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A KOMMUNIZMUS 

GAZDASÁGTANA 

6. hét 

Meghatározottságok: külsõ politikai 
viszonyok, elmaradás a fejlettségben, 

gazdaságpolitikai célok 

Készítette: Pető Iván 

Meghatározottság egy ország számára 
- általában 

• A tartósan kommunista berendezkedésű országok közös vonásai érdekesek, 

tehát a következő első három nem: 

– méret, 

– földrajzi hely, 

– természeti erőforrások,  

– gazdasági fejlettség, 

– társadalmi struktúra, 

– kulturális hagyomány  

a. képzettség,  

b. mobilitás, 

c. történelmi örökség (viszony a szomszédokkal, hazai kisebbségekkel, 

függetlenség vagy hiánya stb.) 

– külső politikai környezet. 
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A kommunista rendszerbõl adódó 
determináltságok 

• A választott vagy kikényszerített kommunista rendszer részben vagy 

egészében meghatározza egy ország  

– külső politikai környezetét, bele értve a Szovjetunióhoz való különleges 

viszonyt is, 

– belső berendezkedését – ez a rendszer maga  

(az előző órán tekintettük át),  

– a fejlettségből (fejletlenségből) adódó meghatározottságokra adott 

reakcióit, 

– a gazdaságpolitika céljait 

A rendszerbõl adódó külsû politikai 
környezet 

• A kiindulás: ellenséges a politikai környezet, le akarják rombolni a rendszert – 

ez sokáig, a 70-es évekig szinte axióma, 

– szociológiai értelemben az ellenséges környezet tapasztalat,  

– logikus is, elvégre a kapitalizmus felszámolása a hirdetett cél, ez a 

kiszámítható reakció, 

– az ellenség ellenségként viselkedik,  

– a belső ellenfelet kívülről is támogatják, 

– a kapitalista világ a gazdasági kapcsolatokat korlátozza, sőt leállítja – 

blokád, embargó, diszkrimináció, 

– a Szovjetunió évekig tartó polgárháborúban, külső beavatkozással 

küzdve,  

– a Kínai Népköztársaság véres polgárháborúban jön létre,  

– kettéosztott országok (NDK, KNDK, Vietnam), 

– a többi szocialista országban is erőszakkal szerzik meg a kommunisták 

a hatalmat. 
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• A külső veszélyeztetettség felnagyított, ürügy is a hatalmon lévők számára – 

maga a technika nem rendszerspecifikus, csak amire hivatkozik,  

– az ostromlott vár effektus alkalmazásához,  

– a diktatórikus belső rendszerhez, 

– az erőltetett gazdaságfejlesztéshez. 

Politikai determinációk a külsõ 
kapcsolatokban, országcsoportonként 

Fejlett kapitalista világ 

Hidegháború, ellenséges viszony, de országonként ez mást és mást jelent 

 Az úgynevezett fejlődő világ 

– a szokványos, hagyományos állami, hatalmi szempontok határozzák meg: 

a. politikai és katonai szempont alapján támogatnak, vagy zárkóznak el, 

b. kötnek előnytelen megállapodást és zárkóznak el előnyöstől 

– de: általában is támogatják a világ kommunista és munkáspártjait, 

békemozgalmait, felszabadító (benne a szélsőségesen nacionalista) 

mozgalmait, a fellazítás, bomlasztás vagy éppen a döntő befolyás megszerzése 

reményében 

• A szövetséges szocialista országok 

– hivatalosan testvériség, barátság, szolidaritás, kölcsönös segélynyújtás, 

– ugyanakkor országonként saját előnyök keresése, 

– más, történelmi hagyományokra épülő tényezők: 

a. német–lengyel viszony, 

b. magyar–román viszony, 

c. szlovák–magyar viszony, 

d. oroszok–Szovjetunió leigázott népeinek viszonya stb. 

• Más, nem szövetséges szocialista országok 

hagyományos államközi kapcsolat:  

– ha jó a viszony, akkor mint a szövetségesek, 

– ha rossz, akkor – társadalmi berendezkedéstől függetlenül –ennek 

alárendeltek a gazdasági kapcsolatok  
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• A Szovjetunió  

– szerepében keveredik a birodalmi, nagyhatalmi érdek, és az első 

szocialista állam, a mintaország státusza,  

– vagy alárendeltség, „nagy tanítónk”, szovjet tanácsadók, különböző 

mértékű gazdasági kiszolgáltatottság, 

– vagy nyílt konfrontáció, Jugoszlávia, Kína, Albánia, 

– alkalmanként politikai alapú gazdasági támogatás: 56. Magyarország, 

Kuba stb. 

A külgazdasági viszony jellemzõi 

• Két világ, két elszámolási rendszer: konvertibilis (kemény) valutában és a 

szocialista országok pénznemében 

• Szövetséges szocialista országok közötti viszony  

– ez is, mint a belgazdaság eladók piaca, minőségi, határidő 

következményekkel 

– kemény és puha termékek  

a. kemények, amelyek a kapitalista piacon is értékesíthetők, amire az 

importálónak igazán szüksége van, 

b. puha cikkek: amelyből felesleg van, ami nélkülözhető 

– a világproletáriátus összefogására épülő, testvéri együttműködés helyett 

a. minél több kemény javat megszerezni és a konvertibilis piacon 

eladható termékekből minél kevesebbet eladni, 

b. puha javakból minél többet értékesíteni és minél kevesebbet átvenni 

– ki jár jól, illetve rosszul? nem zéró összegű játszma: 

a. a Szovjetunióval szemben nyersanyag, alapanyag miatt 

kiszolgáltatottság, hiszen az ipar a biztos, világpiactól független 

ellátásra épül, 

b. elavult máshol nem értékesíthető termékeket, terményeket 

szállítanak a szatelit országok is, 

c. a Szovjetunió nettó exportőr kemény javakból, világpiac alatti áron, 

nettó importőr puha javakból, világpiacinál magasabb áron 

– kereskedelmi és fizetési mérleg nullszaldóra törekvés, mert 

a. csak kétoldalú elszámolás létezik, 

b. gyakorlatilag nincs külföldön beruházás, így a kereskedelmi mérleg = 

fizetési mérleg, 

c. vállalati szintű elszámolás nincs, csak állami szintű, egyeztetett 

tervek alapján 
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• KGST – integráció helyett 

– az idea: a nemzeti határ, sőt a nemzet jelentősége halványul, nemzetek 

feletti szocialista (gazdasági) közösség – Világ proletárjai egyesüljetek! 

– a következetes megoldás az államok közötti redisztribúció lett volna, de az 

= Szovjetunióba tagolódás, 

– KGST = nem a kölcsönös, és különösen nem a másokat önzetlenül segítő 

tanács, 

– a koordináció, miként belföldön, itt is bürokratikus: egyezkedések és alkuk 

révén kereskedelmi és pénzügyi megállapodások, főként kétoldalúak, 

– saját árrendszer nem jön létre, helyette világpiaci árakat követő, 

konjunkturális mozgásoktól „megtisztított” árak, elszakadás a világpiactól, 

– nincs belső konvertibilitás, a transzferábilis rubel ellenére is csak kétoldalú 

elszámolások, 

– minimális a tényleges integráció, a munkamegosztás, összehangolt 

beruházás-politika, közös beruházások csak a 70-es évektől, az is a 

Szovjetunióban, a munkaerőpiac csak hiánypótló (magyarok NDK-ban, 

kubaiak Magyarországon stb.) 

• Fejlett kapitalista világ 

– behozatalban a korszerű, illetve a nélkülözhetetlennek látszó dominál – 

árkövetkezményekkel, 

– kivitelben csökken a korszerű szerepe – szintén árkövetkezményekkel, 

– állandó import éhség, mert 

a. a korszerű forrása, 

b. a krónikus hiány korrigálásának lehetősége, 

c. a túlfeszített beruházási tervek által inspirált kényszer, 

d. nincs gazdaságossági mérlegelés, helyettesítése megoldható-e, a 

hazai pótlása importtal  nyereséggel jár-e,  

e. mindenki a maga döntési posztján érdekelt benne, hiszen csak 

népgazdasági szinten érzékelhető a hátránya, máshol az előnye, 

f. az iménti következménye az import direkt szabályozása, keretek 

megszabása 

– exportaverzió, bürokratikus eszközökkel kell erőltetni, mert 

a. belföldön eladók piaca, 

b. tervutasítások szabják meg miből mennyit, 

c. kapitalista piac a vevők piaca,  

d. értékesítési nehézség ellen: árengedmény, dömpingár 

– következmények 

a. az elszámolási rendszer miatt nem világos a keményvaluta 

kitermelése mennyibe kerül, 

b. beépített hajlam, hogy az import felülmúlja az exportot, 
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c. eladósodási hajlam, 

d. tőkeimport nincs, csak kereskedelmi hitel lehetséges,  

e. kereskedelmi és fizetési mérleg állandóan borul 

– reakció 

a. bürokratikus aktusok, tiltás, utasítás,  

b. importhelyettesítés, import tiltása és nem exportra orientált fejlesztés,  

c. export erőltetés – a hiány egyik oka, 

d. mindez összhangba van az autarkiás elképzelésekkel 

Az alulfejlettség, mint meghatározó tényezõ 

• Az alulfejlettség, a tény, hogy nem a legfejlettebb országokban került hatalomra 

a kommunista rendszer, következményei: 

– tudják, hogy nem felelnek meg a marxi követelménynek, 

– az iméntitől függetlenül is állandó provokáció, hogy a kapitalista 

(imperialista) országok fejlettebbek, mutatóik jobbak, 

– bizonyítandó, hogy a kommunista országok paraméterei talán rosszabbak, 

de haladóbb, fejlettebb a rendszer,  

– bizonyítandó az „eredeti” ígéretek betartása: népjóléti, oktatási, szociális 

rendszer kiszélesítése, a rendelkezésre álló erőforrásoktól elszakadva = 

korafejlett jóléti állam 

• A látszólagos véletlen, hogy a kommunista országok alulfejlettek, meghatározza 

a közvetlen célokat, a gazdaságpolitika kereteit:  

− utolérni és túlszárnyalni a fejlett világot, gazdaságban és 

hadrafoghatóságban, 

− belső erőforrásokból, erőszakos felhalmozással, ennek minden 

következményével, 

− a gazdaságfejlesztés iránya a klasszikus, főleg az angliai iparosítási 

modell; nincs alternatíva keresés, adottságok mérlegelése, 

− a dolgozó osztályok „felemelése” 

A klasszikus korszak gazdaságpolitikai céljai 

• Erőltetett növekedés 

– az elmaradottság türelmetlen sietsége alakítja ki a rendszert? 

– vagy fordítva: a rendszer erőlteti a növekedést – mert az ideológia, a 
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berendezkedés lehetővé teszi, a fékeket, ellenerőket kikapcsolja?  

• A „jövőpárti” politika (rántott csirkeként megesszük a holnap aranytojást tojó 

tyúkot – Rákosi, 1950), következményei: 

– áldozat: a lakosság áldozatot hoz, ill. kényszerítik rá, lemond fogyasztása 

egy részéről – amit elveszít, nem kap meg, egyszer és mindenkorra 

megtakarították, 

– halasztás: ez is áldozat, de későbbre halasztott fogyasztás, erőforrásokat 

szabadít fel szintén, de előbb-utóbb szükség lesz rá = kölcsön, 

– mulasztás: az előbbi jóvátehető, ez alig, irreverzibilisek a károk: oktatás, 

egészségügy, környezetvédelem, stb. 

Az erőltetett növekedés sémája 

• Előfeltételek 

– fékek, ellenerők kikapcsolva, elvben csak a vezetés dönti el, hogy mennyit 

fordít fejlesztésre, beruházásra és mennyit fogyasztásra, 

– puha korlát a hatalom legitimációja, ígéretei, 

– az emberi akarat irányít; képes kiiktatni gazdasági önmozgás, a piac, a 

belső koherenciák hátrányait. 

A GDP és a tőkeberuházás növekedése – összehasonlítás, 1950–1979 

                Ország                                               Évi átlagos növekedési ütem  

                                                                                  GDP                        

Bruttó állótőke beruházás 

                                       Szocialista országok 

Bulgária 5,43 10,89 

Csehszlovákia 3,67   6,11    

NDK 3,77   8,52 

Lengyelország 4,12   9,70 

Magyarország 3,64   8,85 

Románia 5,81 11,33 

Szovjetunió 4,95   8,02 

                                        Kapitalista országok 

Ausztrália 4,54   4,43 

Finnország 4,48   4,54 

Hollandia 4,58   5,10 

Norvégia 4,15   4,93 

NSZK 4,85   5,69 

Olaszország 4,92   4,79 

Svédország 3,69   4,18 

Forrás: Kornai 197. 
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• Alkotóelemek, jellegzetességek 

– a fogyasztás általában jóval elmarad a GDP növekedéstől, 

– a beruházási hányad általában magasabb, mint a kapitalista országokban 

– mert az a hit: minél nagyobb a beruházási hányad, annál nagyobb a 

növekedés; az adatok nem igazolják; 1950 és 80 között a beruházások és 

a GDP növekedése között az olló sokkal nagyobb, mint a másik 

rendszerben (ld. táblázat az előző oldalon) 

– extenzív módszerek, eszközök korlátlan alkalmazása, mert:  

a. rendelkezésre állnak, 

b. állandó az erőforrás hiány,  

c. nincs mérlegelés, gazdaságossági számítás, 

d. foglalkoztatottak létszáma bővíthető: vidék, nők, 

e. a munkaidő meghosszabbítható, 

f. a megművelt földterület növelhető 

– az intenzív módszerek léteznek, de részben sajátos eszközökkel, mert a 

piaci helyett bürokratikus koordináció, a rövid távú érdekeltség 

következményei mindenhol hatnak: 

a. műszaki fejlődés, szaktudás fejlesztése,  

b. szervezettség javítása is, 

c. munkaintenzitás javítása felajánlásokkal, munkaversennyel, 

kampányokkal, 

d. mennyiség a minőség rovására  

e. kapacitások túlfeszítése 

• Az erőltetett növekedés prioritásai 

– a beruházási javakat előállító ágazatok állnak az élen, mert ez a feltétele a 

termelő állótőke növekedésének – öngerjesztő folyamat, 

– a hazai termelés az importtal szemben – autarkia a külpolitikai helyzet 

miatt, 

– a termelőszféra a „nem termelővel” szemben: csak a kézzel fogható javak 

előállítása termelés, a szolgáltatások nem, utóbbi halasztható, 

– az I. osztály a II-kal szemben; termelőeszközök a fogyasztási cikkekkel 

szemben; 

– ipar más ágakkal, közlekedés, mezőgazdaság stb.-vel szemben, 

– iparon belül is a nehézipar, a gépipar és a kohászat, mert ez a fejlődés 

feltétele (vö. 19. század); alap- és nyersanyag-igényes irány, feltételei 

országonként eltérőek, torzított ágazati szerkezet = nem szerves fejlődés, 

megint: az emberi akarat szab csak határt, 
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– hadiipar: említett külső viszonyok, fejlettség szimbóluma, 

– új és/vagy nagy létesítmények: a rendszer lényegéből adódik, nem a 

gazdaságosság, hatékonyság számít, hanem szimbolikus aktusok, sikerek 

felmutatása, 

– kiemelt termékek és beruházások: a pillanatnyilag valamiért 

legfontosabbak  

Erőltetett iparosítás az európai szocialista országokban a 20. század közepén 

Megnevezés      Beruházás 

a nemzeti             

jövedelem 

Ipari beruházás 

   az összes    

beruházás 

Nehéz és építőipari 

beruházás az ipari 

                    %-ában                       %-ában                  beruházás %-ában 

Bulgária első ötéves terve                19,6          43,1               83,5 

Csehszlovákia első ötéves terve      22,3            40,6               78,1 

Lengyelország hatéves terve           21,6             45,4               75,0 

Magyarország első ötéves terve      25,2                51,7               92,1 

NDK első ötéves terve            ..                53,9              75,2 

Románia első ötéves terve              ..       53,4              82,6 

Szovjetunió második ötéves terve    21,0*             47,8                     83,1 

*Tervteljesítés 

 

Forrás: Pető–Szakács 168. 

A klasszikus korszak gazdaságpolitikai céljai (folyt.) 

Erőltetett iparosítás az európai szocialista országokban a 20. század közepén 

 

Megnevezés                    Beruházás            Ipari beruházás          Nehéz és          

                                  a nemzeti                  az összes            építőipari    

                                 jövedelem              beruházás                   beruházás   

                                  %-ában                      %-ában         az ipari beruházások 

                                                   %-ában 

Bulgária első ötéves terve             19,6           43,1              83,5 

Csehszlovákia első ötéves terve    22,3           40,6              78,1 

Lengyelország hatéves terve  21,6           45,4              75,0 

Magyarország első ötéves terve       25,2           51,7              92,1 

NDK első ötéves terve      53,9              75,2 

Románia első ötéves terve  .   53,4              82,6 

Szovjetunió második ötéves terve     21,0*          47,8                    83,1 

*Tervteljesítés 

Forrás: Pető–Szakács 168. 
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Az óra tematikája 

Meghatározottságok: külső politikai viszonyok, alulfejlettség, gazdaságpolitikai 

célok  

• A szocializmus nem a fejlett világban kerül hatalomra. A látszólagos véletlen 

következményei: 

– külső fenyegetettség, ellenséges környezet, 

– utolérni és túlszárnyalni (az élenjárókat), vs. mást csinálni 

• Nem szabad akarat, hanem külső kényszer a rendszer, Európában, 

Jugoszlávia, Albánia kivételével, máshol, Ázsia kivételével, új függőséget 

teremt. 

• A Szovjetunió szerepe: keveredik a birodalom (nagy-, illetve szuperhatalom) és 

az első szocialista állam státusza. 

• A fejlett kapitalista világgal a gazdasági kapcsolatokat az importéhség, 

exportaverzió, eladósodási hajlam jellemzi. 

• A szocialista országok közötti gazdasági kapcsolatot meghatározza a kemény 

és puha javak különbsége, az országonkénti egyenlegre törekvés, a sikertelen 

integrációs kísérlet: KGST 

• A gazdaságpolitikai célok determináltsága 

– erőltetett növekedés,  

– expanziós kényszer,  

– beruházási éhség, 

– prioritások 
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