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Bod Péter Ákos 

Nem szokványos 
gazdaságpolitikák

akadémiai kiadó, 2014

BBod Péter Ákos a gazdaságpolitika tanára, ma-
gyarország vezető közgazdasági egyetemén.  
Tapasztalt pénzügypolitikus, a monetáris 
politika alapintézményének, a jegybanknak 
egykori elnöke, de az antall-kormányban a 
kormányzati szerepvállalása révén a gazda-
ságpolitika egyéb területeivel is operatív kap-
csolatba került. a nemzetközi pénzügyeket is 
alaposabban megismerhette az eBrd igaz-
gatójaként. egyetemi tanárként számtalan 
publikációja foglalkozik a gazdaságpolitika 
elméletével. minden jogalapja megvan tehát, 
hogy választott témájáról összefoglaló munkát 
írjon. 

Valóban egy sajátos életműösszegzésről van 
szó. Bod Péter Ákos a rendszerváltás előtti és 
utáni tapasztalatait és munkásságának főbb 
megállapításait foglalja keretbe, egy általa vá-
lasztott nézőpont, a heterodoxia alapján. arra 

mutat rá, hogy a magyar gyakorlat ‒ mert 
alapvetően erről van szó ‒ már 1990 előtt és 
után is gyakran volt heterodoxnak minősíthe-
tő. Gyakorlatilag három időszakot elemez: a 
reformszocialista korszakot, a rendszerváltás 
körüli időszakot és a 2008-as pénzügyi válság 
szakaszát.  

mit is takar a heterodoxia fogalma? Gya-
korlatilag a mainstreamtől, a közgazdaságtan 
fő vonalától való eltérést jelzi, amelyben az or-
todox és unortodox elemek keverednek.

Természetesen, mindig meg kell határozni 
a viszonyítási alapot. a rendszerváltás előtt 
ugyanis ez egyáltalán nem egyértelmű. Fel-
foghatnánk úgy is, hogy a magyar gyakorlat 
már 1956 után, de különösen az új gazdasági 
mechanizmus bevezetését követően heterodox 
volt, a tervgazdaság gazdaságpolitikájához 
képest. Jócskán eltért a többi szovjet biro-
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dalomhoz tartozó ország gazdaságpolitikai 
gyakorlatától. Nem véletlenül tekintett ránk 
gyanakvással a szovjetunió és irigykedéssel a 
többi kGsT-ország. Ha nem is pontosan így 
fogalmazza meg a dolgot a szerző, azért pon-
tosan tisztában van ezekkel. magyarországon 
a piaci elemek alkalmazása messze túlment 
a többi szocialista ország gyakorlatán. már 
1957 után kidolgozott javaslatok, de külö-
nösen azok felelevenedése az 1968-as reform 
során jelentettek lényeges változást. az árak 
szabadabb volta, a vállalati profitérdekeltség 
bevezetése, a különféle magánvállalkozási 
elemek gyakorlata markánsan eltérő volt a 
tervmechanizmusétól. de nem csupán a me-
chanizmus, a gazdaságpolitika célrendszere is 
eltérést mutatott. Nálunk ugyanis stratégiai 
ágazattá vált a kádár-korszakban az agrár-
szektor. Fontos volt a nép életszínvonala, és 
nem csupán szólamokban. ez volt ugyanis 
a kádár-rendszer legitimációjának alapja. 
ez volt az a tény, amely miatt a társadalom 
hajlandónak tűnt elfelejteni, hogy első titká-
ra a szovjet tankok segítségével, az 1956-os 
mártírok vére árán került hatalomra. Nem 
mondott le ugyan az akkori gazdaságpolitika 
az ipar priorizálásáról, a növekedés fetisizálá-
sáról, a kGsT-kapcsolatok ‒ s tegyük hozzá: 
naturálisan szervezett kapcsolatok ‒ mara-
déktalan szerződéses betartásáról, mégis volt 
a gazdaságpolitika cél- és eszközrendszerének 
mérhető eltérése a többi szocialista ország 
gyakorlatától. a recenzens némi /ön/sajnálat-
tal veszi tudomásul, hogy a szerző sehol nem 
hivatkozik e tárgyban végzett kutatómunkájá-
nak publikációira, pedig egy egész gazdaság-
történeti iskola épült rájuk a Pázmány Péter 
katolikus egyetemen. különösen azért, mert 
a könyv számos megállapítása talán gazda-
gabb lehetett volna, ha kitért volna a szerző 
a recenzensnek a devizaterülettel kapcsola-
tos árfolyam-politikai és a devizagazdálkodás 
kérdésével összefüggő tételeire. Például arra, 
hogy mi váltotta ki a bevezetett új gazdasági 

mechanizmus eltorzulását. szerzőnk utal rá, 
hogy a reformok felemássága volt ennek egyik 
fontos oka, amit nem csupán a szovjet gya-
korlati tiltások, de mély ideológiai korlátok 
is meghatároztak. ilyen a magántulajdonnak 
‒ mint a gazdálkodás alapvető feltételének ‒ 
elutasítása, erre utal. de legalább ilyen fontos 
a forintkonvertibilitás elmaradása is. messze 
nem emeli ki a szerző annak fontosságát, hogy 
a torz, felértékelő árfolyam-politika milyen 
nagy mértékben segítette elő a gazdaságpoli-
tikai célok változatlanul tartását, s mennyire 
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság 
– túl a gazdaságpolitika eredeti szándékain ‒ 
szinte automatikusan eladósodjék.

 ettől függetlenül meg kell állapítani, 
hogy igen fontos és érdekes megállapításo-
kat tesz a szerző az 1990-et megelőző időszak 
heterodoxiájáról. igazából nem is a tervme-
chanizmustól való eltérést vizsgálja, hanem a 
normális piaci működéshez viszonyít ‒ amitől 
persze a teljes tervirányításos rendszer gyakor-
lata, még fél reformjaival együtt is ‒ alapvetően 
„unortodox” eltérésnek minősül. Végül is, jog-
gal teheti ezt, hiszen 1975-ben már megjelent 
Szepesi György kitűnő fordításában Samuelson 
vaskos alapvető munkája. aki akarta, az már 
ismerhette, sőt a ’80-as években taníthatta is 
az akkori mainstream fő tételeit.

Ha tehát tisztában van valaki azzal, hogy 
egy piacgazdaságban a vállalatok célja a pro-
fitmaximalizálás, annak igen hasznos és fontos 
megállapítás, amit Bod Péter Ákos a rendszer-
változás előtti időszak vállalati gyakorlatáról ír. 
a magyar vállatoknak a hetvenes évek végére 
kialakult technokrata vezetése fő céljának nem 
ezt, hanem autonómiája megőrzését tekintet-
te. Nem annyira a profitmaximalizálás, mint a 
központtól való függetlenedés volt a cél. ke-
vés kockázattal járó, biztonságos fennmaradás. 
Több hasonlóságot mutatott ez a magatartás 
Galbraith Új ipari államának menedzseri ma-
gatartásával, mint a tulajdonosi irányításon 
alapuló profitorientált vállalatok tankönyvek-
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ben oktatott célfüggvényével. ennek a tény-
nek a kiemelése nagyon fontos, akkor is, ha 
ezt a megállapítást a szerző a rendszerváltást 
megelőzően megvédett kandidátusi értekezé-
sében már lerögzítette. a mai kor olvasójának 
ugyanis igen kevés ismerete van a rendszervál-
tozás előtti folyamatokról, pedig azok napjain-
kat is befolyásolják. Újdonság mindenképpen, 
hogy mindezt a heterodoxia szemszögéből be-
mutatva tárgyalja. 

Fogalmazhatunk akár úgy is, hogy a ma-
gyar gazdaságpolitika a rendszerváltás előtt 
különbözött mind a tervutasításos, mind a 
piaci mechanizmus alapján működő rendsze-
rektől, tehát heterodox volt, a javából. Antal 
László szóhasználatával: egy indirekten direkt 
gazdaság jött létre, amely – s ezt már a re-
cenzens teszi hozzá ‒ szerencsétlenül ötvözte 
a keynesi költségvetés-politika gazdaságélén-
kítő költségvetési kiadásait a tőkeigényre 
nem igazán érzékeny és a külgazdasági im-
pulzusoktól jelentősen elszakított, elsősorban 
autonómiára törekvő, óvatos vállalati maga-
tartással. Nem csoda, hogy ez technológiai 
lemaradást eredményezett, ami, mint azt Bod 
írja, a rendszerváltás után a volt szocialis-
ta nagyvállalatok döntő részét piacvesztésre 
kárhoztatta. Tegyük hozzá, ebben magunk is 
segítettünk a sorsnak, a piacba vetett vakhit 
általános uralmával.

ez a második korszak, amelyben Bod Péter 
Ákos a heterodoxia fogalmát értelmezi.

Valóban kardinális változások kora volt a 
rendszerváltás. Próbálkozott az antall-kor-
mány új, a transzformációt segítő, nem or-
todox elemekkel, például egzisztenciahitel, 
start-hitel. ezek köthetők voltak a Bod Péter 
Ákos jegybanki munkásságához. de mint rá-
mutat, az imF által vezérelt gazdaságpolitika, 
a szigorú csődtörvénnyel és a komoly költség-
vetési megszorításokkal ‒ amelyek akkor már 
a mainstreamként uralkodó monetarista el-
mélet fő eszközei voltak ‒  számos vállalkozás 
indokolatlan romba dőlését idézte elő. a be-

áramló külföldi tőke s a kapitalistává átved-
lett volt szocialista menedzsertulajdonosok 
örömére. az olcsón megszerezhető vállalatok 
később sem érték el azt a piaci részesedést, 
amelyet egy koncepciózus – akkor éppen 
unortodoxnak minősülő ‒ fejlesztéspolitika 
mellett – ha ilyen lett volna ‒ talán elérhettek 
vagy legalább megtarthattak volna. a költség-
vetési megszorítások miatt azonban nem volt 
pénz a vállalatok rendbe hozására, reorgani-
zációjára, különösen nem a modernizálására. 
Utóbbit éppen a külföldi tőkétől vártuk… az 
általánosan elfogadott ideológia is azt hangsú-
lyozta, hogy „majd a piac megoldja…” meg 
is oldotta, ám nem a magyar gazdaság javára. 
Így ment tönkre közép-európa legnagyobb 
buszgyára, amelyre bizonyosan ráfért volna a 
korszerűsítés, de leradírozni a palettáról nem 
volt nemzetgazdasági szempontból kifizetődő. 
(Bár tény, hogy a külpiaci térvesztésnek a fő 
oka a korábbi partnerek korlátozott fizetőké-
pessége volt, vagyis nem belső, hanem külső 
tényező.) 

a szerző hosszasan elmélkedik arról, hogy a 
rendszerváltás korában a szociális piacgazdaság 
miért nem valósulhatott meg, noha ezt tűzte 
a rendszerváltó kormány célul. sokak szerint 
ez egyedi, korszakhoz kötött német megoldás 
volt, a mi társadalmunk és gazdaságunk nem 
alkalmas rá. Talán világosabbá tehette volna a 
dolgot, ha a szerző a rendszerváltás korszakát 
még jobban belehelyezni a világgazdasági fo-
lyamatokba, hiszen a Washingtoni konszen-
zus valóban új normákat hozott. Normává 
vált, ami eltért a korábbi gyakorlattól, s fordít-
va. Általánossá vált a devizaszerzésre orientált, 
külpiacra irányuló gazdaságpolitika az olaj-
árrobbanást követő évtizedben, hiszen szinte 
minden állam eladósodott ‒ s jó részük devi-
zában. ez megnövelte a pénzügyi szektor nem-
zetközi tőkeallokációs szerepét, amit a Wa-
shingtoni konszenzus csak tovább fokozott. 
az úgynevezett „fordi növekedés” korszaka, 
amely a belső piacokra alapozott, s amelyben 
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a bérek párhuzamosan nőttek a profitokkal, 
megszűnt. az új világban a tőke az abszolút 
bérelőnyöket kínáló térségeket keresi, s ezt a 
WTo-nak köszönhetően teheti is, nemzetközi 
méretekben. ebben a helyzetben nehéz a szo-
ciális piacgazdaság versenyen alapuló, ámde 
szociálisan érzékeny rendszerét megvalósítani. 
a nemzetközi verseny ugyanis kisepri a túlzott 
szociális szempont érvényesítését a gazdaság-
politikák gyakorlatából. ezért lehetett volna 
nehezen érvényre juttatni 1990-ben az 1945 
után még alapvetően belső piacra termelő né-
met szociális piacgazdaság pozitív eszköztárát. 
megváltozott a rendszerváltás korára a világ. 
a recenzens, aki évtizedek óta maga is a szoci-
ális piacgazdaság elkötelezett híve, szomorúan 
állapítja meg ezt a tényt. Nem csak a magyar 
és a német mentalitásbeli különbség miatt volt 
lehetetlen a szociális piacgazdaság megvalósí-
tása, bár a szabályozottság jogi környezetének 
felépítése ezt segítette volna. a szorgalmas, 
normakövető németekhez képest a szocializ-
mus nálunk kitermelt egy ügyeskedő, mindig 
kiskapukereső és főleg, a rendszerváltástól ha-
mar jólétet váró társadalmat, amely minden 
pozitív nemzeti értékünk ellenére alapvetően 
korlátozta a modell követését. de a fő akadály 
a globális piacgazdaság kiépülésének megkez-
dődése volt, ami a versenyt és annak szabályo-
zó hatását gyökeresen megváltoztatta, nemzet-
közi méretűvé tette.

ebben a sorsban a periférián elhelyezkedő 
országok többsége osztozik, még ha nem is 
olyan mértékben, mint a magyarok. az eU 
magországai mindnyájunkat saját érdekeik 
terepének tekintettek, s az alapító atyák fel-
zárkóztatási gondolatától lényegesen eltávo-
lodtak. mi pedig a kádár-korszak adósság-
öröksége miatt nehezített pályán futottunk, s 
ez meglátszott a válságkezelés időszakában is.

ebből kiindulva lehet elemezni a harma-
dik periódus, a 2008-as pénzügyi válság után 
bevezetett eszközöket, s ezek sajátos magyar 
érvényesülését is. Helyesen fogalmaz a könyv 

szerzője, hogy nemcsak a helyzet, de a közgaz-
daság-elmélet is más lett erre az időre. dog-
mák vannak megszűnőben. amit évtizedeken 
át tanítottunk a közgazdaságtanban és a pénz-
ügytanban (a jegybank csak a bankok bank-
ja, vállalatokkal nincs kapcsolatban, az állam 
nem jó tulajdonos, a cél a teljes konvertibi-
litás, minden devizakorlátozás eltörlése stb.), 
módosulni látszik. a jegybankok vállalati 
kötvényt is vásárolnak, állampapír-vásárlással 
finanszírozzák (akár közvetlenül is) a költség-
vetést, a kormányok államosítanak, vállalkozá-
sokat, bankokat, s mindemellett korábbi alap-
elveket elevenítenek fel, azaz visszatérnek a 
keynesiánus anticiklikus politikára, s megállít-
ják, visszafordítják a dereguláció gyakorlatát. 
Ugyanakkor a vezető magánvállalkozások, s 
legfőképp a pénztőke érdekeit messzemenően 
kiszolgálják. olyan mértékben keverik a gaz-
daságpolitika eltérő elveken nyugvó elemeit, 
hogy azt nyugodtan tekinthetjük önmagában 
heterodoxiának. Nem kell azt gondolnunk, 
hogy a magánérdekekkel szemben előtérbe 
kerül a közérdek, hiszen az említett változá-
sok éppen a magántőke érdekében valósulnak 
meg. az állam szerepe tehát ‒ az ellenkező fel-
tételezésekkel szemben ‒ nem csökken, hanem 
erősödik. 

a magyar gyakorlat azonban ehhez képest 
is eltérő. Unortodox a heterodoxiához képest 
is. a magyar kormányzati intézkedések adott 
esetben túlmennek a fenti elveken, s belehasí-
tanak a magánérdekekbe. (különadók, bank-
adó) más oldalról viszont hagyományos piaci 
ösztönzőket alkalmaz ‒ jövedelemadó-csök-
kentés ‒, nem nézve, hogy a jelen világgazdasá-
gi környezetben ‒ nyitottságunk mellett ‒ le-
het-e hatékony növekedésserkentő. Bod Péter 
Ákos kritikusan elemzi ezeket, rámutatva eset-
leges negatív hatásukra (befektetőelriasztás, 
megtakarításelfolyás). a kiemelkedő profitok 
megadóztatásánál helyesebbnek tartja azok 
keletkezésének megakadályozását. ez dicsére-
tes gondolat, csak nehezen érthető, hogy mi-
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ért nem érzékeli: éppen a globalista verseny, 
a magyar munkaerő kiszolgáltatottsága miatt 
nem megy. a beáramló külföldi tőke bizony 
visszaél azzal, hogy a szocializmusból ilyen ala-
csony béreket örököltünk, s esze ágában sincs 
ezt profitja mérséklése árán emelni… erre 
kényszeríteni pedig nem lehet. a minimálbér-
emelés a magyar kisvállalkozókat tenné tönk-
re. más eszköze meg nemigen van az államha-
talomnak a korrekcióra.

Bod Péter Ákos könyve tanulságos olvas-
mány. egyik fő értéke éppen az, hogy tovább-
gondolásra késztet. arról, hogy a közgazdaság-
tudomány nem matematikai egzaktságú, hogy 
a gazdaságpolitika nem tértől és időtől függet-
len (inkább egyfajta művészet), hogy a pénz-
ügyi törvényeket ember alkotta jogrend szülte, 
s nem kőtáblára írottak.  

Botos Katalin 
Levelezési e-cím: botos.katalin@jak.ppke.hu
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cso lat ban az ide vo nat ko zó leg újabb is me ret anyag gal, va la mint azok kal a meg ál la pí tá sok kal, ame-
lyek bõl a szer zõk a kö vet kez te té se ket le von ták. Az ered mé nyek új sze rû sé ge vi lá go san tûn jön ki. 

A mód sze rek, ered mé nyek, meg be szé lés ré szek meg fe le lõ al cí me ket kap ja nak. A kéz irat-
ban az áb rák he lyét, cí mét kér jük arab szá mok kal je löl ni. 

x Iro dal mi hi vat ko zá sok. Az iro dal mi hi vat ko zá so kat a leg újabb ere de ti köz le mé nyek re és 
ös  sze fog la lók ra kell kor lá toz ni. Csak azok az iro dal mi hi vat ko zá sok so rol ha tók fel, ame lyek-
re a szö veg ben uta lás tör tént és di rekt kap cso lat ban van nak a ku ta tott prob lé má val. Há rom-
nál több szer zõ ese tén a há rom szer zõ ne ve után „et al” íran dó. A szö veg kö zi szak iro dal mi 
uta lá so kat zá ró jel ben kér jük fel tün tet ni, pél dá ul (Osipian, 2009). Ha va la me lyik szer zõ tõl 
több, azo nos év ben meg je lent mun ká ra hi vat ko zik, a mû vek meg kü lön böz te té sé re hasz nál ja 
az év szám mel lé írt a, b, c stb. in de xet. Ol dal szám meg adá sa ese tén (szó sze rin ti idé zet nél az 
ol dal szám kö te le zõ en je lö len dõ). 

Az iro da lom jegy zé ket a ta nul mány vé gén abc-sor rend ben kö zöl jék, a kö vet ke zõ kép pen 
old va fel a szö veg kö zi uta lá so kat: 
Köny vek nél: Fel föl di B. – Né meth E. – Tarr K. – Vass Gy. (2002): Kom mu ni ká ció mint 

az eu ró pai in teg rá ció ön kor mány za ti szem pont ból ki emelt kér dé se, Municipium Ma gyar or szág 
Ala pít vány, Bu da pest
Ta nul mány kö te tek ben, gyûj te mé nyes kö te tek ben meg je lent pub li ká ci ók nál: Menard, 

C. (2004): A new institutional approach to organization. In: Menard, C. – Shirley, N (ed.): 
Handbook of new institutional economics. Kluwer: Boston-Dordrect. Pp. 281–318
Fo lyó irat ban meg je lent cik kek nél: Osipian, A. L. (2009): Corruption hierarchies in 

higher education in the former Soviet Bloc. International Jo ur nal of Educational Development. 
29. pp. 321–330
Web cí mek nél: World Bank Institute (2010): Governance matters 2009. Worldwide Governance 

Indicators, 1996–2008. Online: http://info.worldbank.org/governance/ wgi/index.asp

y A táb lá za to kat cím mel kell el lát ni, min den táb lá za tot kü lön la pon kell meg ad ni. 
A táb lá zat ne le gyen kép, a táb lá za to kat wordben, excelben kér jük el ké szí te ni. 

z Az áb rá kat cím mel kell el lát ni. Az áb rá kat min dig gra fi kus raj zol ja, ezért, hogy pon to-
sak le gyünk, kér jük az adat so ro kat. Kér jük a mér ték egy ség, jel ma gya rá zat szük ség sze rin ti 
meg adá sát. Az áb ra for rá sát kér jük meg je löl ni; a szö veg ben meg fe le lõ he lyen je len jen meg az 
áb rák ra, táb lák ra, jegy ze tek re va ló hi vat ko zás.

Kö szön jük, hogy meg fe le lõ en elõ ké szí tett kéz irat tal se gí ti mun kán kat!

a Pénz ügyi Szem le szer kesz tõ sé ge


