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agyarország tagja a világ
legfejlettebb országait
tömörítő kluboknak,

polgárai a világ leggazdagabb
negyedébe tartoznak. Biztonsá-
gunkat a legerősebb katonai
szövetség őrzi, életünk minden
területe egyre szervesebben il-
leszkedik a világ legnagyobb
gazdaságába. Erős és egészséges
a gazdaságunk, a konzervatív
ágazatokra épülő ipar (pl. gép-
autó, vegyiáru, élelmiszer) és a
szakképzettségéhez képest olcsó
munkaerő a világ 30 legverseny-
képesebb országa közé emel
minket. Hatalmas áruházak és
nagy gonddal kialakított speciá-

lis üzletek termékei között válo-
gathatunk. Egyre kifinomul-
tabb és olcsóbb szolgáltatások
teszik sokunk életét kellemeseb-
bé, a mobilos internettől és az
árnyas kávéházak teraszától az
olcsó repülésen keresztül pénz-
ügyeink kényelmes intézéséig.
A magyarok várható életkora az
egyik legalacsonyabb Európá-
ban, egészségi állapotunk ka-
tasztrofális. Az egyre kevesebb
gyerek írni-olvasni tudása kor-
osztályról korosztályra romlik.
Biztonságunkat egyre nagyobb
mértékben bízzuk őrző-védő
kft-kre a rendőrség helyett, iga-
zunkért a bírósághoz fordulni

drága és kivárhatatlanul lassú.
A gazdagok és szegények közöt-
ti különbségek nőnek, emberek
tízezrei, falvak és városok százai
süllyednek egyre mélyebben az
esélytelen szegénység mocsará-
ba. Az Európában átlagos érték-
nél 10 százalékkal kevesebb em-
bernek van hivatalosan munká-
ja, mert sok a rokkant és a feke-
tén dolgozó. Valutánk válságról
válságra bukdácsol egekbe
emelve a tőke árát, a kamatot.
Az emberek adóterhei és az ál-
lamadósság egyszerre nőnek.
A köz egészségének óvása, tudá-
sának gyarapítása, a köz- és jog-
biztonság fenntartása, az esély-

egyenlőség biztosítása, a mun-
kához jutás feltételeinek megte-
remtése és a stabil gazdasági kö-
rülmények megőrzése – ezek az
állam klasszikus feladatai. A
magyar állam ezek ellátására
képtelen.

Ál-szolgáltatások
Magyarországon, mint minden
más államban létezik egészség-
ügy, oktatás, vasút, ágazati sza-
bályozás. Csak nem működik. A
rendelők, egyetemi épületek, a
pályaudvarok csak díszletek. A
korábban működő szabályozó-
kat szisztematikus munkával
áramvonalasítja légvárrá köztár-

„Ingyen nincs semmi”•Miért lesz működőképtelen a magyar állam?

Államgörcs Magyarországon
Miért az állam a multinacionális cégek legjobb barátja, és mit szól ehhez a politikailag aktív közép-
osztály? Kiknek az érdekeit szolgálja a jelenlegi állapotok fenntartása és miért nem képesek köz-
szolgáltatásaink a tőlük elvárható színvonalat nyújtani?

M

A legtöbb közszolgáltatás nem teljesíti a vele szemben támasztható minimális elvárásokat
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saságunk kormánya. A kórhá-
zakban rendes ellátást csak ko-
moly fizetségért várhat az em-
ber. A felsőoktatásban a diákok
és az oktatók közmegegyezése
szerint félévenkénti vizsgaidő-
szakokkal papírozzák le az év
többi időszakának (sokszor
hasznosan eltöltött) szabadide-
jét. Az egyetemre vágyó diákok
többsége iskolán kívüli magán-
órákon készül a felvételire. A vo-
nattal járók negyven százaléka
vasutas. 

A legtöbb közszolgáltatás
nem teljesíti a vele szemben tá-
masztható minimális elváráso-
kat sem. Már hozzászoktunk,
ezért nincs botrány, hiába foly-
nak el a semmibe adóforintok
százmilliárdjai. Egyébként is ez
a látszat sokszor olcsóbb, mint a
valóság, A rendesen működő ok-
tatás, egészségügy, stb. többe
kerülne, mint a virtuális intéz-
ményrendszer fenntartása. A
látszatprofesszorok és a látszat-
szolgáltatók látszatmenedzserei
pedig az állami fizetségért el-
játsszák szerepüket. Összeka-
csintanak a kormánnyal: Te
nem adsz rá elég pénzt, mi nem
csináljuk rendesen, és felezünk.
A hatékonyság és célszerűség
zászlaja alatt rohamra induló
Don Quijoték pedig pillanatok
alatt felőrlődnek.

Az állam az erõseké
Miért tűri mindezt a gazdaság?
Miért nem indult meg banká-
rok, multinacionális alapítvá-
nyok támogatásával a hazai ipa-
rosokra támaszkodó libertar-
iánus, az államot minimalizáló
forradalom? Mert nincsen rá
szükségük. Sőt, az állam a ba-
rátjuk, legfőbb és leglojálisabb
üzletfelük. A multinacionális
vállalatok adóterhei minimáli-
sak, a letelepedés költségét, a
munkaerő toborzásának és a
beszállítói kör kialakításának
árát nagyrészt az állam állja. A
pénzügyi szektor a kormányzat
legfőbb hitelezője, az államtól
szerzett jövedelmei már mente-

sek a korábbi botrányoktól de
semmi sem utal a csapok elzárá-
sára. A központosított közbe-
szerzések, a kegyesen osztoga-
tott mindenféle koncessziók, a
grandiózus fejlesztési támogatá-
sok lehetőségei „drága baráttá”
teszik a kormányzatot a magyar
gazdaság nagyhercegei szemé-
ben. A középvállalatok vezetői-
nek közéleti aktivitását a pazar-
lások ostorozása helyett a politi-
kusok előszobáiban működő tá-
mogatás-osztogató bazárokba
tereli az ésszerű számítás. A po-
litikailag aktív középosztály az
egyetlen kényes csoport, nem is
véletlen hogy körülöttük forog a
magyar politika. A mindenkori
kormány leglátványosabb politi-
kai akciói (tandíj eltörlése, la-
káshitel, közalkalmazotti bér-
emelés, Sulinet stb.) őket céloz-
zák meg. A fennmaradó esetle-
ges berzenkedést (a Kádár-rend-
szer logikája szerint) kiváltsá-

gok hűtik le: az intercity vona-
tok, az elit középiskolák, az is-
meretségi alapon szerezhető
műtétek, a középosztálynak
épülő autópályák. A számlát fi-
zetők („a rendszerváltás veszte-
sei”) pedig dühöngjenek a kocs-
mában, nézzék a tévét. A vok-
suk meg megér egy heti nyugdí-
jat vagy egy gulyást.

A kormány a működésképte-
len állam felett a meghatározó
érdekcsoportokkal kötött alkuk
merev kötésében egyetlen do-
logra játszik: túlélni napról nap-
ra. Botrányt elkenni, zúgolódó-
kat lecsillapítani, veszélyes ele-
meket eltávolítani. Nem véletlen
hogy a kormány kritikus – és
ezért viszonylagosan működő –
pontja a pénzügyminisztérium:
évről évre egyensúlyban kell tar-
tani a költségvetést, ha nem si-
kerül, akkor gyorsan kommuni-

kálni kell, meg faragni innen-
onnan. Ha nagyon nagy a baj,
hozzányúlni a túl drága pontok-
hoz. Boldogabb időkben és he-
lyeken reformokat az állami fel-
adatok jobb megszervezése ér-
dekében indítanak. A magyar
kormány számára a reform a
költségvetési egyensúly megóvá-
sa érdekében indított költség-
csökkentő beavatkozás. Ha sike-
rül a ciklus alatt végig megúsz-
ni, hogy nagyot boruljon a bili,
majd a politikai csodadoktorok
segítségével sikerül az ellenzé-
ket kiutálni a győzelmi esélyek-
ből, és mehet tovább a perspek-
tívátlan, de jövedelmező üzlet-
menet.

Bajok privatizálása
Amikor megbomlik a politika fi-
nom egyensúlya a kormányzati
kétségbeesést a dogmatikus re-
ceptek vakmerő elővétele követi.
Az egyensúly fenntartásáért vi-

tézkedő gazdaságpolitikusok –
mellőzve a mikroökonómia és
az intézményi közgazdaságtan a
józan ész logikájával meglepően
egybevágó alapvető ismereteit –
azonnal privatizációért kiálta-
nak, amikor valami már tartha-
tatlan. Ez azonban politikailag
teljesen logikus.

Ha az állam valós piac és szi-
lárd szabályozás nélkül ad ma-
gánkézbe valamit, akkor lénye-
gében hűbérbirtokot adomá-
nyoz. Az átláthatatlanul kusza
állami rendszerek egyes elemei-
nek eladása óhatatlanul ahhoz
vezet, hogy a magántőke kiválo-
gatja a legjövedelmezőbb eleme-
ket, majd minden befolyását lat-
ba veti a számára kedvező játék-
szabályok kialakítására. Rövid
távon a magánellátó megoldja a
problémát, cserébe a majdani
magas állami díjakért. Ez azon-

ban politikailag megéri. A prob-
léma elodázható, miközben be-
söpörhető a járadékok jogosult-
ságát megszerzők hálás lekötele-
zettsége. Az eljárás univerzális,
legyen szó kórházról, egészség-
szervezésről, Volán társaságok-
ról, szerencsejátékról, kommu-
nális szolgáltatásokról vagy ér-
dekes PPP (public private part-
nership – közszféra és vállalko-
zói szektor együttműködése)
konstrukciókról. A magyar ál-
lam működésképtelensége és az
ezt fenntartó görcsös politikai
alku sajnos egyelőre életképes.
A magángazdaság ereje, illetve a
kiváltságok rendje a társadalom
meghatározó csoportjait semle-
gesíti a kérdésben. Az állam
adóssága közben nő: nem anya-
gi értelemben (a makromutatók
kipofozhatóak), hanem az em-
berek esélytelenségének, tudat-
lanságának, rossz egészségügyi
állapotának formájában. Az au-
tópályái és bevásárlóközpontjai
közé zárkózó alkalmazottak az
exportra termelő vállalatoktól
kapott béreiből fizeti a magas
adót, tandíjat, egészségbiztosí-
tást, és támogatja a szegény vi-
dékek felvirágoztatását célzó
élelmiszerosztásból és a rendőr-
ség megerősítéséből álló progra-
mot. Tagja maradunk az előkelő
kluboknak: tulajdonosaink,
közszolgáltatásunk privát mű-
ködtetői és kereskedelmi part-
nereink benntartanak minket.

Fel kell nõni
A kasztosodó társadalom, az ezt
megállítani képtelen, az erősek
kegyeit kereső állam görcse
nem oldható fel könnyedén. Ez
a szűk látókörű, rövidtávú érde-
kek rendszere. Ha változást sze-
retnénk, elemezni kell, vitatkoz-
ni: értékekről, célokról. Hiszen
érdekek mindig lesznek, de ho-
rizontjuk, időtávjuk növelhető.
Ha változást akarunk, fel kell
nőni a feladathoz.

– LŐCSEI LÁSZLÓ

(A szerző a Szabadlovas
Közgazdász Egylet tagja)

A multinacionális vállalatok adóterhei
minimálisak, a letelepedés költségét,

a munkaerõ toborzásának és a beszállítói kör
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