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• A piac időben változó, sokféle formát mutató 

intézmény vagy szerkezet, ahol a 

piacépítés (market evolution) során a 

keletkezést a rendeződés követi, amikor a 

tranzakciókban résztvevők hallgatólagos 

megállapodások, vagy állami kényszer 

hatására elfogadják a piac kiszámítható 

működéséhez szükséges szabályokat 

Piac, piacépítés 



A piacfejlődés fordítottja, a piac tudatos 

rombolása és korlátozása  
  

• A tervgazdaság kiépítésével nem működtek 

tovább, érvényüket vesztették a tranzakciókban 

résztvevőknek a piac kiszámítható 

működéséhez szükséges hallgatólagos 

megállapodásai 

• Gyökeresen átalakultak a tulajdonjogok, a 

vállalatirányítási jogok, a csere és az ellenőrzés 

szabályai  

Piacrombolás 



 

 

Reform, tudatos 

piacépítés 

Folyamatos, rejtett 

piacépülés, 

piacgazdaságban 

hasznosítható készségek, 

tapasztalatok és 

kapcsolatok 

Állami- szövetkezeti 

szektort érinti 

A legális és illegális 

magán szektort érinti 

  

A piacépítés és piacépülés terei 



• A tulajdonviszonyok gyökeres átalakítása 

• Pártirányítás, rendőr- államvédelmi ellenőrzés 

• A termelés és a kereskedelemi szolgáltatási tevékenységek 

elkülönítése, önálló vállalatokba (egységekbe) szervezése 

• A technikai, technológiai, üzemgazdasági optimumot szolgáló 

átszervezések, profiltisztítás 

• A termelést koordináló, a termékpályákat kijelölő középirányító 

szervezetek felállítása 

• Az ellátási felelősség rendszerének kiépítése 

• Szigorú árszabályozás, majd a terv-árak bevezetése 

• Diszkriminatív piacszabályozás 

• A piacra lépés diszkriminatív korlátozása 

• Az önálló érdekvédelmi szervezetek megszüntetése, átalakítása 

Az első piacrombolás feltételei:  

szocialista gazdasági rendszer kiépítése 



A kommunista hatalomátvétel után 

  

• Nem működtek tovább a tranzakciókban résztvevőinek 

hallgatólagos megállapodásai.  

• Gyökeresen átalakultak a tulajdonjogok, a 

vállalatirányítási jogok, a csere és az ellenőrzés 

szabályai.  

• A szabályok kidolgozásért és betartatásért kizárólag az 

állam, nem pedig a piaci szereplők felelnek 

Eredmény: a piac tudatos  

rombolása és korlátozása 



„Alapvetően csupán két módon lehet 

koordinálni milliók gazdasági tevékenységét. 

Az egyik a kényszer használatával járó 

központi irányítás – a hadsereg és a modern 

totalitárius állam technikája. A másik az 

egyének önkéntes együttműködése – ez a 

piactér technikája.” 

Milton Friedman a piaci 

és nem piaci koordinációról 



• „Világos, hogy a kormányzatnak olyan hatalma van, 

amellyel elérheti, hogy bizonyos tevékenységeket kisebb 

költséggel végezzenek el, mint ahogy arra 

magánszervezetek képesek lennének. De a kormányzat 

igazgatási gépezete maga sem költségmentes. Valójában 

néha rendkívül költséges. Mi több, azt sincs okunk 

feltételezni, hogy egy nem tévedhetetlen, politikai 

nyomásnak kitett, és kompetitív kontroll nélkül működő 

igazgatási apparátus korlátozó és övezeti besorolási 

szabályai mindig olyanok lesznek, hogy növeljék a 

gazdasági rendszer működésének hatékonyságát…” 

Milton Friedman a nem piaci 

koordináció költségeiről 



• A mezőgazdaság kollektivizálása  

Szovjetunióban 

• A Nagy ugrás Kínában 

• A VVB-k és kombinátok megszervezése az 

NDK-ban 

Nemzetközi kitekintés:  

nagy piacrombolási akciók 



•  a piacépítés és  

 

• a piacrombolás szakaszai 

A magyar szocializmus története  

során váltakoztak 



Az első piacrombolás utáni 

állapot 

1968-as reform Ellenreform a hetvenes 

években 

Reform a 

nyolcvanas 

években 

Tulajdonviszonyok: 

Államosítás, 

szövetkezetesítés, sorvadó 

legális magánszektor 

Korlátozott 

liberalizálás a legális 

magánszektorban, 

hibridek 

Kísérlet a szövetkezetek 

államosítására támadás a 

hibridek ellen, vállalati 

összevonások 

Kisszövetkezetek,  

állami vállalaton 

belüli 

vállalkozások 

Vállalatirányítás: 

Tervutasítás, irányítási hierarchia 

A tervutasítás 

megszüntetése 

Burkolt tervirányítás, 

elvárások, szabályozó 

alku 

Vállalati tanácsok 

Pártirányítás, rendőri 

állambiztonsági ellenőrzés 

A  területi pártbizottságok vezető- 

kijelölési és ellenőrzési jelenléte 

Változatlan Változatlan Változatlan 

A piacrombolás és építés fontosabb időszakai 

Magyarországon 



Az első piacrombolás 

utáni állapot 

1968-as reform Ellenreform a 

hetvenes 

években 

Reform a 

nyolcvanas 

években 

A piacra lépés 

engedélyezése  

állami monopólium 

Változatlan Változatlan Szabad 

vállalatalakítás  

Külkereskedelem 

elkülönült szakvállalatok 

Külkereskedelmi jog 

kiterjesztése termelő 

vállalatokra 

Változatlan Külkereskedelmi 

jog általánossá 

tétele 

Piacszabályozás a 

magánszektorban 

Diszkriminatív 

Csökkenő 

diszkrimináció 

Növekvő 

diszkrimináció 

Majdnem egyenlő 

feltételek 

A piacrombolás és építés fontosabb időszakai 

Magyarországon (folyt.) 



Az első piacrombolás utáni 

állapot 

1968-as reform Ellenreform a 

hetvenes években 

Reform a nyolcvanas 

években 

Árszabályozás 

Hatósági (terv) árak 

Szabad (piaci) árképzés 

körének bővítése 

Változatlan A hatósági ár kivétel 

Érdekvédelem 

Önálló érdekvédelmi és 

szakmai szervezetek 

felszámolása 

A párt-függő érdekvédelmi 

és szakmai szervezetek 

növekvő aktivitása 

A párt-függő 

érdekvédelmi és 

szakmai szervezetek 

csökkenő aktivitása 

Önálló érdekvédelmi 

szervezetek alapítása 

Termékáramlás az állami-

szövetkezeti szektorban 

Anyagi-műszaki ellátás, 

ellátási felelősség 

Termék nagykereskedelem, 

az ellátási felelősség 

visszaszorulása 

Az ellátási felelősség 

erősödése 

Az ellátási felelősség 

kivétel 

A piacrombolás és építés fontosabb időszakai 

Magyarországon (folyt.) 



• 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 

A működési zavarok csökkentésének 

fontosabb formái az állami-szövetkezeti 

szektorban 



• 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 

A piaci rendszer szegmentáltságát, a piacok 

gyakori rendezetlenségét, alulfejlettségét okozó 

fontosabb tényezők a szocializmusban 



• A reformpárti funkcionáriusok sem adták fel az árutermelés nélküli tervgazdaság 

utópiáját, ezért ideiglenes megoldásnak tekintették a piacépítést és a 

magánvállalkozást 

 

• Egyes szektorok, tevékenységek a szocializmus egész időszakában zárva maradtak 

az magánvállalkozók, illetve a szövetkezetek előtt  

 

• A párt és az állami szervek által rendszeresen számon kért és ellenőrzött „ellátási 

felelősség” egyes esetekben nehezítette az új szereplők piacra lépését, máskor a 

piac elhagyását 

 

• A szocialista országok államközi kereskedelmi szerződései, a KGST úgynevezett 

szakosodási megállapodásai is jelentősen befolyásolták a vállalatok közötti 

kapcsolatokat, a termék pályákat  

 

• Az árutermelés (piac) visszaszorításának terve a szigorító állami piacszabályozásnak 

kedvezett, különösen a reformellenes, piacromboló időszakokban 

 

• A vállalkozók, a piaci szereplők érdekvédelmi, szakmai szervezetei a párt irányítása 

és ellenőrzése alatt álltak 

A szocializmusbeli piacépítés korlátai 
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és Jogi Könyvkiadó, 1985 
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Átszervezési tapasztalatok, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1984 

• Szalai Erzsébet: Kiemelt vállalat – beruházás – érdek, 
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