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A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN1

Csaba László2

 
              *           *                 *                   *                      * 
KIVONAT: Ez az összegző tanulmány azt vizsgálja, hogy a világkereskedelem 6-8%-át adó 
közép-és kelet-európai országokban végbement fordulat miért jelentős a világgazdaság 
egészére nézve. Az első részben az átalakulás történelmi és tartalmi vonásait tekintjük át. A 
másodikban a gazdasági teljesítmény csökkenésének okait és a társadalmi költségeket 
vizsgáljuk. Végül az átalakulás elméleti és világgazdasági hozadékát mutatjuk be. 
           *         *             *             *             *                  *                * 
 
A mindennapi ember számára egyáltalán nem kézenfekvő az, hogy a történelem és a 
gazdaság nagyhatású, sorsfordító fordulatai nem mindig a legnépesebb és leghatalmasabb 
országokban és a közfigyelem középpontjában álló területeken történnek. A modern 
piacgazdaság kezdetei például a 13. századi Lombardiában, majd Németalföld pénzpiacán 
jöttek létre. Anglia az ipari forradalom következtében és nem előzményeként lett világhatalom, 
s az Egyesült Államok gazdasági térnyerése is megelőzte egyetlen világhatalommá válását. 
 
A kelet-és a közép-európai térségben két évtizeddel ezelőtt olyan fordulat ment végbe, ami az 
egész világ fejlődése, a növekedés- és a fejlődéselmélet, valamint a gazdasági rendszerek 
elmélete szempontjából is új vonásokat hozott. Ezek mibenlétét és következményeit elemzi a 
jelen fejezet. Kézikönyven nem törekedhetünk az egyes megállapítások részletes 
alátámasztására, amit a hivatkozott forrásanyag tesz meg. Hasonlóképp referenciakötetben 
nem célszerű a gyorsan változó statisztikai adatokkal túlterhelni a kifejtést. Ezek ugyanis 
rendre módosulnak. Így a célszerű eljárás az, ha a témakör oktatója az előadása 
időpontjában elérhető legfrissebb statisztikai adatokkal szemlélteti, hogy a korábbiakból mi 
maradt fenn és mi változott. Miközben az, hogy a működő- tőke-vonzó képesség alakulása 
hosszabb távon a rendszerátalakulás egyik sikermércéje, aligha változik, többnyire minden 
évben más állam vezet az egy főre jutó tőkebevonás mutatószáma tekintetében3. 
 
 
A szovjet birodalom 1989-91 között a legtöbb elemző számára váratlanul gyorsan és békésen 
összeomlott. Az összeomlás közgazdasági és történelmi okok miatt ugyan szükségszerű volt, 
a folyamat sebessége és végbemente azonban  a korabeli várakozásokra rácáfolt. Sem a 
tudományban, sem a közvéleményben nem azt várták, ami történt. 
 
Az átalakulást mind a mai napig számos fogalommal írják le, amelyek csak részben  fednek 
át. Elsőként az  „átmenet” kategóriája született meg. Ez a latin-amerikai és a dél-európai 
politikai/ gazdasági változások leírására szolgáló transición. Föltételezi, hogy a folyamat zárt, 
kezdő- és végpontja ismert, nevezetesen vagy a diktatúrából a demokráciába, vagy pedig a  
kötött gazdaságból a piacgazdaságba halad. 
 
Később alkalmazni kezdték a térségünkben végbemenő folyamatokra is a szerkezeti  
alkalmazkodás és az intézményi reformok  kettősét. Ezt az indokolta, hogy számos 
országban – így Lengyelországban és Magyarországon is – a  fizetési mérleg hiánya, a kivitel 
elégtelensége és az ebből adódó gazdasági stagnálás leküzdése került napirendre. Utóbbiak 
kezelésére a nemzetközi pénzügyi szervezetek a szerkezeti reformokat javasolták, főleg latin-
amerikai tapasztalatokra építve. 
 
Végül a kor társadalomtudományi irodalmában a rendszerváltozás is bevetté vált. Ez a 
fogalom az átalakulás politikai és társadalmi tartalmát, a régi berendezkedés értékrendjével 
és módszereivel való szakítást állította a középpontba. Ebben az összefüggésben naiv és 
túlzó várakozások fogalmazódtak meg, és mind a társadalom, mind az elemzők többsége a 

                                                           
1 Köszönettel tartozom Török Ádám és Rácz Margit és Györffy Dóra, valamint a Majoros Pál 
fekérésére írásban is  megnyilatkozó BGF-es hallgatók e tanulmány előző változatához fűzött kritikai 
észrevételeiért. 
2 Az MTA lev.tagja, Közép-eurőpai Egyetem, Debreceni Egyetem, BCE. 
3 A jelen elemzés lezárásakor elérhető legátfogóbb elemzés/Németh E,szerk,2007/ és EBRD/2007/. 
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reálisnál nagyobb mértékű fordulattal, az életkörülmények általános javulásával számolt4. 
Alábecsülték a  társadalom és a gazdaság hosszú távú folyamatait elkerülhetetlenül és 
mindenhol jellemző  pályafüggőséget. Utóbbi azt jelenti, hogy holnapi mozgásterünket jórészt 
épp mai cselekvésünk határozza meg. Számos tényező csak lassan tud megváltozni.       
 
Például az ismételt játékok szabályrendje, az intézményrendszer eleve csak lassan módosul. 
Az intézmények nem szervezetek, hanem játékszabályok. Így ha a központilag irányított 
gazdaság kizárólag ellenőrző szerepet játszó bankjaiból jegybakot és kereskedelmi bankokat 
hoznak létre, az a kihirdetéstől meg nem jön létre. A szereplőknek bele kell tanulniuk új 
föladataikba, el kell sajátítaniuk egy sor új ismeretet, köztük a pénzintézeteknél különösen 
fontos személyes tudást, amit csak a gyakorlatban lehet megszerezni. Emellett az un  
informális intézmények, például a jogkövető magatartás, az adott szó becsülete, a tisztesség 
és a bizalom csak fokozatosan nyer teret a széteső tervgazdaságot követő káosz 
viszonyaival szemben. Utóbbiak miatt még a legkorszerűbb megoldások átvétele, a  
benchmarking  is csak lassan és fokozatosan hozhat eredményt. Ráadásul egy sor esetben a 
volt kommunista társadalmaknak sajátos új megoldásokat is ki kellett alakítaniuk. 
Etekintetben nem volt kész recept és nem volt kitől tanulni, egyebek mellett azért, mert a 
szovjet rendszert a legtöbb kortárs örökéletűnek vélte. 
 
A rendszerváltozás  sajátosságai 
 
Az előzőekből már belátható, hogy  a szovjet birodalom összeomlása és a romjain kialakuló 
piacgazdasági rendszerek megszilárdítása, valamint a tartós növekedés pályájára való 
ráállás egyszeri és sajátos gazdaságtörténeti folyamat. Egyszeri, mert  a szovjet rendszer 
nem  azonosítható a történelemben   máskor és máshol volt  totális rendszerekkel vagy más 
nem piaci kísérletekkel. Az 1917-1991 közt  Oroszország központjával létrejött, belső és külső 
birodalomból álló, sajátos, piacnélküli rendszerrel működött  megoldás a XX. század 
egészében  a kapitalista világrendszer valóságosan létező, sőt sokáig sikeresnek tűnő 
alternatíváját jelentette. Ebből adódóan a szovjet kísérlet tündöklése és bukása korántsem 
pusztán az e kísérletben közvetlenül vagy követve részvevők ügye volt. Az egész emberiség 
számára  máig ható érvénnyel, a közgazdaságtudományban különösen ritka kísérleti, 
tapasztalati eszközökkel  tesztelt egy íróasztal mellett kiötlött – konstruált -  utópikus 
gondolatrendszert. Maga az a tény, hogy a kísérlet  közel háromnegyed évszázadon 
keresztül folyt, valamint hogy ennek részeként az I. világháborút követően jó ezer kilométerrel 
Keletre tolt Oroszország nemcsak visszanyerte  területeit, és kiterjesztette befolyási övezetét, 
hanem ezen túlmenően is fél évszázadon át a kétpólusú világ egyik meghatározó tényezője 
volt, jól bizonyítja  a kísérlet történelmi léptékét. 
 
A szovjet modell lényege az volt, hogy az elmaradott országokban a megtakarítást állami 
kényszerrel- az árak központi meghatározásával és irányított jövedelempolitikával – 
megemelték, és a létrejött többletértéket a hadiipar és az elnyomó apparátus fejlesztésére 
fordították. Ez magyarázta azt a – kortársak számára is nehezen érthető – kettősséget, hogy 
a Szovjetunió – de Kína és Jugoszlávia is, illetve a maga léptéke szerint Kuba, Vietnam és 
Észak-Korea is - kétségtelen katonai erőfölényre tett szert versenytársaival szemben, 
ugyanakkor az országokon belül az alapvető közellátási cikkek is hiányoztak. Ezért nevezték 
már a húszas években  központilag irányított illetve hiánygazdaságnak, hiszen lényegét 
tekintve a hadigazdaság élt tovább békeidőben. Ez pedig – legerőteljesebben a két 
világháború idején és azt követően – rendre a hiányjelenségek szaporodásával társult. 
 
Ezzel együtt és  annak ellenére, hogy a szovjet birodalomban állandósult az áruhiány, és a 
legelemibb szükségleti cikkek – így a lakástól a  divatos lábbelin és ruhaneműkön át az 
életmentő gyógyszerekig – rendre  hiányoztak, a Szovjetunió és szövetségesei évtizedeken 
át jelentős katonai sikereket értek el. A nácik számítása ellenére a szovjet gazdaság a 
második világháborúban nem omlott össze. Ezt követően – bár  a két katonai tömb 
logikájának kialakulása miatt a  keleti blokk egésze, köztük a győztes államok/Lengyelország, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia/ is kimaradtak a Marshall tervről és a Világbank/IMF rendszer 

                                                           
4 Ez legföljebb 4-5%-os GDP visszaesést, a természetes rátát elérő 4% alatti munkanélküliséget és 
általában 9-12 hónapnál nem hosszabb átmeneti időszakot jelentett volna, a 2.világháború utáni 
újjáépítés tapasztalataira hivatkozva. 
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keretében végbement látványos háború utáni újjáépítésből, a gazdasági növekedés jó két 
évtizeden át évi 7-9%-ot ért el.5 Különösen a katonai erőt megalapozó műszaki fejlődése 
lenyűgöző volt. A Szovjetuniónak már a 40-es évek végére lett atom- majd 1951-re 
hidrogénbombája, utóbb 1957-ben a szputnyik, 1961-ben az első űrhajó föllövése révén  a 
műszaki és a katonai előnyszerzés az egész világ számára  kézzel foghatóvá vált.  
 
A szovjet rendszer  nem követett semmiféle elemi racionalitást. Benne a mikroökonómia 
törvényei egyáltalán nem érvényesülhettek, hisz az árak és a pénz információközvetítő és 
forráselosztó szerepe vagy megszűnt, vagy töredékes maradt. Ezért mai értelemben vett 
makroökonómiai törvények sem érvényesülhettek, hisz a mikroalapozás is hiányzott, és a 
nemzetgazdaság fejlődését ideológikus és hatalmi céloknak rendelték alá, nem pedig 
jólétmaximáló törekvések adódtak össze spontán módon. Ugyanakkor az utóbbiakat – ha 
nem is mennyiségi értelemben– évtizedeken át, minőségi értelemben elérték. A „kölcsönös 
elrettentés egyensúlya” már az 5o-es évek elejétől egész az  1989-91-es összeomlásig 
lehetetlenné tette, hogy  akár külső erők, akár belső elégedetlenség – így például az 1953.évi 
keletnémet, az 1956.évi lengyel és magyar, az 1968.évi csehszlovák, vagy az 1980-81.évi 
lengyel  megmozdulás – a kommunista párt hatalmát és a szovjet  uralmat akár csak 
részleteiben is kikezdhesse. 
 
A szovjet birodalom ideológikus alapozású volt, vagyis létértelmét saját igazolása, az egyfajta 
világi vallássá tett marxizmus és persze a nagyhatalmi célok és a terjeszkedés jelentette. 
Ezért  fennállásának teljes időszakában  tevőleges – logisztikai, katonai, pénzügyi, erkölcsi 
stb. – segítséget nyújtott  az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette másik pólussal 
szembenálló mozgalmaknak. Ezek egy része – például a nyugat-európai kommunista pártok 
– parlamenti eszközökkel éltek. Mások- a kubai, vietnami vagy nicaraguai kommunisták -  a 
terror eszközeitől se riadtak vissza. És természetesen a legnagyobb számban az „el nem 
kötelezettek”, a mindkét tömbbel szemben álló harmadikutasok voltak, különösen az 1950-85 
közti időszakban. Ekkor a Szovjetunió hatalma, pénze és példája, és nem utolsó sorban a 
szövetségi rendszere által naponta megjelenített alternatíva stratégiai kihívást jelentett a piac 
és a demokrácia viszonyait természetes rendnek  láttató Egyesült Államok és szövetségesei 
ellenében. A kor szakirodalmát tanulmányozva nem kétséges, hogy ez a gyakorlat számos 
olyan szellemi mozgalmat és kormányzatot is megihletett, amelyek semmi közösséget nem 
kívántak vállalni a Gulágokkal. Előbbiekre példa a zöldmozgalom, utóbbira India, ahol a 
demokratikus berendezkedés mellett és ellenére népgazdasági tervezés folyt az 1947-91 
közti időszakban. 
 
Épp ezért túlzás nélkül történelmi jelentőségű fordulat volt az, hogy a 8o-as évek végének 
sikertelen reformkísérleteit lezárva a szovjet rendszer békés úton  szétesett és  
piacgazdasági rendszerek jöttek létre a helyén. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés 
1991.évi megszűntével  átalakult a második világháború utáni nemzetközi kapcsolatok 
kétpólusú rendszere. Az egyetlen meghatározó/hegemón hatalom és sok versengő helyi 
központ, valamint a kisiklott államok alkotta transznacionális rendszer lépett a helyére. A 
gazdaságban is megszűnt a piaci rendszer valós, életképes, erőteljes alternatívája, mind 
elméleti, mind gyakorlati értelemben. A világban végbemenő kísérletek és tévedések 
koordináta-rendszere alakult át.  
 
Az összeomlás részleteit/Csaba,1994/ most nem vizsgálva is nyilvánvaló, hogy történelmi 
távlatban nem az a releváns kérdés, hogy a szovjet rendszer miért omlott össze. Ez a mikro- 
és makroökonómiai racionalitás rendszerszerű hiánya mellett elkerülhetetlen. Az igazi kérdés 
az, hogy ez a sajátos rendszer miért állhatott fenn oly sokáig, illetve hogy miért épp 1989-91-
re érett meg a felbomlás? 
 
Az első kérdésre többsíkú válasz adható. A szovjet rendszer fönnállását  mindenek előtt 
bizonyára megalapozta az, hogy mindenféle – társadalmi, gazdasági, szellemi – 
visszacsatolás kiiktatására épülő, totális rendszer volt és maradt felbomlása pillanatáig.  
Vagyis nem volt mód arra, hogy a kormányt a bevett módon leszavazzák, a gazdaságpolitikát 

                                                           
5 A konkrét mérték máig vitatott.A korabeli hivatalos statisztikák a szolgáltatásokat mellőző és az 
inflációt csak töredékesen kiszűrő nemzeti jövedelmet mutatták ki, szemben a ma használatos 
GDP/GNI-vel. Az átváltás nem oldható meg egy koefficiens alkalmazásával. 
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a piacok megfegyelmezzék. Másodszor: a szovjet rendszer jelentős tartalékokat örökölt. Ez 
érvényes mindenek előtt a természeti erőforrásokra, de az infrastruktúrára és az emberi 
tőkére is. A felsoroltak évtizedeken át működtetni képesek egy irracionális rendszert is. 
Harmadszor: az igazi válságok pillanatában jelentős külső segítség érkezett, például a 
második világháború alatti kölcsönbérleti szerződés. Negyedszer: a rendszer kimerülésének 
évtizedeiben került sor a világgazdaság legnagyobb átrendeződésére a XX. század folyamán, 
az 1973. és az 1979.évi olajárrobbanások formájában. Ezek a fordulatok rövid távon 
kedvezőek voltak az olaj- és gázkivitelre szakosodott magállamnak/a szövetségeseknek 
annál kevésbé/. Az így szerzett járadékjövedelem,  és a két évtizeden át olcsó nemzetközi 
hitelfölvételi lehetőség  a 7o-es és a 8o-as évtizedben egyfajta vastüdőn tartotta a már erejét 
veszítő rendszert. Végül ötödikként megemlítendő, hogy az emberek és eszmék szabad 
áramlása akkor még egyáltalán nem az IT forradalom által mára megteremtett mértékű és 
kiterjedésű volt. Nem volt világháló, mobiltelefon és fapados repülőjárat, plasztikpénz és  
származékos ügyletek sora. Így a kormányzat – az ideológiai indoktrinálás mellett – az 
alattvalók helyhez kötésével, az információk megszűrésével, a tájékoztatás és az oktatás 
monopóliumával, a gazdasági erők és az információ elvileg teljeskörű állami ellenőrzésével  
kézben tarthatta a makrofolyamatot.  
 
A második nagy elvi kérdésre – „óh, mért oly későn?”-  is többsíkú válasz adható. Mivel a 
rendszer nem volt képes önmaga vég nélküli újratermelésére – mai közgazdasági elméleti 
értelmezésben fönntarthatatlan volt – minél tovább állt fönn a racionalitás ellenében, annál 
inkább föléte sajátos és egyszeri tartalékait. Például az olaj, a gáz, az iható víz, az elviselhető 
klíma, a használható út és vasúti pálya és sok más sem termelődik újra magától. Minél inkább 
a kor sajátos – részleges és torz, iparközpontú- statisztikai kimutatásainak adtak hitelt a kor 
döntéshozói, annál kevésbé érzékelték a feszültségek halmozódását. Például a kitermelés 
folyó ütemének maximálása az olaj- és gázkitermelésben – technológiai és természeti 
okokból – a felhozatal csökkenésére vezet. Mi több, a készlet viszonylag nagy – egyes 
időszakokban akár kétharmad – része is a föld alatt maradhat. Igen ám, de ha a kitermelő 
cég és vezetése növekményérdekelt, akkor a fönti összefüggések megfogadásának esélye 
sincs. Hasonlóképp a természeti fönntarthatóság szempontjainak fölemlegetése is puszta 
„nyavalygás”, ha a rendszerben az ipari kibocsátás/és persze a katonai erő/ maximálása az 
egyetlen érvényesülő szempont. Vagyis: hiába tudják, mégsem teszik azt, ami az 
összeomlást elháríthatta volna.  
 
Fontos szempont volt az, hogy az 50-es és a 60-as évek reform- és megújulási 
mozgalmainak kiiktatásával a rendszer rövid távon kezelte ugyan a saját feszültségeit, 
„megőrizte koherenciáját”, ámde  e feszültségek levezetésének szelepeit 
elzárta/Kornai,1993a/. Sőt, minél hosszabb ideje tartott ez a folyamat, annál jogosabb volt a 
minden változástól való félelem. És mint ahogy a román és a jugoszláv, valamint a kaukázusi 
és a közép-ázsiai fordulatok utóbb igazolták, a konfliktus véres, erőszakos megoldásának a 
veszélye korántsem puszta rémálom. Ezért a változásoktól való beteges félelem uralkodott. 
Ez zsákutca volt, ami a 8o-as évek végére derült  ki. Közvetlen szerepet játszott ebben a 
Ronald Reagan elnöksége alatt megindult új fegyverkezési hullám, az un csillagháború, ami a 
technológiai fejlődés terepén, vagyis leggyengébb pontján hívta ki a szovjetet. Utóbbi 
képtelen volt ennek finanszírozására, s ennek belátása vezette az utolsó szovjet elnököt, 
Gorbacsovot már 1985-től a kiegyezés, a békés visszavonulás útjainak megkeresésére. 
Ismeretes ugyanis, hogy vesztett hadászati helyzetből csakis így lehet kikecmeregni6. 
 
A fordulatot megalapozó tényezők sorában harmadikként érdemes kiemelni, hogy Mihail 
Gorbacsov  1987-től lendületet vevő átfogó politikai- és kisebb részben a gazdaságot is 
megérintő- reformjai7 sikertelennek bizonyultak, sőt, bizonyos értelemben maguk is siettették 
a rendszer fölbomlását. Ugyanakkor  lehetővé tették azt, hogy e fordulat békésen és ne  

                                                           
6 A birodalmi gondolat hívei és a kommunisták ezt máig árulásként /félre/értelmezik. 
7 Az előbbieket- minden más nyelvbe átment szóval – a glasznoszty/azaz nyilvánosság, átláthatóság/ és 
a peresztrojka/politikai átrenddeződés/ - kifejezéssel illették. Jellemző módon  a gazdasági 
szakirodalomban vita tárgya volt és maradt, hogy a hiperaktív vezető burjánzó intézkedésrendszere 
elérte-e azt a minimális értéket, hogy az orosz nyelvben sem ismeretlen reform szóval illethessük. 
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polgárháborúval menjen végbe.8 Miközben Gorbacsov a külpolitikában az európai 
együttműködést szorgalmazta, belpolitikájában a megkésett gazdasági reformok mellett és 
részben helyett a politikai rendszer egyközpontúságát enyhítő lépéseket hozott. Ezek közé 
tartozott a törvényhozás kétkamarás rendszere mellett az 1989-ben az áruhiányokra és az 
afganisztáni katonai verségre való reakcióként megindult polgári mozgalmak eltűrése, a 
régióközi sztrájkbizottságoktól a függetlenedő sajtón át egészen  a nemzeti és az ellenzéki 
mozgalmakig bezárólag. E korlátozott pluralizálódás keretet biztosított az átmenetet 
szorgalmazó erőknek és kezdeményezéseknek, s lehetővé tette, hogy – például Romániától, 
Jugoszláviától vagy épp Kínától eltérően – ne legyen elkerülhetetlen az erőszak. A változás 
mibenléte és minősége országonként eltérő, és ma is  élénk vita tárgya/pl az un varieties of 
capitalsm irodalomban a politikatudományban és a nemzetközi kapcsolatokban/. A 
következőkben csak a közös pontokat emeljük ki, amiben szakmai megegyezés jött létre az 
elmúlt évtizedben. 
 
 Gondolatmenetünk  negyedik tételeként  ezért a rendszerváltozás  közös sajátosságának 
összegzését adjuk9. A történelmi példáktól eltérően a fordulat nem a birodalmi központban, 
hanem annak perifériáján indult meg. Ugyancsak a történelmi párhuzamoktól eltérően nem  
erőszakos, külső hódítás vagy belső forradalom által kiváltott  fordulatra került sor. Ehelyett a 
rendszer évtizedek óta tartó eróziója és a nemzetközi kapcsolatokban beállt fordulat együttes 
hatására békés, fokozatos, „kialkudott” forradalmakra vezetett, előbb a külső birodalomban, 
utóbb a széteső belső birodalom több országában is.10  
 
A rendszerváltozás e  békés, folytonos jellege, a katarzis gyakori hiánya miatt  is  szükséges, 
hogy – ötödik tételként -  meghatározzuk az átalakulás fogalmát, kezdetét és jellemzőit.  A 
rendszerváltozás az előadottak szerint a gazdasági, a politikai és a társadalmi rendszer 
együttes, egybehangolt és egyidejű/egyirányú megváltozását jelenti. Ideáltipikus esetben, 
például a közép-európai államokban a fenti területek egyidejűleg alakultak át. Ezzel szemben 
a FÁK-ban és a Balkánon az egykori állampártok utódai vezényelték az átalakulást, ami ezért 
is töredékes és részleges maradt. Kínában és Vietnamban a tervgazdaságtól eltávolodtak 
ugyan, de a politikai rendszer nem alakult át, így rendszerváltozásról az említett esetekben 
nem lehet szó. 
 
Az átalakulás lényegi vonása tehát a változások egyidejűsége és egyirányúsága. A dél-
európai és a latin-amerikai esetekben vagy csak a  diktatúrából a demokráciába, vagy csak 
az irányított gazdaságból a piacgazdaságba mentek át. Hasonlóképp Kelet-Ázsiában is 
megfigyelhető a piacgazdaság fokozatos  kiépülése, de ez a központi pártirányítás 
megőrzése mellett  megy végbe. Utóbbi értelemszerűen határt szab nemcsak a politikai 
pluralizmusnak, de a magántulajdon és az ezen alapuló döntési szabadság kiterjedésének is. 
 
Konkrét közgazdasági értelemben a rendszerváltozás négy szakaszra bontható, amit a 
nemzetközi szakirodalomban meghonosult angol szójátékkal SLIP-nek nevezünk. Első lépése 
a  stabilizálás, vagyis az áruhiányok és az infláció fölszámolása. A második a liberalizálás. 
Utóbbi nem a neoliberális ideológia/eszmerendszer megvalósítását célozza, hanem a 
„tervgazdaságban” létezett különféle  mennyiségi megkötések/importengedély, 
devizaengedély, különféle kiutalások stb/ pénzügyi jellegű korlátokkal  történő fölváltását. 
Ennek révén nyeri vissza orientáló szerepét az ár, ezen az alapon tudnak a háztartások és a 
vállalatok mikroökonómiailag megalapozott döntésekre jutni. A harmadik lépés  az 
intézményépítés. A piacgazdaság működése  meghatározott és korábban nem működő 
intézményekre épül, a jegybanktól  és a pénzügyi felügyelettől  a független bíróságokon át az 
értéktőzsdéig. Végül negyedikként a privatizálást kell említeni. Elméletileg és történetileg 
egyaránt belátható, hogy nem létezhet piacgazdaság magántulajdon nélkül. Mivel pedig a 

                                                           
8 A gyarmati háborúk, mint például a Dnyeszter-menti, az abháziai és a csecsenföldi konfliktus nem a 
rendszerváltozás költségei közé sorolandók. 
9 E kérdéseket a részvevő megfigyelő szemszögéből tárgyalja Kornai János/2007/. 
10 Számos országban, főképp Közép-Ázsiában a hatalomban maradt a régi gárda, s általa ellenőrzött 
módon és mértékben igen fokozatos és lassú átalakulásra került sor a Független Államok 
Közösségében. Valódi áttörésre sok esetben csak évtizedes megkésettséggel került sor, mint például 
Grúziában és Ukrajnában 2004 során,vagy még ennél is töredékesebben, mint Kirgízisztánban 2005-
ben. 
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kiinduló pont a teljeskörűen államosított rendszer volt, az átalakulás egyik fő feladata, hogy a 
tevékenységek minél szélesebb körében megjelenjen a valódi magántulajdon és vele együtt a 
verseny is. A privatizálás célja és értelme az új és a tulajdonosok által elszámoltatott vállalati 
vezetés, az új tőke és az új szervezési elvek meghonosítása. Ideális esetben ennek  
eredménye és egyben sikermércéje a vállalati talpraállítások nagy és növekvő száma. Eképp 
a rendszer-átalakító politika egyben a szerkezeti alkalmazkodás és a fenntartható növekedés 
általános közgazdasági/gazdaságpolitikai céljait is szolgálja. 
 
A  nagy visszaesés és más költségek 
 
A szovjet birodalom összeomlásakor általános volt az a várakozás, hogy a torz társadalmi és 
gazdasági viszonyok fölszámolása azonnal jólétnövelő hatásokkal jár. Ez egyfelől a főáramú 
közgazdaságtanból adódó várakozás, másfelől viszont az átalakulást megelőző és kiváltó 
rendszerválság  tényeit nem értő, vagy azzal szembenézni nem kívánó korabeli politikai 
megközelítések gerjesztette felfogás. Meglehetősen elterjedt volt ekkor a világháborúkat 
követő gyors újjáépítés megismétlődésére vonatkozó elvárás is. Az pedig kézenfekvő, hogy 
minden politikai erő számára a legkényelmesebb az, ha a nagyobb tortából mindenkinek több 
juthat. 
 
A valóság ezzel szemben egész másként alakult. Mivel az átalakulást nem előzték meg 
nagyszabású és érdemi reformok, amelyek a gazdaságpolitikát és a gazdasági rendszert és 
persze a sok millió szereplőt fölkészítették volna az új követelmények közti sikeres 
helytállásra, így az átállás eleve csak törésszerű lehetett. Könnyen belátható ugyanis, hogy a 
rendszerváltozás elején több olyan politika-elem is egymásra rakódott, amelyek külön-külön is 
visszaesésre szoktak vezetni, ekkor pedig egymás hatását erősítették. Vagyis: a kilábaláshoz 
előbb át kellett jutni a termelés- és a foglalkoztatás-, valamint a folyó fogyasztás átmeneti 
leépülésén, ami a szekezeti átalakulás kísérő jelensége volt.11 Ugyanakkor a visszaesés 
mértéke történelmileg példátlan volt, legalábbis békeidőben. Közép-Európa országaiban a 
világháborús veszteségekhez mérhető GDP 20%-át érte el/1989-93 közt/. A Független 
Államok Közösségének magállamában, Oroszországban erre még 20%, az egységes szovjet 
gazdasági tér fölbomlásából adódó visszaesés ralkódott. Végül az igazán gyengén 
teljesítőknél, a legszakszerűtlenebb gazdaságpolitikát folytató, és katonai konfliktussal is 
sújtott országokban, például Örményországban,Grúziában és a délszláv utódállamokban 
további 20% rakódott rá. Az utóbbi, az ENSZ statisztikák szerint a legrosszabb évben az 
induló szint 60 százalékát elvesztő országokban a foglalkoztatás és így a megélhetés 
tömeges és tartós válságba jutott. 
 
Melyek is voltak a termelés összeomlását kiváltó tényezők? Elsőként kézenfekvő, hogy ha 
megszűnik a tervgazdaságok egymást óvó-védő kereskedelmi blokkja, a KGST, akkor az e 
védett piacokra kifejlesztett nagyipar és mezőgazdaság termékeinek jó része fölöslegessé 
válik. Ez még erőteljesebben érvényes a zárt gazdaságként fejlődő egykori egységes szovjet 
és délszláv piacot alkotó utódállamokra, ahol a működőképes infrastruktúra és kereskedelmi 
kapcsolatrend egyaránt megrendült. Másodszor: maga az a tény, hogy a korábbi hiánypiacok 
kínálati piaccá válnak – egyeben mellett az importiberalizálás hatására – akkor az a verseny 
további, egykor a melegházi körülmények közt megélt termelőket szorít ki a piacról/Köves és 
Márer,szerk,1991/. Harmadszor: ha a pénzügyi stabilizálás egyensúlyhoz közelítő 
költségvetési és szigorú monetáris politikát igényel, akkor  ez önmagában, legalább két-
három évre kereslet-visszafogással jár. Végül- negyedikként - ha megjelenik a 
mikroökonómiai ésszerűség, és a piactisztulást segítő csőd- és felszámolás intézménye, 
akkor az évtizedek óta védett, életképtelen cégek, valamint az új vállalkozások jó része is 
kihullik a rostán.  
 
Ez a visszaesés számos esetben  új államok kialakulásával és az ezt szokás szerint követő 
gazdasági káosszal és visszaeséssel társult. Például a balti államok vagy Szlovénia és 
Horvátország gazdasága is egy-egy nagytérgazdaság részeként fejlődött. Maga az a tény, 
hogy elérték a  közösségi választást megtestesítő függetlenséget, a korábbi 
munkamegosztási kapcsolatából való kiszakadással és így pénzügyi és termelési zűrzavarral 

                                                           
11 A korabeli irodalomból ld  Csaba/1992/, Kornai/1993b/, visszatekintőleg Kádár Béla/2007/. 
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társult. Ez a visszaesés nem az átalakuláshoz kötődő, át nem alakuló országok esetében is 
hasonló/volt/ megfigyelhető szerte a világon. A kétféle visszaesés egymásra rakódott. 
 
Az előadottakat félreértés lenne úgy értelmezni, hogy a visszaesés „jó”, „szükséges”, vagy 
éppen a „minél nagyobb, annál jobb” kategóriájába lenne sorolható. Ellenkezőleg: mint a 
műtétet követő fájdalom és lábadozás sem jó, sőt még tüneteit is kezelni szükséges. Sőt, 
mint az Európa Bank féléves áttekintéséből /EBRD,2oo7/kitűnhet, egyes posztszovjet és 
délszláv országokban még ma sem érték el a válság előtti szintet. Ebből azonban nem 
következik az, hogy az átalakulás költségei elkerülhetők lettek volna, vagy hogy a korabeli 
„alternatív gazdaságpolitikai” fölvetések mentén haladva a társadalmi feszültségek kisebbek, 
az átalakulás időigénye pedig jelentősen lerövidíthető lett volna.12  Önmagában az a tény, 
hogy az átalakulással szorosan összefüggő- vagyis nem a szövetségi államok felbomlásából, 
vagy a nemzetközi pénzügyi válságok átgyűrűzéséből – adódó veszteségek szinte 
valamennyi országban a bruttó hazai termék mintegy egyötödére rúgtak, és az ipari 
munkahelyeknek/termelésnek kb 40%-a vált fölöslegesé, óvatosságra int.     
 
Sőt, a foglalkoztatás azóta sem érte el a normálisnak tekinthető szintet. Nem a szocialista 
korszak túlfoglalkoztatásához, hanem a munkanélküliség természetes rátájának számító 4%-
hoz képest. Ezen írás lezárásakor pl. a legfrissebb, 2007 márciusi adatok szerint az euró-
övezet 7,2%-os értékével, az USA 4.5%-ával szemben  Magyarországon 8,1%,  Romániában 
7,8%, Lengyelországban 11,4%, Szlovákiában 10,8% és még  Csehországban is 6,2% volt a 
munkanélküliségi ráta/forrás: ECB: Statistics Pocket Book, May,2oo7.Frankfurt/M,8. és 42.o/. 
Hasonlóképp  óvatosságra int az a tapasztalat is, hogy azokban az országokban, ahol a 
lassúbb, fokozatosabb átmenet útját valósították meg, továbbá ahol a pénzügyi stabilizálás és 
az intézményépítés nem a lehető leggyorsabban ment végbe, az átmenet halmozott költsége 
nem kisebb, hanem nagyobb volt, mint a radikális átmeneteknél. Konkrétan a termelés és a 
fogyasztás a leghamarabb a legerőteljesebb fordulatot vevő országokban, azaz Kelet-
Németországban és Lengyelországban indult újra növekedésnek, már 1992-ben. Ezzel 
szemben a lassú átmenetű FÁK államokban e fordulat csak 1999-2000 óta figyelhető meg.  
 
Fontos a hosszú távú statisztikai egybevetés bizonyos sajátosságaira is fölhívni a figyelmet. 
Egyfelől: a szocialista rendszerek torzított ár- és jövedelmi viszonyainak reális értékelése még 
utólag sem megnyugtatóan megoldott. Másodszor: minden hosszú távú vizsgálatnál a 
termékválaszték cserélődése korlátozza az egybevethetőséget. Például 50-60 éves távlatban 
nehéz megmondani, hogy egy gőzmozdony ma mekkora fogyasztási értéket képviselne. És 
fordítva, egy mobiltelefon 1956-ban  vajon mekkora forintosítható értéket képviselt volna? 
Minél inkább végbement az átmenet egyik célja, a gazdaság termelési és foglalkoztatási 
szerkezetének piaci igényekhez illő átalakulása, annál  kevésbé tudjuk egybevetni az egykori 
és a mostani termelési és fogyasztási szintet. Más szóval annál kevésbé vehetjük névértéken 
a létező statisztikai kimutatásokat, amikor arról a kérdésről kívánunk állást foglalni, hogy 
jobban élünk-e ma, mint annak idején. Teljesen kézenfekvő ugyanis, hogy amint elhagyjuk az 
egyszerű és standard termékek körét- a jonatán almától a bécsi szeletig terjedő körben - 
annál nagyobb lesz a szubjektív fogyasztói értékítélet szerepe. És annál kevésbé tudjuk 
objektíven megállapítani, hogy miként aránylik egymáshoz a régi és az új választék, hogy egy 
1988-as Trabant hány 2007-es Toyotával egyenértékű13. Fontos kiemelnünk azt is, hogy az 
egybevetés mértékegységéül választott tetszőleges évi 100 dollár egész más vásárlóerőt 
jelentett mondjuk a krónikus hiányhelyzetekkel sújtott Szovjetunióban, mint a 2007-ben már a 
világ  Peking és Párizs mellett legdrágább fővárosának számító Moszkvában.14

 
E kérdést súlyosbítja a kelet- és a közép-európai társadalmak hagyományos önsajnálata. 
Mint a 2003.évi közgazdasági Nobel-díjas D.Kahneman kísérletileg igazolta, a nyereség- és 
veszteségérzetünk nem szimmetrikus: 1ooo forint veszteséget kétszer olyan súlyosnak 
érzékelünk, mint 1ooo Ft nyereséget. Ráadásul a már elért életszínvonal tekintetében, 

                                                           
12 A  vitákról és e javaslatokról jó áttekintést ad G.W.Kolodko/2oo7/ és/Estrin,S.szerk,2007/. 
13 Ezért- a módszertanon túlmenően is – erős kétellyel kell fogadnunk azt az állítást, ami –saját 
módszertanra építve- a  magyar fogyasztás  egy főre jutó 2005-ös szintjét az 1978-assal véli 
azonosíthatónak/Bogár,2006/. 
14 Részletesen tárgyalja ezt a kérdést más-más szempontból és módszerrel Oli Havrylyshyn/2006//és 
Jan Winiecki/2003/. 
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csakúgy mint a megszokott életvitel átalakítása tekintetében minden társadalom érzékeny. 
Emellett tömegessé vált a hazai szociológusok által „társadalmi páternoszternek” leírt 
jelenség, ahol azonos helyzetből indulók eltérő pályát futnak be. Itt az 
egyenlőtlenség/méltánytalanság érzése a felmérhetőnél is erőteljesebb.15 Ekkor pedig 
végletesen elszakadhat és el is szakad a szubjektíve érzékelt és az objektíve fölmérhető 
helyzet. Például az átalakulásban még mindig a jól teljesítők közé tartozó magyar társadalom 
8o/!/ százaléka érzi magát szegénynek, mert jövedelme nem éri el az  elvárt mértéket, 
miközben a felmérések szerint a társadalom 13-23%-a él a mérhető szegénységi küszöb/az 
egy főre jutó átlagjövedelem fele/ alatt. 
 
Az előadottak miatt az átalakulás az érintett társadalmakban finoman szólva sem kedvelt 
folyamat, a kialakuló jövedelmi, hatalmi  viszonyok sőt a demokrácia elfogadottsága igen 
töredékes. Ebben bizonyára szerepet játszott a gyors és azonnali javulás elvárása. 
Hasonlóképp erősítette ezt a vonást a térség legtöbb politikai erejének rejtőzködő, a fenti 
közhangulatot gátlástalanul kiszolgáló alapállása. Utóbbi lényege szerint a demokráciát 
ugyan elfogadják, a piacgazdaságot azonban nem. Ráadásul a „megfelelő embert a 
megfelelő helyre” sztálini fordulatát hangoztatva sokáig azt a benyomást keltették, hogy a 
gazdaság hajója a kormányzó erők akaratának függvényében tetszés szerint  vezethető. 
Mindez  -az előre látható és szükségszerű csalódásokon túl is - a társadalom egészének lelki 
állapotát az indokoltnál is nagyobb kiábrándultság, kisemmizettség és értékválság irányába 
vitte el. Az elégedetlenség – a Eurobarometer és más fölmérések tanúbizonysága szerint – 
az anyagi tekintetben a legjobb mutatókat elérő keletnémet, lengyel és magyar társadalmat  
is jellemzi.  
 
A médiapolitizálás elterjedésével egyre sekélyesebbé váló közbeszédben a makro- és a 
mikroszintű összefüggések rendszeresen és tudományosan  megengedhetetlen  módon 
egybecsúsztak.  Nyilvánvaló például, hogy abban az időszakban, amikor az egész 
nemzetgazdaság teljesítménye csökkent, csak az tekinthető vesztesnek, akinek a 
jövedelemszintje az átlagot – a 20%-ot- meghaladó mértékben csökkent. Ugyanakkor 
szubjektíve egy 1o%-os reálbércsökkenést is nehezen viselünk el, habár relatív helyzetünk 
még javult is. Hasonlóképpen: a „tervgazdaságban” normának volt tekinthető, hogy a szálloda, 
a keleti repülőtársaság vagy épp a kormányhivatal 4-5-ször annyi munkatárssal látta el 
föladatát, mint nyugat-európai megfelelője. Ha e  túlfoglalkoztatás megszűnik, az javítja a 
gazdálkodás ésszerűségét. Mégsem kétséges, hogy az egykori  foglalkoztatott veszteségként 
éli meg a változást, pedig ez az egyéni dráma aligha tekinthető az átalakulás szociális 
költségének. 
 
Végül kézenfekvő, hogy a nemzetközi egybevetések szerepe is megnőtt az átalakulás  
évtizedeiben. Mivel az átalakulás jelentős és tartós teljesítményszűküléssel köszöntött be,  
nem meglepő, hogy a Kelet és a Nyugat közti távolság az első évtizedben még nőtt is, 
abszolút és relatív értelemben. Magyarország 14,7ezer eurós- vásárlóerő-paritáson mért- egy 
főre jutó GDP-je közel 10 ezer eurónyi távolságra volt az euró-övezet 25,5 ezres szintjétől 
2005 végén, az élenjáró Luxemburg 59,4 ezer eurós egy főre jutó értéke, vagy az Egyesült 
Államok 37,5 ezer eurós teljesítménye bizony semmi jelét nem mutatja a fejlettebb államok 
„szükségszerű” lemaradását vélelmező nézeteknek16/ECB: i.m. 7. és 38.o/.   
                                                                                                                                   Mivel ez a  
szovjet típusú rendszerek nyílt társadalommá alakulásával esett egybe, vagyis  az emberek 
számára életkörülményeiknek a nyugat-európaival való egybevetése mindennapossá vált- a 
média és nem utolsó sorban a tömegturizmus hatására – a lemaradás, a kívül rekedés 
érzése  tömegessé vált. Miközben ez – a vállalkozási statisztikák szerint – sokmillió embert 
arra sarkallt, hogy saját kezébe vegye sorsának alakítását, nem meglepő, hogy tömegessé 
vált a társadalmi anómia és a gazdasági, valamint a társadalmi viszonyokkal való 
elégedetlenség. S miközben a közép-európai országok immár az EU révébe értek, az 
átalakuló társadalmak közérzülete szerint  a folyamatokat a befejezetlenség, az ideiglenesség, 
a megkésettség és az átmenetiség jellemzi, bár azt a gyakori észrevételt, hogy az átment 
sajátos időszaka ne zárult volna le, még messze nem igazolja.  

                                                           
15 E folyamatokat elemzi széles körű, felméréseken alapuló adatbázissal Tóth István György/2005/. 
16 Ez a  közgazdasági szakirodalomban feltételes konvergenciának nevezett tézis félreértelmezése a 
politikában és a közbeszédben egyaránt gyakori jelenség. 
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Mindebből adódóan egyfelől igen rövid a befektetések időhorizontja, ami nem jó jel a 
stratégiai jellegű döntések szempontjából. Másfelől a növekvő bizonytalanság ellen a 
társadalmak az – általuk egyébként nem sokra becsült, a bizalmi indexekben leghátul kullogó 
– állami szervektől és az általuk megvalósított újraelosztástól várják el saját biztonságuk 
megalapozását. Ezért a választásokon rendre a piacot korlátozó, az újraelosztás erősítését 
ígérő erők szereznek többséget, függetlenül attól, hogy az általuk képviselt gazdasági 
platform mennyire hiteles, megvalósítható, vagy éppen racionális. Ebből adódóan az átalakult 
országokban az állam újraelosztó szerepe és más gazdasági szerepvállalása – a Baltikum 
kivételével -  rendre meghaladja  az optimális gazdaságpolitika elméletéből következő 
mértékeket. Utóbbi szerint ugyanis kevésbé fejlett országok csak kisebb államigazgatást és 
újraelosztást engedhetnek meg maguknak. E fejleményhez a kétezres években hozzájárult 
az európai  és amerikai gazdaságpolitika egészének populista fordulata, ahol a könnyen 
érthető, egyszerű és látszólag az „utca embere” közvetlen jólétét és vágyait kiszolgáló 
törekvések jutottak túlsúlyra. Ehhez képest – úgy tűnhetett- térségünkben sem érdemes 
pápábbnak lenni a pápánál, amikor a fegyelmezett közpénzügyek, vagy a célirányos állami 
szerepvállalás mértékéről esik szó. Nem is meglepő, hogy épp a rendszerváltozás 
élharcosainak számító visegrádi országokban tolódott egyre távolabbra az EU közös 
valutájának bevezethetősége. Márpedig kis nyitott országokban a pénzügyi sebezhetőség, a 
nemzetközi pénzpiaci hullámzásnak való kitettség a növekedést hosszabb távon korlátozó 
tényezővé vélt világszerte. 
 
Mit hozott a világgazdaságba a rendszerváltozás? 
 
A rendszerváltozás 1989-91 között az emberiség fejlődésének fő vonalától és a gazdasági 
fejlődés centrumától elzárkózó, importhelyettesítésre építő, szovjet típusú tervgazdasági 
rendszer meghaladásával világtörténelmi léptékűnek bizonyult. Az érintett országok 
társadalma és gazdasága fokozatosan bár, de visszaépült a világfejlődés fő áramába. Az 
átalakult országok sorra beléptek valamennyi, a nemzetközi élet és a gazdaságszabályozás 
szempontjából meghatározó szervezetbe, s amennyiben ez még nem történt meg/pl 2007 
nyarán megoldatlan volt még Oroszország WTO tagsága/, az erre irányuló munkálatok 
előrehaladtak. A nemzetközi pénzügyi szervezetektől az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezletig terjed az a kör, ahol az átalakult országok maguk is alakíthatják 
a világ új szabályait.  
 
Az átalakult országok köre jelenleg 30, ámde közülük 2004-2005-ig csak a közép-európaiak 
GDP-je és egy főre jutó fogyasztása haladta meg jelentősen az 1989-es szintet .Azóta 
különösen a balti országok, Románia, Szlovákia és Oroszország mutatói javultak 
szembetűnően/EBRD,2007/. Ez a tény egyebek mellett azzal függ össze, hogy az átalakulás 
az esetek többségében töredékes maradt. Ráadásul számos esetben – így a Kaukázusban 
és a Balkánon – a nemzetté válás és az államalapítás folyamata csak jelenleg fejeződik be. 
Számos ország határai sem véglegesek, a közhatalom csak töredékesen működik. A 
megtakarítás-pénzügyi közvetítés-beruházás-növekedés-fogyasztás láncolathoz –  vagyis a 
fönntartható gazdasági növekedéshez tartozó feltételrendszer 17 lényegében hiányzik. 
 
Ugyanakkor elhamarkodott volt a 90-es évek közepéről származó/néha ma is hangoztatott/ 
nézet, ami szerint az átalakulás egésze válságba/zsákutcába jutott volna. Ha egy 
szervezetből még sem műtéttel, sem kemoterápiával nem távolították el a daganatot, akkor 
bizony bajos a rákellenes föllépés kudarcáról értekezni. Vagyis az a tény, hogy az átalakuló 
országok egy köre még mára sem volt képes  áttörést elérni, még nem jelenti az 
átalakulásnak, mint történelmi folyamatnak és az ezt megalapozó közgazdasági 
fölismeréseknek a kudarcát. Ellenkezőleg, épp azokban az országokban láthatjuk a történelmi 
zsákutca meghaladását, ahol az átalakulás- és a fejlődéselmélet egymást sok tekintetben 
kiegészítő összefüggéseit lényegében koherensen alkalmazták. 
 
A közép-európai országokban a SLIP föladatok ellátása mellett megindult a 
nemzetgazdaságnak a transznacionális munkamegosztásba történt bekapcsolódása. 
Nemzetközi egybevetésben is kiemelkedő például a bankszektor 70-85%-ának külföldi 

                                                           
17 Részletesen kifejti Erdős Tibor/2006/. 
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tulajdona, ami az új EU tagállamokat és Horvátországot jellemzi/a FÁK tagokat annál 
kevésbé/. A világgazdasági integrálódás legfontosabb része a vállalatok, a régiók, az 
emberek és a technológiák közt létrejött szerves kapcsolódás. Az IT forradalom18 például – az 
EU lisszaboni programjának előrehaladását értékelő éves jelentések szerint – térségünkben 
gyorsabban és eredményesebben terjed, főleg felhasználói vonalon, mint a kontinentális 
Európában. A visegrádi és a balti gazdaságok szervesen beépültek a vállalatközi 
munkamegosztásba, kivitelük dinamikája és összetétele a legsikeresebb országokéval is állja 
a versenyt. Ennek is következtében konjunkturaciklusuk igazodik az EU magállamokéhoz, 
egyre inkább megfelelnek az optimális valutaövezet követelményeinek.19 Az EU-val való 
kölcsönkapcsolatok az egyes országok gazdaságpolitikáját és intézményi fejlődését egyaránt 
meghatározva, növekedési többleteket biztosíthatnak. 
 
A rendszerváltozásban sikeres országok gazdasági/piaci súlya mind a kereskedelemben, 
mind a befektetésekben már mostanra jelentősen meghaladta a nagy nyersanyagkinccsel 
bíró, de szerkezetileg lemaradó FÁK államok megfelelő értékét. Ez pedig nem kevesebbet 
jelent, mint hogy a világgazdaság számára Közép-Európa már ma is fontosabb, mint a 
katonai erő tekintetében még mindig jelentősebb FÁK. Mivel pedig a FÁK és Délkelet-Európa 
országaiban a külföldi tőke szerepét korlátozó piaci modellek és gazdaságpolitika tartósul, 
miközben az új uniós tagállamok a négy szabadság és a szolgáltatásliberalizálás – Európai 
Parlament által 2006. márciusban jóváhagyott- irányelve nyomán terjed, ez a folyamat a 
jövőben erősödik.  
 
Konkrétan azt jelenti, hogy az új uniós tagok korábban zárt ágazataikat is megnyitják, továbbá 
hogy a különféle cégek egyre nagyobb része fordul a tőzsdei finanszírozás felé. Bár ez a 
folyamat vélhetőleg kevésbé a helyi tőzsdék fejlődését, és inkább a világméretű tőkepiacok 
erősödő behatolását jelenti majd/Pálosi-Németh,2007/, egészében a folyamat a közép-
európai térség mint befektetési célpint fölértékelődéséhez, és a népesebb FÁK és Balkán 
háttérbe szorulására vezet majd. Az ugyanis közismert, hogy egy ország világgazdasági 
méretét nem a terület vagy a lakosságszám, hanem az import- illetve a befektetés-feszívó 
kapacitás határozza meg/Belgium így nagyobb lehet egész Fekete Afrikánál/. Ebből a 
szempontból intő jel, hogy az átalakult országok piaci részesedésének alakulása a 2ooo-es 
években mind a kereskedelemben, mind a pénzpiacokon elmarad a dinamikus feltörekvő 
piacok, így Kína,India, Brazília, Törökország, Korea és Chile dinamikája mögött, még mielőtt 
az EU átlagos szintjét elérték vagy akár csak megközelítették volna. 
 
A legfontosabb tanulságok    
 
A közép- és a kelet-európai országokban végbement rendszerváltozás számos olyan 
tanulsággal szolgált, amelyek érvénye túlmutat az adott időszakon és az adott térségen. 
Egyfelől a közgazdaságtan szintjén járt tanulságokkal. Mint láttuk, a rendszerváltozás egészét, 
sikereit és kudarcait le lehetett írni és értelmezni is sikerült a standard közgazdaságtani 
eszköztárral.20 Ahol és amikor végbement a minimum-feladatok- a SLIP – megoldása, ott a 
gazdasági növekedés is visszatért. Minél hamarabb vezették be és minél átfogóbban e 
lépéseket, annál hamarabb érték el az utolsó békeév szintjét-Lengyelországban már 1993-ra, 
Magyarországon és Csehországban 1999-re, Oroszországban és az önállóságért különösen 
nagy árat fizetett Baltikumban 2006-ra. 
 
Az 1989-91 közt megindult átalakulás a legújabb kori történettudomány egyik legjelentősebb 
folyamatának bizonyult. Elsőként  figyelemre méltó, hogy míg a szovjet rendszer létesítése 
több tízmillió halottal járó polgárháborúkkal járt, fölbomlása békés, a legtöbb esetben 
tárgyalásos folyamat volt. Másodszor érdekes az is, hogy ott, ahol a közgazdasági elmélet 
fokozatosan létrejött felismeréseit alkalmazták, lehetségessé vált a világgazdaság áru-
szervezeti- és tőkefolyamataiba való sikeres visszaépülés. Harmadszor: még a kevésbé 

                                                           
18 Erről az összetett kérdésről igényes áttekintést ad /Hámori-Szabó,2006/. 
19 Ennek összetevőiről és feltételeiről ld/Csaba,2006/. 
20 Itt a főáram nyilván az elemzési keretet, az egy fokkal kevésbé elvont fejlődés-gazdaságtan pedig a 
gazdaságpolitika paradigmáját jelenti. Ez a rögtönzött és a társadalmak egyediségét valló, az analitikai 
módszerek alkalmazhatóságát tagadó kulturalista fölvetések ellenében értendő, hisz utóbbiakból 
bármikor és bármi levezethető, meg annak az ellenkezője is. 
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sikeres országok is -társadalmi és politkai értelemben - visszatértek az emberi fejlődés fő 
irányába. Negyedszer: jól láthatóvá vált, hogy a sikeres átalakulás, bár teljesen 
lehetséges/amiben a szakirodalom jelentős része mind a mai napig kételkedik/, ugyanakkor 
semmiképp se szükségszerű21. Az egypártrendszer összeomlása, a magántulajdon és a 
piacgazdaság kiépítése ugyanis csak szükséges, de korántsem elégséges föltételei a tartós 
növekedés és a  javuló nemzetközi versenyképesség, a fenntartható fejlődés 
kialakításának.22 Ugyanakkor a természettudományokban bevett módon valami 
lehetetlennségének a bizonyítása, ami esetünkben a nem piaci alapon működőképes 
rendszert jelentené, fontos eredmény. Lezárta az utat a zöld és más utópista mozgalmak ma 
is hallható fölvetései előtt, a jövőre nézve is érvényes módon. Nem működőképes tehát egy 
rendszer, ha nem piaci, bár attól, hogy piaci, még nem biztos, hogy működni fog, főleg pedig 
hogy jó társadalmi eredménnyel. 
 
Nem kevésbé érdekes tanulságok adódtak a szociológiai tudomány számára. Már rövid 
áttekintésünkkel is meggyőzően bizonyítható az, hogy az átalakulás révén nem jött létre egy 
sajátos, posztkommunista arcéllel bíró „kelet-európai kapitalizmus”, amint azt a 
rendszerösszehasonlító irodalom egy ága előszeretettel föltételezte.23 Az egykori szocialista 
országok helyén vagy az  immár az európai tanulmányok szokásos tárgyát képező szociális 
piacgazdaságok, vagy a fejlődésgazdaságtan szokásos tárgyát képező kisiklott, esetleg  az 
érdekcsoportok által foglyul ejtett állam, korrupció és kormányzati kudarc jött létre. E körbe 
tartozik- sajátos nyersanyagfüggő, más néven holland kóros gazdasága mellett- a 2000-es 
években gyorsan növekvő Oroszország is/bővebben: Borkó,2007/. Az átalakulás számos  
vonása valóban átmenetinek bizonyult, így a bankok és a cégek összefonódása, a 
fegyelmezett pénzgazdálkodásra vagy a jogállamiság érvényesítésére képtelen állam, a régi 
és az  új elit egybefonódására épülő rekombináns tulajdon, vagy épp a pénzfizetést mellőző 
„virtuális gazdaság”.  
 
 Az elméleti összegzésben  megállapítható, hogy a rendszerváltozás  alkalmat adott a 
gazdaságelmélet számos kérdésének gyakorlati tesztelésére. Igazolta a modern 
közgazdaságtan főbb tételeit. Ugyanakkor nem alakított ki sem olyan sajátos struktúrákat, 
sem olyan sajátos elméleti újításokat, amelyek egyértelmű és előrevivő válaszokat adnának 
az emberiség előtt álló globális kérdések megválaszolására, a környezeti egyensúly 
megoldásától a terrorizmusig és az IT forradalom kihívásáig. Utóbbiak megoldását tehát az 
átalakult társadalmak és az őket kutatók a világáram egészébe illeszkedve lesznek 
kénytelenek megkísérelni. 
Más oldalról tehát a közép- és kelet-európai tapasztalat belesimul a fejlődésgazdaságtan új 
paradigmájának kereteibe24, ami a nyitott gazdaság, a világgazdaságba való beépülés, a 
tőkepiac jelentős szerepe mellett az állam szabályozó szerepét is igényli, igaz, a korábbiaktól 
eltérő formákban.   
 
Mindebből következően a közép- és a kelet-európai térség átalakulása számos hasznosítható 
tanulsággal  szolgál a fejlődő országoknak. Egyfelől gyakorlatilag tesztelt egy sor megoldást, 
ami  működésképtelennek ill fenntarthatatlannak bizonyult, mert a közigazgatás 
túlértékelésére és a kormányzati tervezetek fetisizálására épült. Másfelől eltérő intézményi 
közegben igazolta, hogy a jóléti szempontból sikeres kiút – az eltérő kulturális és történelmi 
hagyaték ellenére- a közgazdaságtan törvényeinek betartása esetén igenis lehetséges, ha 
szükségszerűnek nem is mondható. 
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