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Az újraelosztás fogalma 
• Javak és szolgáltatások egy központba történő 

begyűjtése, majd valamilyen elv szerinti elosztása 

• Központi hatalom (elosztási központ) létezését feltételezi 

(törzsfőnök, király, állam) 

• Különböző szinteken működhet: 

– háztartás (keresetek összeadása) 

– vallási csoport (tized) 

– állam: központi adók 

• Elosztási elv szokáson vagy törvényen alakul 

• Indoka: 

– talaj, éghajlat különbségeinek kiegyenlítése 

– időbeli eltérések (raktározás) 



Újraelosztás és állam 
• Újraelosztás az állam egyik meghatározó feladata 

• Az államfejlődés meghatározó alapja az újraelosztó 

funkció stabilizálódása 

• Adóztató termelési mód (Amin 1976): 

– munka és javak kikényszerítése gazdasági (politikai) 

úton (általában erőszakkal) 

• Modern, újraelosztó állam: 

– közjavak biztosítása 

– jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése  (pénzügyi 

transzferek) 

– erőforrások biztosítása „fejlesztési célokra” 

(iparágak, stratégiai vállalatok) 

 

 



Az olajállam  
• Coronil (1997) 

• Olajbevételekből finanszírozott fejlesztés politikatörténete 

Venezuelában, 1936–1979 

• Gómez-diktatúra bukása (1936) után közös cél: társadalom 

modernizálása, jólét emelése az olajbevételek révén 

• A nemzet kettős teste: 

– politikai test: állampolgárok közössége 

– természeti test: olajtartalékok 

• Az állam „mágikus hatalma”:  

– közvetítőként a külföldi olajcégek felé  nemzet feletti 

hatalom gyakorlásához szükséges politikai 

intézményrendszer és pénzügyi erőforrások  

– erőszak + gazdasági monopólium 

 

 



Az olajállam  
• 1970-es évek: 

– nagyszabású fejlesztési tervek 

– gazdasági önállóság, olajfüggőség 

csökkentése 

– helyi autó gyártása, állami-külföldi közös 

tulajdonú traktorgyár 

– sikertelenség: járadék körforgása és az 

értéktermelés közötti folyamatos konfliktus 

(előbbi mint az állam hatalmának alapja 

folyamatosan eltagadásra kerül) 

• A pénzügyi spekuláció jelentősége nő: 

– az állam kiszolgáltatott a piacnak 

– az olajtól mint anyagi alaptól  

megfosztott nemzetállam hatalma  

jelentősen csökken 



Szocialista tervgazdaság  
• Bürokratikus redisztribúció (Verdery 1996) 

– piaci elv kiiktatása: munkához való jog + jólét biztosítása 

a megtermelt javak újraelosztásán keresztül 

– termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele + 

termékek központi elosztása 

– tervutasítás: párt vezetői által kidolgozott elosztási terv 

– gyakorlatban a reciprocitás meghatározó: 

• horizontális reciprocitás: vállalatvezetők közötti 

szívességek (hiányjelenségek kezelésére) 

• vertikális reciprocitás (klientizmus) („protekció”, „blat”) 

• Hiánygazdaság (Kornai 1980, 1993) 

– puha költségvetési korlát, állandósult hiány 

– vállalatok: erőforrás-halmozás 

– fogyasztók: sorbanállás 



Egy szovjet kolhoz  
• Humphrey (1983) 

• Két mezőgazdasági termelőszövetkezet a 

Burját Köztársaságban 

• „Irányítható erőforrások”: terven felül 

keletkező, szabadon felhasználható (legális, 

de illegitim) termékek 

• Felhasználása: 

– többletmunkaerő vásárlása 

– alacsony, könnyen teljesíthető tervek 

elfogadtatása 

• Sikeresség: „irányítható erőforrások” 

előállítása (terveken múlik) 

• Köz- és a magántermelés elválaszthatatlanul 

összekapcsolódik 

 

 



Piaci szocializmus 
• Társadalmi szükségletek kielégítésére való 

képtelenség: részleges piaci reformok 

• „Második”, „informális”, „árnyékgazdaság” 

megjelenése 

• Eltérések: időzítés + mélység 

– Magyarország: 1968-tól bátorítják (új  gazdasági 

mechanizmus) 

– Románia: 1980-as években is üldözött 

• Vállalati erőforrások (gépek, alapanyagok) 

használata:  

– „fusizás” 

– magas termelékenység mögött az első gazdaság 

általi szubvenciók állnak 

– „szürke gazdaság”: törvényesség kérdéses 

 



Szocializmus és a munka áruvá 

válása 
• Lampland (1991, 1995) 

• A munka áruvá válása a vidéki Magyarországon (Sárosd) 

• Szocialista állami politikák perverz módon a kapitalista 

munkaszemléletet teremtik meg 

• Téeszesítés: irányított, pénzért végzett munka 

• Második gazdaság (háztáji): vállalkozói  

kultúra kialakulása 

• Generációk közötti különbségek: 

– idősebbek: szorgalmi vetélkedés,  

hagyományos termelés kiterjesztése 

– fiatalabbak: munka mint célszerűség, 

befektetések és hozamok kalkulációja 

 



A posztszocializmus antropológiája 
• Új vállalkozók, gazdasági elitek 

– Buchowski 1997, Eyal at al. 1998 

• Tulajdonviszonyok átalakulása: 

– privatizáció, „zavaros tulajdon” (Verdery 1999, Hann 

2003, Stark 1998) 

• Túlélési stratégiák:  

– mindennapi küzdelem a gazdasági dezintegráció, 

anyagi nehézségek között (Humphrey 1995; 

Bridger&Pine 1998) 

• A fogyasztói társadalom kialakulása: 

– nyugati áruk (Watson 1997; Fehérváry 2002; 

Rausing 2002); bevásárló turizmus (Wessely-

Dessewffy 2002); nosztalgiafogyasztás (Berdahl 

1999) 

 


