András az adósságtörlesztés alternatíváját, 
míg a konzervatív közgazdák az „is-is” mellett 
voksoltak. Legyenek a pénzeszközökből gazda-
ságfejlesztést szolgáló alapok. (Hasonlóan, mint 
az NSZK-ban a Marshall-segélyből.) Mint azon-
ban a későbbiekből látható, ebből nemigen lett 
semmi.


