
 

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 
Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, 
az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

és a Balassi Kiadó 
közreműködésével 

Készítette: Kovács János Mátyás, Laki Mihály, Pető Iván 

Szakmai felelős: Laki Mihály 

2011. június 



 

 

 

2

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA 

Sillabusz 

Laki Mihály–Pető Iván–Kovács János Mátyás 

A kurzus célja a 20. századi, úgynevezett létező szocializmus gazdasági 
működésének leíró elemzése. A szocialista tervgazdaság modelljét a kapitalizmus és 
piacgazdaság hatékony és igazságos alternatívájaként fogalmazták meg radikális 
értelmiségiek (közgazdászok és más társadalomtudósok), forradalmárok, 
munkásmozgalmi vezetők, illetve a hatalom megszerzése után a kommunista 
állampárt tervezői és ideológusai. A tervről/projektről néhány év alatt kiderült, hogy 
hibás, a létrehozott irányítási és tulajdoni szerkezet kezdetektől súlyos működési 
zavarokat mutatott. A kurzus tárgya az a lassú, felemás tanulási folyamat, amelynek 
a végén a szocialista rendszer összeomlott. A példaország/gazdaság Magyarország.  

A kurzus – mint azt az egyes témákhoz mellékelt irodalomjegyzék is mutatja – 
két szakmai- tudományos nyelv ismeretét tételezi fel. Az elemzés és értékelés során 
egyfelől használni fogjuk az analitikus közgazdaságtan és történettudomány nyelvét 
és módszereit. Másfelől olyan szövegek megértését, illetve fogalomkészletek 
használatát is elvárjuk, amelyekkel a szocialista kísérlet résztvevői és elemzői éltek.  

A bevezető órák után (1–3) a kommunista rendszer történeti szakaszait 
tekintetbe vevő, kronologikus rendet követő foglalkozások következnek (4–8), míg az 
utolsó öt alkalommal (9–13) tematikus rendben vizsgálunk egy-egy metszetet.  
 
 
1. hét A kommunista gazdaság analitikus ábrázolásai  I: 1: az elvi párbeszéd 
 
Ezen az órán arra a kérdésre keressük a választ, hogy a marxi kommunizmus-
elmélet milyen fogadtatásra lelt megjelenése idején az egyetemes közgazdasági 
gondolkodásban, miként változott ez a recepció a „létező szocializmus" korszakában, 
és milyen kollektivista fogalmakat használ ma a modern közgazdaságtan. Először a 
kommunizmus-koncepciók sorsát tekintjük át (részletesen foglalkozva a „kalkulációs 
vitával"), majd a azt kérdezzük, van-e helye egy kommunizmus nélküli 
kollektivizmusnak a modern közgazdaságtanban. Ez utóbbit a jóléti gazdaságtan, a 
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keynesi gondolat, az analitikus marxizmus és a köztulajdon új elméletének példáján 
vizsgáljuk.  
 
 
Irodalom:  
 
Kötelez ő 

• Karl Marx: A Gothai Program kritikája, 1875  
• Otto Neurath: Through War Economy to Economy in Kind, 1919 
• Joszif Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban, 

1952 
• Bruckusz: Economic Planning in Soviet Russia, in: Hayek, 1935 
• Friedrich Hayek: The Present State of the Debate, in: Collectivist Economic 

Planning, 1935 
Ajánlott  

• Eugen Böhm-Bawerk: Karl Marx and the Close of His System, 1896  
• Enrico Barone: The Ministry of Production in the Collectivist State, in: Hayek, 

1935 
• Mises: Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, in: Hayek, 1935 
• Lange: On the Economic Theory of Socialism, 1936/37 
• Bence–Kis Márkus: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan, 1992 

 
 
2. hét A kommunista gazdaság analitikus ábrázolásai  2: a létező megértése 
 
Miként igyekezett a közgazdaságtan értelmezni a megvalósult kommunizmus 
alakváltozatait? Honnan vette az ehhez szükséges fogalmakat és empíriát „keleten" 
és „nyugaton"? Volt-e érintkezés a kétféle ábrázolásmód között? Milyen 
megközelítések adódtak az idealizálás és a démonizálás végletei között? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdéseket próbálunk megválaszolni ezen az órán a 
parancsgazdaság, a komputópia, az önigazgatás, a terv- és -piac, a hiány stb. 
fogalmait áttekintve, illetve a kommunista gazdaság néhány neoklasszikus és/vagy 
institucionalista modelljét is bemutatva. 
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Irodalom:  
 
Kötelez ő 

• Alexander Ehrlich: The Soviet Industrialization Debate, 1967 (részletek) 
• Galasi Péter és Kertesi Gábor: Korrupció és tulajdon, 1990 
• Irena Grosfeld: Reform Economics and Western Economic Theory. 

Unexploited Opportunities, 1992 
• Kornai János: A hiány, 1981 (részletek) 
• Hans-Jürgen Wagener (ed): Economic Thought in Communist and Post-

Communist Europe, 1998 (részletek) 
Ajánlott  

• Bauer Tamás: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok, Budapest (részletek) 
• Wlodzimierz Brus: A szocialista gazdaság működésének általános problémái, 

1967 
• Evsey Domar: The Soviet Collective Farm, 1966  
• Kornai János: A gondolat erejével, 2005 (részletek) 
• Alec Nove: The Economics of Feasible Socialism, 1983 (részletek)  
• Pekka Sutela: Socialism, Planning and Optimality, Helsinki 1984 (részletek) 
• Jaroslav Vanek: The General Theory of Labor-Managed Market Economies, 

1970 
• Benjamin Ward, The Firm in Illyria: Market Syndicalism, 1958 

 
 

3. hét Az elképzelt szocializmus 
 
3.1 A kommunista rendszer gazdasági elmélete és gyakorlata nem közgazdasági 
teória és praxis kívánt lenni, hanem egy társadalomkép és az általa determinált 
politikai idea megvalósításának eszköze.  

A szociális, etikai gyökerek, az igazságosság hirdetésének, a „kisajátítók 
kisajátításának” és az erőltetett, nem szerves gazdasági fejlesztés redisztribúciós 
igényeinek következményei:  

−   a hatalom önlegitimációja és paternalista jellege, 
− tulajdoni, rendelkezési, szerveződési és vélemény autonómiák felszámolása, 

a társadalom feletti totális uralom („Belzebubbal űzni ki a Sátánt”). 
3.2 A későbbiekben kifejtendők előrejelzéseként a rendszer időben egymást követő 
változatainak prototípusai: 

− forradalmi, átmeneti rendszer,  
− klasszikus szocializmus, 
− reformszocializmus. 



 

 

 

5

3.3 A létező szocializmus országainak öröksége:  
− elmaradottság, 
− szerény ipar, 
− „feudális” mezőgazdaság, 
− kirívó jövedelmi különbségek. 

 
 
Irodalom:  
Kötelez ő  
• Kornai János: A szocialista rendszer (1993) HVG Rt. Budapest, 50–58.  
• Lenin V. I.: Állam és forradalom. A marxizmus tanítása az államról és a 

proletariátus feladatairól a forradalomban. Szikra Kiadó, 1951 
• Lukács György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma In: Lukács György: 

Történelem és osztálytudat. Lukács György összes művei, Magvető Kiadó, 
Budapest [1971] 

Ajánlott  
• A népgazdaság szocialista rendszere. Politikai gazdaságtan tankönyv. Kossuth 

Kiadó 1959. 497–655.  
 
 
4. hét A kapitalizmus felszámolása 
 
A forradalmi, átmeneti rendszer:  

− a bevallott cél nem a szovjet típusú kommunista rendszer, hanem a 
kapitalizmus igazságtalanságának felszámolása, a liberális demokrácia 
látszata, kényszereknek (újjáépítés stb.) megfelelés, 

− a változások illeszkednek a célrendszerbe; leendő állampárt túlhatalma, 
− tulajdon, illetve a jövedelmek redisztribúciója: a javak előállítása szinte teljes 

állami, illetve „közösségi” tulajdonban, mezőgazdaságnál, szolgáltatásoknál 
kényszerű engedményekkel, „csak” rendelkezési joggal, 

− társadalmi igazságosság: földosztás, oktatás, egészségügy, szociális 
juttatások, társadalmi mobilitás. 
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Irodalom:  
 
Kötelez ő 
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985  I. 1945–1985 37–76.  
• Kornai János: A szocialista rendszer (1993) HVG Rt. Budapest, 58–65.  
 
 
5. hét Meghatározottságok: szövetségi rendszer, gaz daságpolitikai célok 
 
5.1. A szocializmus nem a fejlett világban kerül hatalomra. A látszólagos véletlen 
következményei: 

− külső fenyegetettség, ellenséges környezet, 
− utolérni és túlszárnyalni (az élenjárókat), vs. mást csinálni? 
− Európában, Jugoszlávia, Albánia kivételével nem szabad akarat, hanem 

külső kényszer a rendszer, máshol, Ázsia kivételével, új függőséget teremt, 
− a Szovjetunió szerepe: keveredik a birodalom (nagy-, ill. szuperhatalom) és 

az első szocialista állam státusza. 
5.2. A rendszer jellegéből adódó determináltságok  

− a külső gazdasági kapcsolatokban:  
• fejlett kapitalista világ: importéhség, exportaverzió, eladósodási hajlam, 
• szocialista kapcsolat: kemény és puha javak; országonkénti egyenlegre 

törekvés; integrációs kísérlet: KGST. 
− a gazdaság működésében: 

• expanziós kényszer, beruházási éhség, 
• gazdaságpolitikai ciklusok, 
• hiány. 

 
 
Irodalom:  
 
Kötelez ő  
• Kornai János: A szocialista rendszer. HVG Rt. 1993., Budapest, 353–380.  
• Ungvárszky Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon 1948–1988. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,  1989. 
• Bauer Tamás: Beruházási ciklusok a tervgazdaságban (A reform előtti 

gazdaságirányítási rendszer tapasztalatai alapján) 1978., Gazdaság 4. sz.  
• Soós K. Attila: A beruházások ingadozásának okai a magyar gazdaságban 

1975., Közgazdasági Szemle 1. sz. 
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Ajánlott   
• Bauer Tamás: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1981. 
• Soós Károly Attila: Terv, kampány, pénz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 
 
 
6. hét Az új irányítási és ösztönzési rendszer 
 
A klasszikus szocializmus 
6.1. A hatalom: 

− ideológia 
− állampárt/pártállam, 
− totális hatalom, represszió, 
− összetartó erők: mozgósítás, kampány, ösztönzés, transzmissziós 

szervezetek, mobilitás, 
− dezintegrációs tényezők: érdekkonfliktusok, versengés a fejlesztési 

forrásokért, 
− politikai hitelvesztés. 

6.2. A gazdasági rend: 
− bürokratikus koordináció: pénz, ár, beruházás, bér, foglakoztatás, 

beszolgáltatás/begyűjtés, 
− tulajdon, 
− tervezés,  
− gazdasági célok, gazdaságpolitika. 

 
 
Irodalom:  
 
Kötelez ő  
• Kornai János: A szocialista rendszer. HVG Rt, 1993., Budapest, 65–198.  
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 

1945–1985. 1985., 83–151.  
• Csanádi Mária: A pártállamrendszer szerkezete, kohéziója és szétesése 

Magyarország példáján. Gazdaság 1989. 4. sz. 
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7. hét A klasszikus tervgazdaság zavarai 
 
Jelenségek és értelmezések: 

− minőségi gondok,  
− hó végi, év végi hajrá, 
− ellátási gondok, 
− bürokratizmus, 
− gazdaságpolitika: túlfeszített tervek 

 
 
Irodalom:  
 
Kötelez ő 
• Kornai János: A szocialista rendszer. HVG Rt, 1993., Budapest, 380–406.  
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 

1945–1985. 1985., 151–239.  
Ajánlott  
• Bródy András:  A minőségjavítás néhány üzemgazdasági kérdése a kohászatban 

Közgazdasági Szemle 1955., 2. évf. 9. sz. 1078–1086. 
• Bródy András: A hó-végi hajrá és gazdasági mechanizmusunk Közgazdasági 

Szemle 1956., 3. évf. 7–8. sz. 870–883.  
• Kornai János [1957]: A gazdasági vezetés túlzott központosítása Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó, 1990., Budapest  
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 

1945–1965. 1985., 151–183.  
• Jánossy Ferenc: Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásuk 

útja Közgazdasági Szemle 1969., 16. évf. 806–829.  
 
 
8. hét Zavarelhárítás: reform vagy elnyomás 
 
8.1. A zavar oka az ellenséges aknamunka: elnyomás. 
8.2. A klasszikus rendszer liberalizálása: felületi kezelés, módosítások a klasszikus 
rendszer keretein belül: 

− racionalizálás: a tervek, illetve a szabályozók tökéletesítése, összevonások 
és decentralizálások, 

− gazdaságpolitikai módosítások: feszítettség enyhítése, felhalmozás vs. 
fogyasztás, hazai adottságok kalkulálása. 
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8.3. Elmozdulások a klasszikus szocializmus rendszerétől: a piac imitációja és annak 
politikai korlátjai. 
 
 
Irodalom:  
 
Kötelez ő 
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 

1945–1985. 1985., 239–369.  
• Szamuely László: A magyar közgazdasági gondolat fejlődése (1954–1978) 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986., Budapest (kijelölendő részletek) 
Ajánlott 
• Rákosi Mátyás: A magyar népgazdaság időszerű kérdései Magyar–Szovjet 

Közgazdasági Szemle 1950., 12. sz.  
• [J. V.] Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. Szikra, 

1952., Budapest, [Eredetileg: Bolsevik No. 18 1952. szeptember, oroszul] 
• Péter György: A gazdaságosság és a jövedelmezőség jelentősége a 

tervgazdálkodásban Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956., Budapest 
• Molnár Endre: Revizionista nézetek a szocialista állam gazdasági szerepéről. 

Társadalmi Szemle. 1957., 2. sz., június, 44–59. 
• Varga István: A Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolkodásai I–II. 

Közgazdasági Szemle október 1957., 907–1008., december 1230–1247. 
• Wlodzimier Brus: A szocialista gazdaság működésének általános problémái. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967., Budapest, [kijelölendő részek] 
• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 

1945–1985 1985., 369–708.  
 
 
9. hét A gazdasági reform ciklikus kifulladása és ú jrakezdése 
 
A reformszocializmus: szándékok, kényszerek, korlátok, határolt reformok: 

− piacimitáció, sem terv, sem piac, 
− a hivatalos ideológia állandó és változó elemei, 
− nyitás a kapitalista világ felé,  
− a költségvetési korlát puhasága, keménysége, 
− külső finanszírozás lehetőségei, eladósodás, 
− piaci jellegű szelepek: tsz melléküzemág, háztáji, GMK, fekete, ill. szürke 

szektor. 
 



 

 

 

10

Irodalom:  
 
Kötelez ő 
• Bauer Tamás: A második gazdasági reform és a tulajdonviszonyok Mozgó Világ, 

1982. november 17–42.  
• Laki Mihály: Kisvállalkozás a szocializmus után Közgazdasági Szemle Alapítvány 

1998. 16–45.  
• Antal László: Gazdaságirányítási rendszerünk a reform útján Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó 1985., Budapest  
Ajánlott 
• Kornai János: A szocialista rendszer. HVG Rt, 1993., Budapest, 403–598.  
 
 
10. hét Piacépítés és rombolás, vállalatok, vállala ti önállóság 
 
A központilag vezényelt piacrombolás a hatékonyság romlásával járt, esetenként 
súlyos koordinációs zavarokat okozott. Az ismétlődő tervezési és szabályozási 
kudarcok hatására a tervezők, a tervgazdaság működését leíró kutatók egy része 
hamar felismerte, hogy a szovjet gazdasági modell tervezői és teoretikusai tévedtek, 
amikor a piac általános kiiktatására törekedtek. E felismerés ellenére a magyar 
szocializmus története során rendre váltakoztak a piacépítés és a piacrombolás 
szakaszai.  

A piacépítés, a radikális reform sem vezetett el a vállalati önállóságnak a nyugati 
típusú piacgazdaságban általános mértékéhez. Ennek oka, hogy 

− 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. 
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− A vállalkozók, a piaci szereplők érdekvédelmi, szakmai szervezetei a párt 
irányítása és ellenőrzése alatt álltak   

 
Irodalom 
• Bagó Eszter: Diverzifikáció az iparban Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985. 
• Voszka Éva: Érdek és kölcsönös függőség Átszervezési tapasztalatok 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1984. 
• Szalai Erzsébet: Kiemelt vállalat – beruházás – érdek Akadémiai Kiadó, 1981., 

Budapest 
 
 
11.  hét Magángazdaság 
 
A lakosság jelentős csoportjai illegális magántevékenységük növelésével csökkenték 
a szocialista rendszer zavarai okozta hátrányokat.  

A hatalomnak a magángazdaságot támogató, majd vele szemben ellenséges 
időszakai váltogatták egymást. A gazdasági növekedés lassulása kedvezett a 
reformoknak, ekkor enyhültek a magánszektorral szembeni tiltások és 
megszorítások. A reformerek is hangsúlyozták a magángazdaságnak tett 
engedmények ideiglenességét, a magánszektor kiegészítő jellegét. A 
magánszektorral szemben ellenséges szakaszokban sem vontak vissza minden 
támogató, engedő intézkedést. Ez erősítette a vállalkozók bizalmát. 

Sok magánvállalkozó számára előnyösnek bizonyult, hogy az állandó áru- ás 
szolgáltatáshiány miatt igen sok olyan piac, piaci szegmens kínálkozott, ahol gyorsan 
lehetett növelni a forgalmat Az alkatrészek, részegységek beszerzése viszont 
jelentős nehézségekkel járt.  

A hosszú távú fennmaradást biztosító magánvállalati stratégia legfontosabb 
elemei voltak a többcélú beruházás, a fokozatos alkalmazkodás és a beépülés a 
szocializmus intézményeibe. A fennmaradás szempontjából gyümölcsözőnek 
bizonyult, ha a vállalkozó egyszerre volt a magángazdaság résztvevője és 
munkavállaló az állami szektorban. Az elnyújtott vállalatépítés, a növekedés 
elutasítása is javította a sikeres alkalmazkodás esélyeit.  

A nyolcvanas években addig zárt piacok nyíltak meg a magáncégek előtt, 
fellazultak a mérethatárok, az állami vállalatok számos részlegének, feladatát a 
dolgozók által alapított (magán) vállalkozások vették át. E fejlemények módosították 
a magánvállalkozók stratégiáját: növelték a piaci részesedésüket, és tagolt 
szervezettel, több irányítási szinttel rendelkező viszonylag nagy vállalkozásokat 
hoztak létre.  
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Irodalom 
• Kornai János: A szocialista rendszer 19. A magánszektor feltámadása HVG Rt. 

1993., Budapest, 455–483.  
• Gábor R. István–Galasi Péter: A „második gazdaság” tények és hipotézisek 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 
• Juhász Pál: Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem Medvetánc 1982. 1. 117–141 
 
 
12. hét Háztartás, munkavállalók 
 
A szocialista gazdaságban rövid átmenet után megvalósult a teljes foglalkoztatás, 
egyes fontos szektorokban és szakmákban állandó és növekvő munkaerő-hiány 
lépett fel. A tervezők a munkaerő spontán mozgását a szakszervezetek 
államosításával, a kötött bérgazdálkodás és a munkahelyre vezénylés eszközével 
próbálták megakadályozni, ám a munkaerőt foglalkoztatók külön juttatásai és burkolt 
béremelései hatására hamar kialakult a munkaerő piac. A munkaerő egy része – 
érzékelve egyes termékek és szolgáltatások hiányát - a második gazdaságban 
értékesítette munkaerejét. Az állami-szövetkezeti szektorban a munkavállalók a 
jövedelmek informális újraelosztásával, teljesítmény visszatartással javították alku 
erejüket. 

A háztartások bevételeinek növekvő hányada így a második gazdaság piacain 
keletkezett. A közösségi fogyasztás (lásd 13. pont) visszaszorult, a háztartások 
közötti kölcsönkapcsolatok, egyre több termék és szolgáltatás magánfogyasztása 
fokozatosan kiváltották az állami szektor kínálatát. 
 
 
Irodalom 
• Juhász Pál: A második gazdaság mezőgazdasági kistermelés köré szerveződő 

alrendszeréről In Juhász Pál: Emberek és intézmények Két zsákutca az 
agráriumban. Jelenkutató Alapítvány. 2006., Budapest, 56–63.  

• Fazekas Károly–Köllő János: Munkaerőpiac tőkepiac nélkül Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1990., Budapest 

• Héthy Lajos–Makó Csaba: Munkásmagatartások és vállalati szervezet Akadémiai 
Kiadó, 1974., Budapest 

• Kornai János: A szocialista rendszer. 10. Foglalkoztatás és bér HVG Rt, 1993., 
Budapest, 230–255.  
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13. hét Szociális rendszer 
 
A szocialista rendszer tervezői úgy vélték, hogy az egészségügy, a nyugdíjrendszer, 
a hátrányos helyzetűekről való gondoskodás, az oktatás, a sport és a kultúra 
intézményeinek finanszírozása az állam feladata. Nem az állampolgár, a 
munkavállaló, hanem a vállalat fizeti be költségvetésbe a működtetéshez szükséges 
adókat és járulékokat. Az állam ezekből a befizetésekből finanszírozza a feladatok 
végrehajtására létrehozott, többnyire országos hatóságokat, intézményeket, illetve az 
állami vállalatok maguk is működtetnek szociális, oktatási, sport és kulturális 
intézményeket. A tervezők egy kollektivista társadalmat kívántak építeni, ezért az 
addig személyes (háztartási) fogyasztás növekvő részét is állami intézmények és 
transzferek keretében juttatták a lakosságnak (pl. közétkeztetés, állami 
lakáselosztás). A hivatalos propaganda szerint mindez állampolgári jogon járó, 
ingyenes juttatás. 

Az ingyenesség képzete miatti pazarlás, túl-kereslet, valamint a bürokratikus 
koordináció alacsony hatékonysága miatt hamar kiderült, hogy a szociális rendszer 
„a koraszülött jóléti állam” drágán és akadozva működik. A szocializmus további 
történetében a szociális rendszer önkorrekciójának tanúi lehettünk. A közösségi 
fogyasztás visszaszorult (pl. lakáspiac), az ingyenes ellátás rendszereiben 
másodlagos (korrupción és személyes kapcsolatokon alapuló) piacok működtek.  
 
 
Irodalom 
• Ferge Zsuzsa (1984–1985): A szociálpolitikai fejlesztés kérdései Medvetánc, 11. 

sz. 121–129. 
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Medvetánc 1. sz. 177–205. 
• Kornai János (1992): A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok 

fiskáűlis problémákról. Közgazdasági Szemle, 39. évf. Június 489–512.  


