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A RENDSZERVÁLTÁS 

A vállalati és a társadalmi érdek nem azonos 

Nehezen szánom magamat erre a témára. Nem számíthatok egyetér-

tésre, de leírom, mert az osztálytársadalmak legsúlyosabb tár-

sadalmi betegsége az alacsony foglalkoztatás. Ez vitte a bal- 

ás a jobboldali diktatúrákba a fél-periférián, a fejlettekhez 

felzárkózni akaró társadalmakat, és jelenleg is a legsúlyosabb 

betegség a Nyugat nem puritán társadalmaiban. 

A rendszerváltás előtti negyven évben, a Szovjetunió megszál-

lása alatt egyetlen párt diktatúráját kényszerítették ránk, 

ami nemcsak a politikát, de a gazdasági életet is ideológiai 

alapon irányította. 

Ennek politikai érdeme volt, hogy felszámolta az arisztokrácia 

és az úri középosztály fél-feudális hatalmát. Ez akkor is tör-

ténelmi érdeme, ha ezt a kelet-európai zsarnokság módszerével 

hajtotta végre. A jelenlegi politikai rendszer és a hivatalos 

történetírás ezt nem hajlandó tudomásul venni. Azt a hitet 

keltei, hogy ezt önerőből, demokratikus módszerekkel is képe-

sek lettünk volna megvalósítani. Még az alkotmányunk is arra 

hivatkozik, hogy minden hibánk és bajunk a szuverenitásunk hi-

ányával magyarázható. Azt nem lehet vitatni, hogy mi a Szov-

jetunió megszállása alatt nem voltunk szuverének, de azt látni 

kellene, hogy ez a negyven év óriási társadalmi sikert hozott. 

Nemcsak azzal, hogy megszabadított az arisztokrácia és az úri 

középosztály uralmától, hanem elsőssorban azzal, hogy törté-

nelmünkben először, szinte minden munkaképes lakos számára 

biztosította a munkából való megélés lehetőségét. 

A foglalkoztatásunk nem közgazdasági megfontolásból, hanem 

ideológiai elvhez való ragaszkodásból fakadt. Ezért aztán ma-

gasabb is lett a társadalmi érdek által megkívántnál. Krónikus 

munkaerőhiányt teremtettünk, ezért az államnak kellett a férek 
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spontán emelkedését féken tartani. Be kellett vezetni az át-

lagbérek szabályozását. Ez egyre jobban fékezte mind az új 

vállalkozások létrehozását, mind a munkaerő javának teljesít-

ményével arányos megfizetését. Ezt akkor is sokan láttuk, és a 

munkaerő áruként kezelésének fontosságát hangsúlyoztuk. Ugyan-

akkor nem vettük tudomásul, hogy volt egy óriási előnye is: 

fokozta a gyenge minőségű munkaerő keresletét. A jó munkaerő-

höz csak átlag feletti fizetésért lehetett jutni. Ezt pedig 

csak akkor lehetett megadni, ha vele párhuzamosan két-három 

átlagbér alatti munkaerőt is felvettünk. Ez az érdek biztosí-

totta, hogy a gyenge minőségű munkaerő teljes foglalkoztatása 

is biztosítva legyen. 

A gyenge minőségű munkaerő mesterségesen teremtett keresleté-

nek köszönhetően, csak a szocialista országokban volt az ilyen 

munkaerő foglalkoztatása is biztosítva. A hidegháború Európá-

jára az volt a jellemző, hogy a fejlett polgári demokráciákban 

hatékonyabban működött a gazdaság, a szocialistákban magasabb 

volt a foglalkoztatás. Ebben a helyzetben a magyar reformköz-

gazdászok is csak azt látták, hogy a nálunk jellemző túlfog-

lalkoztatás rontja a hatékonyságot. Sok veszteséges vállalat-

ban sok nem hatékony munkaerő dolgozik. Annak még a felvetésé-

vel sem találkoztam, hogy a társadalom érdekét a veszteséges 

vállalt sem sérti úgy, mint a munkátlanság. 

Ez már a rendszerváltás előtt, a Németh Miklós kormányában is 

jelentkezett. Nyers Rezsőt a rendszerváltás előtti évtizedek 

legérdemesebb politikusának tartok, de még ő is, a rendszer-

váltástól a vesztesége vállaltok leállítását várta. A gazdasá-

gi reformok hívei sem látták előre, hogy a veszteséges válla-

lat csak akkor nem hasznos, ha helyébe jobbat tudunk azonnal 

állítani. Azt naivul szinte mindenki elhitte, hogy a vesztesé-

ges vállatok felszámolását automatikusan követni fogják a fel-

szabadult munkaerejüket nyereségesen foglalkoztató vállalkozá-

sok. Ezért aztán fel sem merült, hogy mi lesz, ha a felszámolt 
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másfélmillió munkaerő nem talál munkát. Nemcsak hamar, de ne-

gyed század múlva sem.  

Ennek ellenére nem akadt senki a privatizáció megvalósítói kö-

zül, aki önkritikát gyakorolt volna. 

Miért lehettünk mi a legvidámabb barakk? 

Másoknál jobban figyelemmel kísértük a világpiaci eseményeket, 

és jobban hasznosítottuk a munkaviszonyon kívül marad időnket. 

Tekintettel arra, hogy a rendszerváltás óta a világpiaci vi-

szonyok közé kerültünk, ezt nem kell bizonyítani. Annál inkább 

foglalkozni kellene a hivatalos munkaidő után végzett munkák 

szerepével. 

Amennyire közismert az, hogy a rendszerváltás óta másfélmillió 

embernek nincs munkája, annyira említésre sem kerül, hogy a 

munkaviszony után végzett munkában talán elsők voltunk a vilá-

gon, most tizede sem történik. Azt ugyan ma sem tagadjuk, hogy 

a háztáji, az önerős házépítés és a hobby kertek sikeresek 

voltak, de ezek a rendszerváltás után tizedüknél is kevesebbre 

zsugorodtak.  

A háztáji gazdaságokat leültette az EU tagság, a megkülönböz-

tetetten kisebb brüsszeli agrártámogatás, a viszonylag kemény 

forint és az eltörölt vám okán beáramló import. 

A sajáterős házépítkezések a 70-es években egy millió lakosra 

vetítve világrekordot jelentettek. Ma olyan kevés épül, hogy 

nem is mérjük.  

A munkások és tisztviselők több százezer hobby kertjük szinte 

eltűnt. Itt, Miskolcon 4.200 volt, mára párszáz maradt, mert 

nem tudtuk megvédeni a tolvajoktól. 

A veszteséges vállatok megítélése 

A klasszikus közgazdaságtan egyik örökletes hibája, hogy a 

népgazdaságot úgy ítéli meg, mintha tőkés vállalkozás volna. 

De még azt is, szigorúbban. A tőkés is csak azt a vállalkozá-

sát számolja fel, ami a vagyonmentése szempontjából a legki-
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sebb rossz. Ebből fakadóan előbb megtesz mindent, hogy csök-

kentse a vagyonveszteségét. 

Megpróbálja eladni. Ha valaki többe ad érte, mint amennyit ne-

ki ér, eladja. Természetesen ezt mi is megpróbáltuk, és elad-

tunk mindent, még azt is, ami nekünk is többet ért volna. 

Felméri, mennyi marad a vagyonából, ha felszámolja. Ez vi-

szonylag egyszerűnek tűnik, ha tőkés. Megszűnik a vesztesége, 

és eladhatja a vagyonát, annak azt a részét, ami várhatóan el-

adható. Egészen más, ha a veszteséges vállalat az államé. Eb-

ben az esetben az államnak kell dönteni az eladás felett. Az 

állam számára ugyanis nemcsak a veszteségtérítés szűnik meg, 

és vagyonvesztése lesz, hanem a veszteséges vállalt költségve-

tési befizetései, bérjárulékok, vámok, forgalmi adók is elma-

radnak. A felszámolással járó teher lesz a munkanélküli se-

gély, ami lehet a bérek 50-70 százaléka.  

Azzal külön nem is foglalkozom, hogy csökkentse a veszteségét, 

mert az eredmény javítása minden vállalat folyamatos feladat. 

A társadalom nem profitérdekelt. 

A klasszikus közgazdaságtan a társadalmat profitérdekelt vál-

lalkozásnak tekintette annak ellenre, hogy a társadalom sejt-

jei, a családok, a települések, az országok teljesítmény érde-

keltek voltak és maradtak, függetlenül attól, milyen volt az 

uralkodó osztály. 

A család érdeke. 

Az még egy liberális közgazdásznak sem jut eszébe, hogy az a 

család, amelyik szegényedig, káros a társadalomra, fel kell 

számolni. A családok élete tele van vagyonukat gyarapító és 

csökkentő évekkel. Ezt világosan láttam a kisárutermelő pa-

rasztok estében. Az ő éves mérlegük eredménye elsősorban az 

időjárástól függően ingadozott. Az, hogy mint és hogyan csi-

nálnak a következő évben, nem attól függött, milyen volt az 

előző év eredménye. 
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A jelen viszonyok között a szülők elsődleges érdeke a minden 

vagyonnál nagyobb kincs, a gyerekeik képességének optimális 

kifejlesztése. Ennek érdekében olyan öregkori ellátásra van 

szükség, ami a nyugdíjak nagyságát a szülők gyermeknevelésének 

eredménye határozza meg. Ebben az egy diplomás vagy nagy adó-

fizető gyermek után több járna, mint hat szakképzettséget sem 

szerzett gyermek után. 

Ez megszüntetné a gyermekvállalásra ma jellemző kontraszelek-

ciót. 

Az ország érdeke. 

A minél magasabb foglalkoztatás. Ezt olyan munkavállalási 

rendszer lenne, ami árunak tekintené a munkaerőt, a foglalkoz-

tatás feltételeit a kereslet és kínálat egyensúlya szabályoz-

ná. 

A törvényhozás csak a foglalkoztatási rátát foglalná törvény-

be. A foglalkoztatási ráta alatt a 15-65 év közti munkaképes, 

nem tanuló lakosság munkaviszonyban, vállalkozásban dolgozók 

arányát kellene érteni. Ennek a kívánatos mutatója valahol a 

80 százalék környékén legyen. 

A kormánynak arról kell gondoskodni, hogy az a foglalkoztatási 

arány minél egységesebb legyen minden szakmában, minden kor-

osztályban, minden képzettségi szinten. Ebbe a szakszerveze-

teknek ne legyen beleszólása. A kormány az egységes foglalkoz-

tatási szintet elsősorban azzal biztosíthatja, hogy a költség-

vetésen előírt nyugdíj és egészségügyi járulékot évente folya-

matosan úgy ossza fel, úgy állapítsa meg a felmondási feltéte-

leket, hogy a foglalkoztatási ráta minden bontásában minél 

egyenletesebb legyen.  


