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Reform: meglévő gazdasági, politikai, szervezeti stb. 

forma nem radikális átalakítása, korszerűsítése 

  

Reform viták: vita a piac szerepéről, a piaci 

koordináció kívánatos és lehetséges mértékéről 

a szocialista gazdaságban  

  

A reformok hozadéka: a leállításakor nem vonják 

vissza a reform összes elemét, ezt nevezzük a 

reform hozadékának 

Fogalmak 



• Naiv reformerek 

 

• Zavarelhárítók 

A vita résztvevői 



• Az eredeti terv megvalósítható  

 
jobb szervezéssel 

 

ösztönzéssel 

 

pontosabb tervezéssel 

A zavarelhárítók fontosabb állításai 



• Lenin és nyomában a szovjet gazdasági modell tervezői és 

teoretikusai tévedtek, amikor a piac, az ármechanizmus általános 

kiiktatására törekedtek  

• A piaci koordináció terét növelő gazdaságirányítási rendszer 

bevezetését, átfogó gazdasági reformot javasoltak 

• Nem akarták visszaállítani a magántulajdon meghatározó szerepét, 

vagy növelni a súlyát a gazdaságban 

• A reform fő terepének a szocialista szektort tartották 

• Hitték, hogy az állami-nagyszövetkezeti tulajdon dominálta 

gazdaságban is lehetséges az állami vállalatok, szövetkezetek 

közötti gazdasági verseny 

• Feltételezték, hogy a verseny hatására javul majd a vállalatok 

teljesítménye, megszűnik az áruhiány, javul a termékek és 

szolgáltatások minősége, nő az újítókedv a gazdaságban 

A naiv reformerek fontosabb állításai 



Országok, ahol volt 

reform 

 

Csehszlovákia  

(1967–1868) 

Magyarország (1957, 

1968, 1980–1982) 

Szovjetunió (1965) 

Jugoszlávia (1965) 

Lengyelország (1980) 

Országok, ahol nem 

volt reform 

 

 

Románia 

Bulgária 

Német Demokratikus 

Köztársaság 

Albánia 

Országok, ahol 

létezett legális 

magánszektor 

 

 

Lengyelország 

Magyarország 

Német Demokratikus 

Köztársaság 
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Nemzetközi kitekintés  

(európai szocialista országok) 



Időszak Ellenreform Reform 

1949–1953 x 

1953–1954 x 

1955 x 

1956–1957 x 

1958–1965 x 

1967–1973 x 

1973–1980 x 

1980–1984 x 

1985–1987 x 

Reformok és ellenreformok 

Magyarországon 



• gazdasági növekedés lassulása 

• életszínvonal esése stagnálása  

• külföldi eladósodás 

• a termelési és fogyasztási cikkek tartós hiánya 

• a vállalatok közötti kapcsolatok tömeges zavarai 

• a termékek és szolgáltatások romló minősége 

• az innovációk számának rohamos csökkenése 

• a voluntarista gazdaságpolitika 

Reformot (vagy zavarelhárítást)  

kényszerítő folyamatok és események 



• a gazdaság javuló teljesítménye 

• a nagyvállalatok és dolgozóik érdeksérelmei 

• a jövedelem különbségek növekedése 

• a pártirányítás csökkenő jelentősége 

• a hivatalos ideológia és képviselői 

A kifulladás és az ellenreform 

fontosabb okai 



• Önellátás, vertikális terjeszkedés 

• A műszaki-technikai okból végrehajtott profiltisztítás 

hatásainak csökkentése: új termékek, szolgáltatások, 

termelési ágak telepítése 

• A vállalatközi kapcsolatok erősítése (kölcsönös 

szívességek, illegális vállalatközi hitelezés munkaerő, 

termelési kapacitások kölcsönzése) 

• A kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek 

visszavétele 

Kilépés a reform-ellenreform logikából: 

a zavarok csökkentésének formái  

az állami-szövetkezeti szektorban 



A magánszektorban létrejövő új (legális és 

illegális) vállalatok, vállalkozások 

 

• egy része az állami szektorba települve lépett 

piacra. (hibridek) 

 

• másik csoportjában az állami-szövetkezeti 

szektortól elkülönült piacépülés folyt 

Piacépülés a magángazdaságban 



• kisiparosok 

• kiskereskedők 

• kisszövetkezet 

• termelőszövetkezeti csoportok 

• illegális vállalkozások 

Piaci magánszereplők   

Az elkülönült magántulajdonosok 



• gebin 

• háztáji gazdaság 

• komplex brigádok 

• melléküzemág 

• szövetkezeti gazdasági munkaközösség 

• vállalati gazdasági munkaközösség 

Piaci magán-szereplők (folyt.)  

A hibridek 



Anna Selenyi fontos állítása, hogy a 

reformellenes szakaszokban nem vonnak 

vissza minden korábbi reform rendelkezést, 

ezért a reformok hozadéka hosszú távon 

növekszik. Az állításból nem következik, hogy 

eljutunk a fejlett piacgazdaságba 

A reformok hozadéka 



• A reformok és ellenreformok váltakozása miatti 

bizonytalanság,  

• A tulajdonformák szerint különbséget tevő 

(diszkriminatív) szabályozás, 

• A piacra lépés ágazatonként eltérő belépési esélyei,  

• Az állam által kijelölt, kiépített (fennmaradt) termékpályák  

• Az árutermeléssel szembeni bizalmatlanság miatti 

túlszabályozás 

• Az állam-függő szakmai szervezetek gyenge 

érdekvédelmi képessége 

Miért nem jött létre  

a piacgazdaság a reformok után? 



• A magántulajdon és a profitérdek már nem 

marginális jelenség, annak ellenére, hogy csökkent, 

de megmaradt 

  

a gazdaság pártirányítása 

a piacra lépés ágazatonként eltérő feltételei 

az államfüggő szakmai szervezetek gyenge 

érdekvédelmi képessége 

reformok és ellenreformok váltakozása miatti 

bizonytalanság 

Kína az ellenpélda? 
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