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A „világgazdaság” fogalma először a ném et és az osztrák közgazdasági irodalom
ban fordult elő. Magyarországon az 1930-as évek elején, a gazdasági válság kap
csán je len t meg, majd nyert polgárjogot a Varga István által alapított Magyar 
Gazdaságkutató Intézet tevékenységében. A második világháború kitörése elvág
ta a norm ális nem zetközi gazdasági kapcsolatokat, a háború után pedig az újjá
építés feladatai, majd a szocialista típusú gazdasági rendszer kialakításának prob
lémái kötötték le a magyar közgazdászok figyelmét. A hidegháború légköre sem 
ösztönözte a kutatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elemzésé
vel foglalkozzanak. Nagyobb figyelem fordult a világpolitika felé, és a nem zet
közi gazdasági kérdések is jó részt ezzel kapcsolatban fogalmazódtak meg (pl. 
m ennyire változott meg a tőkés gazdaság a második világháború után, hogyan 
hat a gyarmati rendszer felbomlása a nemzetközi viszonyokra).

1963-ig, az Afro-ázsiai Kutatócsoport megalakulásáig sem világgazdasági, 
sem a fejlődő országok kutatására specializált intézm ény nem  volt Magyarorszá
gon. Igaz, a M arx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen néhányan foglal
koztak az idevágó kérdésekkel és a Külkereskedelmi M inisztérium  K onjunktú
ra- és Piackutató Intézete is figyelemmel kísérte a rövid távú konjunktúra alaku
lását, a nyersanyagárak mozgását, továbbá folytak nagyon fontos nemzetközi 
látószögű kutatások az M TA  Közgazdaságtudományi Intézetében is, egészében 
azonban az intézet a magyar gazdaság belső kérdéseire összpontosította energiá
it. így valódi „minőségi ugrás” volt, amikor az M TA  létrehozta az első olyan 
kutatóm űhelyt, amely a világgazdasági jelenségek egy jelentős új témakörét, a 
fejlődő országokat vizsgálta.

Az Afro-ázsiai Kutatócsoport létrehozását sem Magyarország történelm i
gazdasági múltja, sem a fejlődő országokkal kialakított gazdasági kapcsolatok 
nagyságrendje nem  indokolhatta. Az a felismerés bizonyult meghatározónak, 
hogy a gyarmati rendszer felbomlása új lehetőségeket csillantott fel a szocialista 
országok előtt. Ezek egy része a gazdasági-műszaki kapcsolatok fejlesztésére, 
m ásik -  m eghatározó -  része pedig a szocialista tervgazdaság során elért ered



m ények átvitelére, az állami tervezésre épülő nem  kapitalista út (földreform, 
beruházások, iparosítás) megvalósítására, egyfajta modell-transzferre vonatko
zott. H am ar kiderült, hogy a fejlődő országok sajátos problémái -  nem  utolsó
sorban gazdasági-társadalmi elmaradottságuk és világgazdasági fü ^ ő sé g ü k  -  
számos tapasztalattal gazdagíthatják azt a magyar gazdasági reformot, amelynek 
előkészületei az 1960-as évek első felében indultak meg. Kezdettől fogva világos 
volt, hogy több tucat új állam létrejötte alapvető változásokat indít el a világpoli
tikában és a világgazdaságban, vagyis a fejlődő országok tanulmányozása nem  
képzelhető el a meghatározó folyamatok vizsgálata nélkül.

Részben ilyen meggondolások alapján, részben pedig annak jegyében, hogy 
segítséget adjon az egyik afrikai ország gazdasági intézm ényeinek stabilizálásá
hoz, a M arx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi Tanszé
kének két szobájában -  Bognár József irányításával és mindössze négy kutatói 
státusszal — alakult m eg 1963. jún ius 1-jével az Afro-ázsiai Kutatócsoport. Köz
vetlenül az M TA -hoz tartozó intézeti-szervezeti formát a csoport 1967-ben 
kapott, amikor kutatóközponttá alakult át. Egy évtized alatt, vagyis addig, amíg 
1973-ban Világgazdasági Kutatóintézetté (VKI) vált, a kutatómíjhely rendkívül 
dinam ikusan fejlődött, miközben 1969-ben telephelyet is váltott (egy Kálló es
peres utcai villába költözött). Akadémiai m éretekben végig alacsony létszámú 
csoport maradt, hiszen még 1971-ben is csak 29 fővel (ezen belül 12 kutatóval) 
dolgozott. A kutatói létszám egy évtized alatt mégis meghárom szorozódott, 
m iközben jelentős kutatási infrastruktúra jö tt  létre. Ekkor épült ki a T udom á
nyos Tájékoztató Szolgálat, amely m egteremtette a m odern világgazdasági kuta
tás korszerű könyvtári és dokumentációs bázisát, kézbevette a kiadási, kiad
ványterjesztési feladatokat, és nemzetközi cserekapcsolatokat kezdeményezett.

Kutatócsoportban, majd -központban nem  voltak tudományos osztályok. Az 
igazgató közvetlenül irányította a munkatársakat, akik viszont nagyfokú kutatási 
önállósággal rendelkeztek. A fiatal kutatók a formális hierarchia hiányát éppúgy 
élvezték, m int a magyar viszonylatban példátlanul nyitott légkört, továbbá a 
kutatóm unka sokszíníaségét és interdiszciplináris jellegét.

A kutatóm űhely arculatának, jellegének alakulására kezdettől fogva m egha
tározó hatást gyakorolt Bognár József személyisége. A Világgazdasági Kutató- 
intézet a mai napig azokra az alapelvekre épül, amelyek m ár a kezdeteknél je len  
voltak: nyitottság, törekvés az ideológiamentességre és a kutatások szabadságára, 
az elméleti és gyakorlati kutatások összhangjára, a komparatív elem zésekre, a 
nemzetközi kapcsolatrendszerre, az interdiszciplinaritásra.

A kutatások hom lokterében az újonnan létrejött és többségükben az elmara
dottság ezernyi jegyét magukon viselő afrikai és ázsiai (1965 után latin-amerikai) 
országok önálló gazdasági fejlődésének elősegítése állt. Ennek alapvető eszközét



a hosszabb távú és tudatos tervezés képezte. A magyar tapasztalatok e téren köz
vetlenül is átadhatóvá váltak akkor, amikor Kwame N krum ah ghanai elnök az 
1960-as évek közepén tervezési főtanácsadójának hívta meg Bognár Józsefet. 
További lökést adott az elméleti és gyakorlati m unka összekapcsolásának az 
United Nations Conference on Trade and Development (U N C T A D ) megbízása a 
kormányzati gazdasági döntések végrehajtásának vizsgálatára, amely anyag 
egyébként az 1968. évi újdelhi világkonferencia egyik hivatalos dokum entum a 
lett.

Az elmaradottságból való kitörés lehetőségeinek gazdaságpolitikai összefogla
lását, a politikai, társadalmi és gazdasági tényezők egymással való összefüggéseit, 
továbbá a tervek gyakorlati végrehajtásának feltételeit, siker- és kudarctényezőit 
legátfogóbban a Gazdaságpolitika és tervezés a fejlődő országokban című könyv nyújt
ja.' A kutatások m ár akkor hangsúlyozták, hogy a gazdasági növekedés meg
gyorsítása nem  azonos a termelés fokozásával. A tudatos fejlesztés olyan cselek
vést kíván, amely felöleli a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális változá
sok egész sorát.

H asonló megközelítés jellem ezte az elmaradottsággal kapcsolatos elméleti 
kutatásokat is (Szentes Tamás^ munkái). Ezek számba vették az elmaradottság 
belső és külső tényezőit, és m indkét irányban újabb kutatásokra sarkalltak. Az 
előbbi körbe számos olyan interdiszciplináris kutatás tartozott, amely a gazdasá
gon kívüli területeken fedezte fel az elmaradottság egyik vagy másik alapvető 
magyarázatát. Közülük kiemelkedtek az oktatással kapcsolatos kutatások (Mándi 
Péter^). A  külső mozgástér vizsgálata pedig m ár jóval a VKI megalakítása előtt 
m egterem tette a világgazdasági kutatások bázisát. Az ez irányú kutatások alapve
tően az alábbi területekre vonatkoztak: gazdasági függőség, nemzetközi vállala
tok erősödő tevékenysége a fejlődő országokban (Adám György“), a nemzetközi 
pénzügyi rendszer (Kemenes Egon^), kis országok mozgástere a világgazdaság
ban (Kádár Béla* )̂, valamint a regionális integrációk értékelése (Inotai András’).

1 Budapest, 1968, Akadémiai Kiadó, 627 p. (Bognár, 1967 magyarul, 1968 és 1969 angolul, 1974 
spanyolul.)

2 The political Economy o f Underdevelopment. 3. ed. Budapest, 1976, Akadémiai Kiadó, 346 p.
3 Afrika oktatásfejlesztésének koncepciója és annak problémái. Budapest, 1966, 16 p.
4 A  világkonszernek új stratégiája a fejlődő világban. Budapest, 1972, 16 p. gépirat.
5 A tőkés világgazdaság likviditása és a monetáris rendszer reformja. Közgazdasági Szemle, 1967, 

12,1494-1505.
6 Structural changes in the World Economy. Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó, 287 p. Economic and 

Technological Development and Strategic Thinking in the Eighties. Budapest, 1982, 42 p. (Trends in 
World Economy, N o. 37.)

7 A  regionális integrációk az új világgazdasági helyzetben. Budapest, 1980, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 257 p. Regional Integrations in the New World Economic Environment. Budapest, 1986,



A nemzetközi nyitás másik vonulatát képezték azok a kutatások, am elyek a 
fejlődő országok tapasztalatainak széles körű összehasonlítására koncentráltak. 
Az E N SZ  első és m ásodik fejlesztési évtizede jelentős lökést adott az ilyen kuta
tásoknak, amelyek eredm ényeit Simái Mihály® könyve összegezte. H asonló 
komparatív tapasztalatokkal gazdagította a kutatást a több éven át készített gaz
dasági konjunktúraelemzés a fejlődő országokról.

A harmadik fő vonulatot a Magyarország (és más szocialista országok), illetve 
a fejlődő országok közötti gazdasági, műszaki, pénzügyi kapcsolatok rendszeres 
elemzése képezte.

Ahogy a fejlődő országok kutatása szinte törvényszerűen eredm ényezte a vi
lággazdasági szemléletmód megerősödését, úgy nyilvánvaló volt az is, hogy ezek 
a kutatások mintegy elméleti kísérleti terepét képezték azoknak a kérdéseknek, 
amelyek az 1960-as évek második felétől a magyar gazdaság fejlődése kapcsán is 
megjelentek. A központi tervezés lehetőségei és korlátai, a tervvégrehajtás haté
konyságának javítása, a mezőgazdaság kiemelt fejlesztése a felzárkózás adott idő
szakában, a nemzetközi pénzügyi rendszerbe való bekapcsolódás esélyei, a 
külgazdasági stratégia (importhelyettesítés és exportorientáció közötti választás) 
megalapozása, a világ nyersanyaghelyzetének értékelése, és az ebből adódó teen
dők  magyar-szovjet viszonylatban m ind olyan kutatási eredményekre épülnek, 
amelyek valójában a fejlődő világ vizsgálatában gyökereznek, de az o tt szerzett 
tapasztalatok jelentős hatást gyakorolhattak m ind a magyar közgazdasági gon
dolkodás fejlődésére, m ind a gyakorlati gazdaságpolitika alakítására.

A csoport/központ kutatóinak szellemi fejlődését nagyban segítették a nem 
zetközi kapcsolatok (ösztöndíjak, neves külföldi előadók meghívása, E N S Z - 
szervezetek m unkájában való részvétel). Ezek sorában különleges helyet foglalt 
el a szocialista országok tudom ányos akadémiáival kialakított együttműködés. 
Ezek tudom ányos hatékonyságát és újszerűségét sok esetben meg lehetett kér
dőjelezni, a m unkatársak számára mégis kapcsolatokat teremtettek, egyes ese
tekben közös kutatásokhoz vezettek, miközben világossá tették, hogy az ideoló
giai indíttatású kutatásokkal szemben milyen előnyökkel rendelkeztek a gazda
sági realitás talaján álló magyar kutatók.

A csoport/központ nemzetközi elismertségéhez nagymértékben já ru lt hozzá 
a Studies on Developing Countries kiadványsorozat, amelyben 1991-ig 134 kötet

Akadémiai Könyvkiadó, 286 p. Régiónál Economic Integrations and International Division q f Labour.
Regionalism and Globalism in the New Period qf World Economic Development. Budapest, 1982, 85 p.
(Világgazdasági Tudományos Tanács, Hungárián Scientific Council fór World Economy.
Trends is World Economy, N o. 39.)

8 Simái Mihály; Tervezés és terwégrehajtás a fejlődő országokban. Budapest, Közgazdaságtudományi
Egyetem, 1971, 72 p.



je len t meg, döntően a fejlesztési stratégia és tervezés, a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok és a fejlődés nem  gazdasági tényezőinek elemzése körében.

A Világgazdasági Tudományos Tanács

A fejlődő országok kutatásától a legszélesebben értelmezett v ilá^zd aság i kutatá
sokig ívelő egy évtizedes fejlődési pályán intézményi mérföldkőnek bizonyult a 
V ilá^zd aság i Tudományos Tanács (VTT) életre hívása. Indítékait keresleti és 
kínálati oldalon egyaránt jól nyom on lehet követni. A hidegháború megszíanése, a 
kelet-nyugati kapcsolatok élénkülése, a világgazdasági folyamatok jelentős átalaku
lása és m ár előrejelezhető, Magyarországot is érintő fordulatai (a nemzetközi 
pénzügyi rendszertől az exportorientáción át a nyersanyaghelyzetig), s nem  utol
sósorban pedig az 1968 elején bevezetett magyar gazdasági reform indokolta a 
világgazdasági kutatások iránti igény erősödését. Kínálati oldalon ugyanakkor az 
előző évek kutatási eredményeire építve már rendelkezésre állt egy olyan szellemi 
háttér, amely e feladatoknak a bognári filozófiát mindig jellem ző hálózatépítés kere
tében eleget tudott tenni. Ezért 1968-ban Bognár József javaslatot tett a v i lá ^ z d a -  
sági kutatások intézményi hátterének megteremtésére. Elsődleges javaslata már 
akkor egy világgazdasági intézet létrehozására irányult az Afro-ázsiai Kutatóköz
pont bázisán. Helyette azonban másik, átmeneti javaslatát fogadták el, ami a kuta
tóközpont tevékenységének kiterjesztését egy új szervezet, a Világgazdasági T u 
dományos Tanács égisze alatt tette lehetővé.

A V T T  a Nem zetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának határozata alap
ján  1969-ben kezdte meg működését. A magyar tudományszervezésben szinte 
egyedülálló megoldást képvisel (hasonló konstrukciót majd az 1996-ban létre
hozott Integrációs Stratégiai M unkacsoport mutat), hiszen jogállása, szervezete 
és személyi összetétele biztosította a kormányzat gyakorlati igényeinek kielégíté
sét, a legfontosabb világgazdasági jellegű döntések tudományos megalapozását és 
a tudom ánypolitikai irányítás szempontjainak érvényesítését. A V T T  elnökévé a 
korm ány Bognár Józsefet nevezte ki.

A V T T  magában foglalta a nemzetközi gazdasági kérdésekkel foglalkozó kuta
tóintézetek vezetőit, az ilyen témákra szakosodott akadémikusokat és a kutatási 
eredmények lehetséges felhasználóinak tekintélyes képviselőit is. Célja az volt, 
hogy a gazdaságpolitika számára is konkrétabbá és megalapozottabbá tegye a kuta
tásokat, magas szintű együttműködést hozzon létre a tudományos világ és a gya
korlati döntéshozók között, és tartós pénzügyi alapokat biztosítson a stratégiai 
jellegű kutatásokhoz és a kutatási eredmények elteijesztéséhez. Az Afro-ázsiai 
Kutatóközpont, majd később a VKI lett a V TT agytrösztje. A tanács csaknem két



évtizedig tevékenykedett (az 1989. évi rendszerváltást követően szűnt meg), és 
számos új és fontos gondolattal és érvvel gazdagította a magyar gazdasági döntés- 
hozatalt a sorsdöntő európai változásokra való felkészülés kritikus éveiben.

A V TT számára készített és általa megvitatott több m int 300 jelentéssel, elő
terjesztéssel, javaslattal kapcsolatban három dolog kíván említést. Egyrészt a 
világgazdaság főbb új tendenciáival és változásaival kapcsolatban készültek öt-, 
tíz- és húszéves előrejelzések Magyarországra vonatkozó politikai ajánlásokkal. 
Ezek elkészítésében több tucat kutató és gyakorlati szakember vett részt. Az 
előrejelzések m ár ebben az időben is integráló szerepet játszottak a ku ta tóm un
kában. M ásrészt nemzetközileg is elismert m űhely jö tt létre olyan, korábban 
tabunak m inősülő témákban, m int a szocialista országok gazdasági fejlődésének 
objektív megítélése, Magyarország fő gazdasági partnerének, a Szovjetunió gaz
daságának elemzése, továbbá a kelet-nyugati kapcsolatok kínálta lehetőségek 
vizsgálata. A V TT kiadványsorozata tehát csak a jéghegy csúcsa volt, a legtöbb 
dokum entum ot ugyanis bizalmasan kellett kezelni.

A V TT létrehozásával számottevően kibővült a kutatóközpont tevékenységi 
köre, és lehetőség nyílt a kutatások szakmai és pénzügyi megerősítésére. Ekkor 
kezdődnek intenzív kutatások a világgazdaság vezető országainak gazdaságpoliti
kájáról, a KGST-integráció fejlesztéséről, a nyersanyagimport biztosításának 
alternatíváiról, a nyugat-európai integráció alapkérdéseiről és az európai b izton
sági rendszer gazdaságpolitikai aspektusairól. M indezen munkákat a Középtávú 
világgazdasági prognózis cím ű kiemelt kutatási főirány koordinálta.

Az intézet megalapítása

A VKI megalapítása 1973-ban az Afro-ázsiai Kutatóközpont eredm ényeinek elis
m erését jelentette. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy szükség van több ism eretre, 
információra, gondolatra a globális környezet változásainak jobb megértése és a 
politika ezekhez igazítása érdekében. Egyúttal tükrözte azt a felismerést, hogy az 
alternatívák keresése m inden oldalon sürgősen szükségessé vált, ami új kihívást 
je lentett a tudományos kutatás számára.

Az alapító okirat az intézet feladatait így határozza meg; megbízható előrejel
zések készítése a világgazdasági változásokról; hasznosítható háttérinform ációk 
nyújtása a kormányzat külgazdasági döntéseinek megalapozásához; a világgazda
sági folyamatok általános tendenciáinak bemutatása.

Az elm últ több m in t negyedszázad alatt a VKI alapvető kutatási profilja nem  
változott, de e kereteken belül számos esetben következett be hangsúlym ódosu
lás. Ez törvényszerű is, ha figyelembe vesszük, hogy a VKI kezdettől fogva nem -



flz intézet m egalapítása

zetközi versenyképességre és ismertségre törekedett. Negyedszázad alatt je len
tősen gazdagodott a világgazdasági kutatások elméleti háttere, és nem  kevésbé 
változtak az előtérben álló kutatási témák. Rendszeres mozgásban voltak és van
nak a gazdaságpolitika által megfogalmazott kutatási igények, nem  is beszélve az
1989 után  Magyarországon, közvetlen környezetünkben és Európában bekövet
kezett változásokról. Ezt a gyorsan változó környezetet a VKI kutatásai azért 
tudták követni, m ert a több évtizedes prognosztikai beállítottság lehetővé tette a 
kutatási súlypontok áthelyeződésének időben való felismerését és a gazdaság- 
politikai igényekre való időbeli felkészülést. M ásrészt nagyfokú rugalmasságot 
kellett tanúsítani a belső struktúrák ki- és átalakításában, az intézet nemzetközi 
kapcsolatainak építésében és a kiadványpolitikában.

E rugalmasság ellenére a VKI tevékenységének filozófiáját néhány markánsan 
állandó elem jellem zi, ami m indenkor segítette az intézet m űködésének és kuta
tási tevékenységének folytonosságát, és magyarázatot ad a 27 év során szükség
szerűen bekövetkezett váltópontokra is.

Tudományos kutatások és eredmények az 1970-es években

Az intézet a magyar gazdaságpolitika egyik stratégiai kutatási központja lett. K u
tatásai során azonban nem  a magyar helyzetből, hanem  a Magyarország -  m int 
kis, nyitott, közepesen fejlett, közép-európai, kontinentális és erőteljesen sebez
hető ország -  számára meghatározó nemzetközi környezet vizsgálatából indul 
ki. N em  a magyar fejlődést kívánja ráerőltetni a világra, hanem  a világgazdaság, 
ezen belül a számunkra döntő európai gazdaság és egyre inkább a globális tőke
mozgások elemzéséből von le következtetéseket a magyar gazdaságpolitika szá
mára. Végeredményben m inden munkája a magyar gazdaság számára fogalmaz 
meg olyan következtetéseket, amelyek a nemzetközi környezet mozgásából, 
fejlődési és változási irányaiból adódnak.

Az intézetet kezdettől fogva a kifelé fordulás, a nemzetközi tudományos és 
gazdaságpolitikai centrum okhoz való kapcsolódás, az átfogó nemzetközi együtt
m űködés jellem ezte. A nem zetközi hálózatba való beépülés jelentős segítséget 
nyújtott abban is, hogy az intézet tájékozódni tudjon abban a sokrétű folyamat
ban, am ely az adott területen a nemzetközi tudományos kutatásban zajlik, és 
megfelelő találati biztonsággal tudja kiválasztani azokat a témákat, illetve együtt
m űködési partnereket, amelyek és akik a stratégiai kutatóm unka sikeres folytatá
sához nélkülözhetetlenek.

A VKI m ár megalakulásakor a világgazdasági kutatások szempontjából igen 
szerencsés környezetbe ágyazódott. Egyfelől ekkor robbantak be a világgazda



ságba azok az új tényezők, amelyek hosszabb ideig rendkívül aktuálissá és kere
setté tették az ilyen jellegíí kutatásokat (a Római Klub jelentése a globális prob
lémákról, a Bretton W oods-i pénzügyi rendszer összeomlása, az energiaárak 
drasztikus emelkedése, a nyugat-európai integráció jövőjét meghatározó első 
kibővülés, valamint a szocialista országok gazdasági reformtervei). Másfelől a 
kutatások gyakorlattal való kapcsolatát és részben pénzügyi feltételeit is biztosí
totta a nem  sokkal korábban létrejött, s tevékenységét az 1970-es években kitel
jesítő  V TT.

A VKI nemzetközi összehasonlításban is az elsők között ismerte fel és tudo
mányos bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy az 1973. évi árrobbanás, de már az 
azt megelőző pénzügyi válság is, nem  egyszerűen az energiaszektorral kapcsolatos 
átm eneti jelenség volt, hanem  egy új korszak kezdete a világgazdaságban. Az 
1960-as évek aranykora, beleértve az újjáépítési konjunktúrát is, véget ért. A 
világgazdaság új erői: a gyorsuló technológiai forradalom, a nemzetközi vállala
tok terjeszkedése, a m ásodik világháború veszteseinek (Németország és Japán) 
gyors felzárkózása, a B retton W oods-i pénzügyi rendszer fő monetáris pillérei
nek leomlása gyökeres változásokat hoztak. A globális verseny fokozódott, és 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szocialista országok, ha nem  tudnak lényeges 
változtatásokat megvalósítani, teret vesztenek a világgazdaságban. Magyarország 
pedig ekkor m ár sokkal erősebben függött a globális gazdasági környezettől, 
m in t 1945 óta bármikor.

Ebben a környezetben született meg Bognár József munkája a világgazdasági 
korszakváltásról,’ amelyet kezdetben vehemensen kritizált a magyar politika, 
mondván: a korszakváltás nem  érintheti a szocializmus építését. Hasonló ideo
lógiai elutasítás m utatkozott a nyersanyagárak „begyűrűzését” illetően is, m isze
rin t azok megállnak a határnál. M ég inkább falakba ütköztek a szerkezet- 
átalakítás fontosságára utaló, a szelektív, versenyorientált külgazdasági stratégia 
megfogalmazását sürgető kutatások eredményei. N em  is beszélve azokról a ja 
vaslatokról, amelyek Magyarország IM F- és Világbank-tagságát, illetve a külföldi 
m űködőtőke fokozottabb bevonását érintették. Amikor aztán bebizonyosodott, 
hogy a magyar gazdaság mégsem tud elzárkózni, hogy a negatív fejlemények 
megjelennek a gazdaságban, akkor m egindult a párbeszéd az intézet és a politika 
között. (Elsőként az 1977. évi, nagyrészt papíron maradt gazdaságpolitikai kor
rekció kapcsán, később aztán a nemzetközi pénzügyi rendszerbe való belépést, a 
külföldi tőkét illetően is, m iközben az Európai Gazdasági Közösséggel, majd az 
Európai Közösségekkel való kapcsolatok intézményes építésével kapcsolatos 
javaslatcsomag mindvégig vörös posztó maradt a hatalom számára.)

9 Világgazdasági korszakváltás. Tanulmányok és beszélgetések. Budapest, 1975, 204 p. 
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A világgazdasági korszakváltás m int meghatározó, a korábbi szemléletet áttö
rő kutatási eredm ény környezetében gomba módra csíráznak ki a fontos elm é
leti és gazdaságpolitikai következtetéseket hordozó kutatások. Ezek összesítve a 
rendszeresen készített középtávú (5-20 évig terjedő) vilá^azdasági prognózi
sokban találhatók meg, amelyek kimunkálásához az intézet teljes kollektívája 
hozzájárult. M égis kiemelésre kívánkozik Simái M ihály“ könyve, amely fontos 
hozzájárulás a kölcsönös fü ^ ő sé g  elméletének kidolgozásához és a gazdasági 
konfliktusok kezeléséhez. Hasonlóan jelentős tudományos eredm ények jelentek 
meg Kádár Béla" míívében, amely a világgazdasági kihívások központi elemének 
tekintette a megváltozott körülm ények közötti gyors szerkezeti igazodást, és a 
magyar gazdaság új növekedési pályára állítása mellett érvelt egy átfogó külgaz
daság-orientált stratégia keretében.

A korszakváltás és az alkalmazkodás különböző aspektusait részletesen vizs
gálták azok a tudom ányos m űhelyek, amelyek a létszámában gyorsan növekvő 
intézeten belül kialakuló osztályok kereteiben működtek. 1973 után négy rész
leg alakult a VKI-ben: a Szocialista (Pécsi Kálmán vezetésével), a Fejlett Tőkés 
(Kádár Béla) és a Fejlődő Osztály (Dobozi István), valamint egy globális világ- 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó csoport (Bognár József és Simái Mihály).

A szocialista kutatások egyik központi témája volt a magyar gazdaságkutatásban 
mindaddig hiányzó monográfiák elkészítése az egyes európai KGST-országok 
gazdasági helyzetéről, különös tekintettel reform- és alkalmazkodóképességéről 
(Kiss Károly'^ Szovjetunió, Magyar Bálint'^ és Mizsei Kálmán''' Lengyelország, 
Hunya Gábor'^ Románia, Csaba László'^ és Pataki István” N D K ). A másik alapve
tő vonulatot a KGST egyre sürgetőbb reformjával kapcsolatos vizsgálatok képez-

10 Kölcsönös Jii^ség  és konfliktusok a világgazdaságban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1978,314 p.

11 Szerkezetváltás a világgazdaságban. Structural Changes in the World Economy. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1984, 287 p.

\2 A  Szovjetunió regionális gazdaságpolitikájának és a szovjet gazdaság regionális fejlődésének áttekintése. 
Budapest, 1977, VK3 TTSZ, 162 p.; A  szovjet gazdaság a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. Buda
pest. 1977, VKI T TSZ , 170 p.

13 Az 1945 utáni lengyel agrárfejlődés. VKI Közlemények, 1978, 256 p.
14 A lengyel gazdasági reform a megvalósítás előtt. VKJ Közlemények, 1981, 96 p.
15 Románia iparosításának regionális kérdései. Budapest, 1982, VKI TTSZ, 129 p.
16 Gondolatok az N D K  gazdasági mechanizmusának fejlődéséről. Budapest, VKI, 1978, 157 p. (MTA 

VKI Közleményei.); Gazdaságpolitika és gazdasági mechanizmus az NDK-ban a világgazdasági válto
zások időszakában (1974-79). Budapest, VKI, 1980,167 p.

17 Foglalkoztatottság és munkaerőgazdálkodás kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban. Budapest, 
VKI, 1977,93 p. (M TA VKI Közleményei.)



ték (főként Pécsi Kálmán'® munkái), hiszen a magyar gazdaság egyre inkább kettős 
kötődésben vergődött: a fejlődéshez nélkülözhetetlen a nyugati kapcsolatok erősí
tése, ugyanakkor a KGST adott állapota -  m iközben a vállalatok nagy részének 
fennmaradását biztosítja -  egyre súlyosabb adóssághelyzetbe sodoija a nemzetgaz
daságot. A kutatások az 1980-as évek közepéig abból indultak ki, hogy a KGST 
nemcsak megreformálandó, de meg is reformálható és alkalmas közeget jelenthet 
a magyar gazdaság kétpólusú kötődésének hosszabb távú biztosításához. Ugyan
akkor a kutatások harmadik vonulata, a vállalatközi együttműködés, amely első 
alkalommal viszi be az intézet kutatási témái közé a mikroszintet, ennél pesszimis
tább megfogalmazásokra ju t (Rácz Margit’’). Végül negyedik fő kutatási elemként 
mindvégig komoly figyelmet kaptak a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok, 
m indenekelőtt a magyar gazdaság nyersanyagigényének biztosítása szovjet forrás
ból és különböző ellentételezések formájában (pl közös beruházások, olaj-gabona 
csere, készpénzes ügyletek).

A fejlett tőkés országokkal foglalkozó osztály tevékenységének középpontjá
ban a szerkezeti változások részletes elemzése állt. Számtalan tanulm ány készül 
az egyes iparilag fejlett országok strukturális átalakulásáról, illetve a meghatározó 
iparágakon belül zajló szerkezeti változásokról (Hám ori Jenő,^ Inotai András,^' 
Losoncz Miklós, Szőke Magdolna,“  Török Ádám). Ekkor indultak, majd az 
1980-as években teljesedtek ki a versenyképességgel és szakosodással kapcsola
tos kutatások, amelyek elméleti szintézisét T örök Ádám“ készítette el, gyakor
lati, gazdaságpolitikai következtetéseit pedig számos terjedelmes m unkában Ino- 
tai András^'* vonta le. E kutatások jelentős hatást gyakoroltak a magyar gazdaság- 
politika döntéshozóira. Most, a konkrét adatok fényében vált számukra világos-

18/4 K G S T  termelési integráció közgazdasági kérdései. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1977, 389 p.

1 9 ^  K G S T  gazdasági szervezetei és a vállalatközi együttműködés. Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1982,173 p.

20 Hám ori Jenő-H ernádi András-Inotai András-Kádár Béla: Hat fejlett ország iparcikkexport 
szakosodásának főbb tendenciái az 1965 és 1974 közötti évtizedben. M TA  VKI Közleményei, 
Budapest, 1977,2. sz. 82 p.

21 Az ipari exportverseny új fejezete. In Minőség -  ugrás előtt vagy után? Budapest, VKI, 1986, 62 p.
22 Hám ori Jenő-Losoncz Miklós-Szőke Magdolna: Három fejlett nyugat-európai tőkésország 

iparcikkexport szakosodásának jellemzői az 1965 és 1976 közötti évtizedben. M T A  VKI Köz
leményei, 1978, 3. sz., 86 p.

23 Tendances de specialisaiton dans les exportations hongroises de produits manufactures aux pays de 
l’OECD. Budapest, VTT, 1978. (Tendances dans l’economie mondiale, 23.)

24 A  működő tőke a világgazdaságban. Budapest, 1989, Kossuth Könyvkiadó-Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 332 p. T}ie B BC  at the end of the seventies. (West European integration in the new world 
economic environment). Budapest, VKI, 1979, 111 p. Trends in World Economy, N o. 28.,



sá, m ekkora Magyarország lemaradása a világgazdasági korszakváltást gyakorlati
lag átaludt egy évtized következményeként. Ekkor indultak a nyugat-európai 
integrációval kapcsolatos kutatások, amelyek megalapozták a VKI későbbiekben 
egyik m eghatározó kutatási profilját. Hasonlóképpen ebből az időből erednek az 
1990-es években kiteljesedő, Magyarországon szervezett keretekben egyedül itt 
folyó japán  és távol-keleti kutatások (Hernádi András).

A fejlődő országokkal foglalkozó kutatások a megelőző évtized tudományos 
eredm ényeire támaszkodhattak. Újabb, nemzetközileg is nagy figyelmet kapott 
munkával, a gyengén fejlettség és a fejlődés elméleteinek kritikai elemzésével 
gazdagította az intézet tevékenységét Szentes Tamás.“  Egyre nagyobb figyelmet 
kap az új világgazdasági rendszer, a New International Economic Order (N IEO ) 
megvalósíthatóságával kapcsolatos kutatás (Bognár József,“  M ándi P é t e r , D o 
bozi István^). Különösen az 1970-es évek második felében élték virágkorukat a 
nyersanyagokkal és az energiahordozókkal kapcsolatos világgazdasági előrejelzé
sek (Balkay Bálint,“  Dobozi István“ ). Egyre inkább ezekhez kapcsolódtak a fej-

25 Elmaradottság és fejlesztés. A z  elmaradottság leküzdésének kérdései Afrikában. Budapest, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, 1972, 486 p.; A  fejlődő országok helyzete, továbbfejlődésük néhány problémája. 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964, 77 p.; Fekete-Afrika gazdasága. Budapest, 1967, 61 p. 
(M TA Afro-Ázsiai Kutató Központ. Tanulmányok a fejlődő országokról 12. sz.); A z  elmaradott
ság és a fejlettség dialektikája a tőkés világgazdaságban. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1976, 495 p.; 
A z  elmaradottságjobb elméleti kérdései. Budapest, 1978, 110 p. gépirat.

26 Világgazdasági korszakváltás. Tanulmányok és beszélgetések. Budapest, 1975, 204 p.; Világgazdasági 
korszakváltás. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976, 22 p. (Ism. B. M. Figyelő, 20. 
évf 1976, 45 sz., 13.)

27 Az új nemzetközi gazdasági rend előtörténetéről. In Tanulmányok az új világgazdasági rendről. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981, 25—44.; Tájékoztatás a Közgazdaságtudományi Bizottságnak a 
Középtávú Világgazdasági Prognózis tárcaszinten kiemelt kutatási főirány körébe tartozó kutatásokról. 
Budapest, 1973, 11 p. (MTA VKI.)

28 Tézisek a világgazdaság várható fejlődéséről a következő évtizedben. Budapest, 1975, 9 p.
29 Fülöp József-Balkay Bálint: A  legfontosabb ásványi nyersanyagforrás alakulásának nemzetközi prog

nózisa. OM FB, 1977, 82 p.; Fontosabb ásványi nyersanyagok hosszú távú világpiaci tendenciái. Buda
pest, 1976, 47 p.; Gondolatok a tőkés nyersanyagpiacok alakulásáról, gazdasági kapaolatainak tovább
építéséről és a szovjet-magyar együttműködési lehetőségek. Budapest, 1979, 10, 13 p. Intra-CMEA 
cooperation in fuels and energy in the light o f  recent developments in the world economy. In 
Inter-CMEA cooperation in energy and the new trends in the world economy. Budapest, MTA, 1984, 
109-151.

30 Energiatervezés és energiahelyzet egy szocialista, energiaszegény tervgazdaságban: esettanulmány Magyar- 
országról. Budapest, 1975, 46 p.; Áttekintés a Világgazdasági Kutató Intézet által az elmúlt három évben 
végzett kutatásokról a nyersanyaghelyzet, valamint a szocialista és a fejlődő országok közötti gazdasági 
együttműködés témakörében. Budapest, 1979. 41 p.; Nyersanyag- és energiapolitika a tőkés világgazda
ságban. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1981.; Nyersanyagok és energiahordozók a világgazdaság
ban. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984, 373 p.



lődő magyar gazdasági kapcsolatokat elemző vizsgálatok is, bár új elem ként, a 
világméretű strukturális forradalom eredm ényeként, megjelentek a távol-keleti 
gyorsan iparosodó országok is a kutatási palettán (m iután a szerkezetváltozási és 
versenyképességi vizsgálatoknak m ár egy ideje tárgyát képezték). Ugyancsak a 
globális problémák feltérképezése során fogalmazódott meg az igény átfogó 
mezőgazdasági tanulm ányok készítésére is, tekintettel a várható nem zetközi 
agrárpiaci feszültségekre, illetve a magyar agrárexport alternatív piacainak feltá
rására. Végül itt kell em lítést tennünk arról, hogy nagyrészt a V TT keretei kö
zött, de fokozatosan önálló intézeti kutatási tém aként je len t meg a Kínai N ép- 
köztársaság, m indenekelőtt az 1977-ben végrehajtott alapvető gazdaságpolitikai 
fordulat után. (Ez aztán az 1980-90-es években intenzív kétoldalú eszmecserék
hez vezetett, hiszen a kínai gazdaságpolitika hosszú időn keresztül a magyar 
m echanizm us tapasztalataira épült, amelyeket nem  kis mértékben a VKI vezető 
kutatói közvetítettek.)

A világgazdaság nagy kérdései közül -  összhangban a rohamosan rom ló m a
gyar külső fizetési helyzettel -  egyre fokozódó figyelem fordul a nem zetközi 
pénzügyi rendszer elemzésére, ezen belül pedig a különböző adósságválságokra 
és azok kezelhetőségére, eszközrendszerére (Kemenes Egon,^' nemzetközi és 
bilaterális konferenciák). Az 1970-80-as évek másik meghatározó vonulata a 
kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok új lehetőségeinek és változatlanul meglévő 
korlátainak vizsgálata (Bognár József,“  Kádár Béla“ ), a magyar mozgástér bőví
tésére alkalmas javaslatok kidolgozása volt. E kutatások egyik érdekes m ellékvo
nulata az egy időben a nemzetközi szakirodalomban is kedvelt három oldalú 
kooperáció (K elet-N yugat-D él) kutatása. Hasonlóan a magyar fejlődés külső 
feltételeinek változása táplálja a technológia-transzferrel kapcsolatos vizsgálato
kat (Bojkó Béla^“ és Simái Mihály^^). Itt különleges kényszerítő tényezőként 
je len t meg az 1970-es évek végétől bevezetett amerikai embargó, ami az éppen 
elhatározott magyar fejlesztéseket (pl. telekommunikáció) fagyasztotta be, illet-

31 CMEA countries’ indebtedness reconsidered In Money and finance in East and West. W ien-N ew  
York, Springer, 1978, 111-118. A fejlődő országok adóssághelyzetének néhány kérdése. Kül
gazdaság, 1988, No. 9., 3-13.

32 Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok korhű megvilágításban. Budapest, MTA Afro-Ázsiai Kutató 
Központ, 1969. 14. (Tanulmányok a fejlődő országokról, 26. sz.); A kelet-nyugati gazdasági 
kapcsolatok jelentősége és jövője. Valóság, 1982, N o. 6., 1-8.

33 East-West economic cooperation: A Hungarian perspective. East-West trade. W ashington, 
Georgetown University, 1985,12-16.

34 Transfer of technology and industrial cooperation in the East-West interenterprise relations. Budapest, 
1975, 18 p. gépirat; A  technológia nemzetközi áramlásának néhány elméleti, gyakorlati és intézményi 
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ve kényszerített alternatív (esetenként féllegális) beszerzési források felé. M i
után ezek m eglehetősen szűk körben, csak az Organisation Economic Cooperation 
Development (O E C D -) országokon kívül voltak találhatók, kényszerűen erősö
dött a feszítő gazdasági érdekekre épülő figyelem egyes gyorsan iparosodó távol
keleti országok iránt. A  viszonylag rendszeres kutatások közé sorolható a m egha
tározó világgazdasági erőközpontok közötti kapcsolatok elemzése (Japán vonat
kozásában H ernádi András,^ N yugat-Európa esetében Inotai András^’). Végül 
itt em lítendő a regionális gazdasági integrációkkal kapcsolatos átfogó kutató
munka, amely összehasonlító elemzés keretében vizsgálta a világ különböző 
régióiban létrejött, jól-rosszul m űködő integrációk helyzetét és alkalmazkodó 
képességét a megváltozott világgazdasági közegben (Inotai András^®).

A VKI széles körben kibontakozó és az elméleti és gyakorlati m unkát ötvöző 
kutatási tevékenységét a m unkaerő-állom ány és a technikai feltételek ugrásszerű 
javulása kísérte az 1970-es években. Az évtized végén m ár közel 70 fő dolgozott 
a VKI-ban, köztük m ajdnem  40 tudom ányos kutató. Az utóbbiak egy része te
hetséges fiatal, akik elsősorban a szerkezetváltási és szocialista kutatásokban je 
leskedtek, hogy egy részük a későbbiekben jelentős szerepet játsszon akár a m a
gyar gazdaságpolitikát megalapozó elméleti kutatásokban, akár a gazdaságpoliti
ka formálásában és végrehajtásában.

Kisebb létszámemelés m ellett rohamosan nőtt a Tudom ányos Tájékoztató 
Szolgálat tevékenysége is. A könyvtár állománya az 1970-es évek végére 30 000 
kötet fölé em elkedett, a jelentős tudom ányos értéket képviselő kéziratok száma 
meghaladta a tízezret, és a világgazdasági kutatások szempontjából az egyik leg
m odernebb magyarországi folyóirat-állománnyal rendelkezett. Ez nagyrészt a 
világszerte mintegy 800 intézettel fenntartott cserekapcsolat eredménye. A V T T  
határozata értelmében, az 1970-es évektől a VKI könyvtára vált a kínai nyelvű 
irodalom magyarországi gyűjtőhelyévé. Az intézet könyvtára, m int külső látoga
tók előtt nyitott könyvtár, egyre kedveltebb „zarándokhelye” lett nemcsak a 
világgazdasági dokum entum ok iránt érdeklődő hazai szakembereknek, de azon 
szocialista országbeli kutatóknak is, akik elől meghatározott anyagokat, statiszti
kákat az adott ország hivatalos politikája távol tartott (elsősorban a szovjet és 
N D K -kutatók). Átfogó publikációs tevékenység indult. A  m ár em lített Studies 
on Developing Countries mellett a V T T  gondozásában napvilágot látott a Trends in

36 Japan and the Pacific Region, Budapest, VTT, 1982. (Trends in W orld Economy, N o. 42.)
37 Erőviszonyok és tagállami érdekek a nyugat-európai integrációban különös tekintettel 1982-re. Budapest, 

1989. (Közlemények, 74.)
38 Regional integration among devloping countries, revised. (András Inotai: publ. W orld Bank, Country 

Economics Department, Washington, W orld Bank, 1991, 1, 51.) (Policy, research, and 
external affairs working papers: trade policy. 643.)



World Economy sorozat (1971 és 1996 között 79 szám jelent meg, részben idegen 
nyelven), a nagyobb monográfiák publikálására megszülettek a T T S Z  Közle
m ények (1975 és 1991 között 56 kötet készült). 1973 és 1988 között évi hat 
számmal, utána 1992. évi megszűntéig évi 4 számmal került kiadásra a.z Abstracts 
on Hungarian Economic Literature (szerkesztője Felvinczi Tamás), amely két évti
zeden keresztül a magyar közgazdasági irodalom szinte teljes egészéről nyújtott 
angol nyelvű áttekintést, és rendkívüli nemzetközi népszerűségnek örvendett. 
(A sors fintora, hogy anyagi okok miatt ez is áldozatul esett a rendszerváltásnak.) 
Külső finanszírozásból, de intézeti szerkesztésben készült és számos intézeti 
m unkatárs tudományos dolgozatát közölte angol nyelven a Development and 
Peace című, évente két alkalommal megjelentetett folyóirat (szerkesztője D obozi 
István volt).

Az 1970-es évektől kezdve jelentősen nőtt azon nemzetközi szervezetek 
száma, ahol akár a VKI-t, akár annak valamely vezető kutatóját taggá vagy vezető 
funkcióba választották. Csak a legfontosabbakat soroljuk fel ebből az időszakból; 
Római Klub, E N SZ  Egyetem, European Association Development Research 
Training Institutes (EADI), International Federation Institutes Advances Study 
(IFIAS), Stanford Research International, International Studies Association, 
C entre for O u r C om m on Future, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales 
de America Latina (CEISAL), International Economic Association.

M inden nemzetközi fórum  jó  lehetőséget kínált arra is, hogy kutatóink 
népszerűsítsék a magyar gazdasági mechanizmust, megismertessék a külföldi 
partnerekkel a magyar gazdaság aktuális céljait és problémáit, meghallgassák, 
értékeljék és további kutatómunkájukban felhasználják a külföldi (elsősorban 
nyugati és szovjet) véleményeket, amelyek a magyar külgazdasági mozgástérre 
nézve voltak különösen érdekesek.

Tudományos kutatások és eredmények az 1980-as években

Az 1980-as évek első harmadától a rendszerváltás utáni évekig tartó időszak volt 
a VKI történetének második jelentős szakasza. Sem az induló, sem a záró sza
kaszhatár nem  köthető konkrét dátumhoz, inkább néhány fontos világgazdasági, 
európai és magyar fejleményhez.

Az 1980-as évek első harmadában a lezajlott nyersanyag- és energiapiaci ár
robbanásoknak vége lett, sőt, ellenkező előjelű árváltozások kezdődtek. U gyan
akkor m indenütt sokszor megkésetten, de napirendre kerültek a szerkezetátala
kítási reformok, illetve érezhetővé váltak e reform ok elmulasztásának követ
kezményei. Nagyszabású megújulás kezdődött Amerikában, míg az integráció



új m inőségét próbálgatták Nyugat-Európában. Ezzel egyidejűleg lekerül a napi
rendről a fejlődő országok számos követelése, az amúgy sem hom ogén csoport 
különböző gazdaságpolitikák m entén fragmentálódott. Egy részük a sikeres 
követők csoportjához zárkózott fel, más részük szinte reménytelen helyzetbe 
ju to tt, és ezzel együtt kikerült a nemzetközi gazdasági kutatásokból is (hogy a 
hum anitárius és szociális kutatásokat táplálja). Ami pedig a szocialista országokat 
illeti, egyre inkább érlelődtek a váltás kényszerei és a változásra képtelen politi
kai erők közötti feszültségek: a rendszer m ind nemzetgazdasági, m ind KGST- 
szinten végnapjait élte. Ez hálás témája volt a spekulatív kutatásoknak, de elri
asztó a racionális alapokra helyezett elemzések számára (azon túlm enően, hogy 
egy rendszer végét nagy valószínűséggel meg lehet m ár jósolni, csak a követ
kezményeit nem ).

Magyarország m ár az International Monetary Fund (IMF) és a Világbank tagja, 
a nem zetközi adósságcsapda foglya, ugyanakkor végre kényszerű belső reform ok 
kísérleti terepe is volt. Ez először a belgazdasági reform ok iránt fogékony kuta
tói gárdát vonzotta, de ném i késéssel, az 1980-as évek közepére nyilvánvalóvá 
vált, hogy Magyarország esetében a belső és külső reform ok egymástól nem  
választhatók el. Olyan helyzetben került előtérbe az új külgazdasági stratégia 
iránti igény, am ikor nemcsak az egyes gazdasági jelenségek mozgásformái vál
toztak meg, hanem  mozgásuk dinam izm usa és terjedési sebessége is.

N éhány évre ugyan ismételten szakadék képződött a kutatás és az eredmények 
iránti gazdaságpolitikai igény között, de a kutatásokban nem  következett be törés: 
az 1970-80-as évek fordulóján indított kutatások lendülete még tartott, szakmai és 
pénzügyi fedezete pedig még biztosított volt. Ebből a szempontból a legjobbkor 
jö tt az Országos Középtávú Kutatási-fejlesztési Terv (OKKFT) keretében világgazda
sági változások és a magyar gazdasági stratégia című Ts-1/1 program koordinálására és 
végrehajtására érkező felkérés. Ez ismételten áramvonalasította a kutatást, biztosí
totta a tudom ány és a gazdasági döntéshozatal közötti, a korábbiaknál jóval közvet
lenebb kapcsolatot, miközben középtávon megfelelő anyagi feltételeket is terem 
tett. Ugyanakkor a korábbiaknál jóval nagyobb felelősséget is rótt a tudományra, 
hiszen az adott helyzetben a folyamatok helyes megítélése és azokból a helyes 
következtetések levonása közvetlen „növekedési faktorrá” vált.

A kutatások im m ár nemcsak funkcionális témák és földrajzi területek szerint, 
de a finanszírozási források függvényében is csoportosultak. A  VKI 1986-1990- 
es kutatási tervében az egyes kutatási tém ák a Társadalmi Struktúra (TS-) prog
ram, az M T A  költségvetéséből finanszírozott tevékenységek, az ekkor indított 
Akadémiai Kutatási Alap (AKA-) és Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA-) 
pályázatok, valam int kifejezetten intézeti kutatási tervek szerint osztályozódtak. 
Ugyanakkor az egyes kutatási program ok egyre kevésbé sorolhatók be a hagyo



mányos osztálykeretekbe, amelyek egyébként 1988 után kutatási központként 
működtek. Igaz, hogy az 1980-as évek elejétől a fejlett tőkés országokat kutató 
osztályból kiváltak az integrációs kutatások, amelyek önálló osztályt alkottak 
(majd 1988 után, az intézeti munkaerő-állomány drasztikus csökkenését köve
tően a kettő újra egyesül Transznacionális Kutatások Központja néven), de való
jában m inden kutatási projektben erősödött az osztályokon átnövő, az adott 
kutatásra szervezett csoportokra épülő kooperáció. A VKI-ban sosem jelentős 
osztálykorlátok elkezdenek „spiritualizálódni”.

A kutatások hom lokterébe a magyar gazdaság külső feltételeiben bekövetke
zett, illetve várható változások elemzése kerül, szoros összefüggésben a kívána
tos magyar külgazdasági stratégia kimunkálásában való részvétellel.

A világgazdasági fejlődés fő tendenciáinak elemzésén belül felértékelődött a 
globális tényezők vizsgálata. Ez részben a környezetvédelem akut problémáiból 
és a technológiai forradalomból következett, részben pedig abból, hogy m inden 
jel szerint utolsó napjait élte a bipoláris világ, vagyis az utóbbi problémák aligha 
leplezhették el már a globális kérdéseket. Az egyes termelési tényezőkön belül 
felértékelődött és egyre inkább önálló mozgásteret kapott a nemzetközi tőke, 
ami a pénzügyi rendszer jövőjét és a ma m űködő nemzetközi szervezetek prob
lémamegoldó képességét kérdőjelezte meg. Újabb globális problémává nőhetik  
ki magukat a felgyorsuló jövedelm i különbségek, m indenekelőtt egyes országok, 
sőt fél kontinensek rem énytelennek tűnő kiszakadása a meghatározó fejlődési 
folyamatokból (BognárJózsef^"*).

Hasonló tőről fakad a tudományos-műszaki fejlődés főbb globális és regio
nális tendenciáinak vizsgálata (Simái M ihály“̂ ). A kutatás a tudom ányos
műszaki fejlődés gazdasági aspektusai mellett a társadalmi következményeket is 
elemezte, mégpedig három  síkon: a világgazdaság, a nemzetgazdaság és a vállala
tok szempontjából. A  kutatás feltárta, melyek a sikeres technológiai adaptáció 
belső feltételei és határai.

Ekkor értek be a korábbi időszak szocialista kutatásai. Egyre világosabban raj
zolódtak ki m indenütt a válság jelei. Ezek természetére, elhárításuk lehetősé
geire, valamint várható következményeire több tanulmány hívta fel nemcsak a 
magyar gazdaságpolitika, de a nemzetközi szakértők figyelmét is (Mizsei Kál-

39 TTie Global Problems in an Interdependent World. M TA Világgazdasági Kutatóintézet, Institute for 
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1984, 89 p.



mán'" lengyel, H unya Gábor“'̂  rom án és Kiss Károly“̂  szovjet Közép-Ázsiával 
foglalkozó anyaga, valamint az 1987-ben elkészült globális prognózis). 1988-tól 
„szinkronizálódtak” a szocialista országok gazdaságpolitikai teendői: kezdtek 
megjelenni a rendszerváltás kényszerének félreismerhetetlen jelei. Ennek kap
csán alaposan felértékelődtek a VKI-ban folytatott ilyen jellegű kutatások itthon 
és külföldön egyaránt. A  legnagyobb visszhangot kiváltott összefoglaló m unka a 
privatizációs kihívással foglalkozott. Ugyanakkor az intézeten belül két nézet 
kristályosodott ki: az egyik m ég m indig hitt a rendszer reformálhatóságában 
(Pécsi Kálmán, Kiss Károly),“” m íg a másik éppen a rendszer lényegét megkér
dőjelező tulajdonosi reform ban látta a kiutat (Mizsei Kálmán“'̂ ).

Egyre inkább a transzformációs válság közegébe illeszkedtek a magyar szovjet 
kapcsolatokat érintő kutatások. Im m ár nem  a nyersanyagok biztosítása volt a fő 
kérdés, hanem  a KGST jövője, ezen belül pedig a magyar vállalatok piacra jutási 
lehetősége (Pécsi Kálmán““).

Ebben az időszakban vált kiem elt kutatási területté a nyugat-európai integ
ráció. Brüsszeli megrendelésre (és az érintett magyar szervek rosszallása mellett) 
átfogó tanulm ány készült a mzgyzr-Európai Közösség (EK) kapcsolatok fejleszté
sének lehetőségeiről, beleértve a kereskedelmi és kooperációs megállapodást is 
(Inotai András).

Az EK nagyszabású tervei, így az egységes belső piac meghirdetése 1985-ben 
(Rácz M argit,“*’ Somai Miklós), a monetáris unió csírái (Dezséri Kálmán“*), az 
agrárrendtartás növekvő belső feszültségei (Kiss Judit“*’), valamint az EK világ-
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gazdasági pozícióinak romlása átfogó kutatási program részeit képezte (Inotai 
András, majd Rácz M argit vezetésével). A kutatások m ár abból indultak ki, hogy 
a következő időszakban az E U  lesz Magyarország meghatározó partnere, mégha 
ennek intézményi keretei akkor nem  is rajzolódtak ki világosan. Elsőként hívtuk 
fel a figyelmet a földrajzi orientációváltás szükségességére és arra, hogy ez m it 
követel m eg a magyar gazdaságirányításból és -diplomáciától.

A változó világgazdasági közegbe ágyazva folytak a fejlődő világgal kapcsola
tos kutatások (Kiss Ju d it“  irányításával). Több tanulm ány született a fejlődő or
szágok különböző típusainak meghatározására, különös tekintettel az olaj utáni 
korszakra való felkészülésre, az iparfejlesztés jellegére és az IM F-fel aláírt stabi
lizációs programok hatásaira nézve. Az utóbbiak közvetlen tapasztalatokkal gaz
dagították a hasonló gondokkal küszködő magyar gazdaságpolitikát. Egyértelmű 
földrajzi váltás zajlott le ebben az időszakban az afrikai térség rovására és a távol
keleti régió javára (miközben a latin-amerikai országok figyelése is inkább csak 
nem zetközi elemzésekben, pl. az adósságkérdésben vagy a versenyképesség ese
tében öltött testet).

Ú j kutatási területként je len t m eg ebben az időszakban az infrastruktúra és a 
szolgáltatások vizsgálata (Ehrlich Eva^'). Széles körű nemzetközi összehasonlítá
sok bizonyítják, hogy a közép- és kelet-európai országok mennyire elmaradtak e 
téren az általános fejlődéstől, és hogy ez az elmaradás a gazdasági növekedés 
legfontosabb gátjává vált napjainkra. A kutatások feltárták az állami szerepválla
lás eltérő szerepét az infrastruktúra fejlesztésében, valamint a szolgáltatások 
nem zetközi kereskedelmének fő trendjeit is.

Az intézet interdiszciplináris hagyományait folytatta az a kutatás, amely a 
fejlett ipari országok szerkezetváltásának, gazdaságpolitikai lépéseinek társadalmi 
előzményeivel és következményeivel foglalkozott, és a jóléti rendszer fenntart
hatóságát vizsgálta (Szamuely László“).

A környezetünkben végbemenő változásokra a VKI megfelelően tudott vála
szolni. A szakmai és személyi kontinuitás nem  okozott problémát az igazgató
váltásban (1988-ban Bognár Józseftől Simái M ihály vette át az intézet közvetlen 
vezetését). Az osztály- (majd központ-) kereteket rugalmasan alakította, előtérbe
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helyezte a team m unkát, erősítette a bedolgozói hálózat tevékenységét. Kompa
ratív előnyei alapján kifejezetten előnyös volt számára különböző kutatási forrá
sok megnyílása az 1980-as évek közepétől (Ts, AKA, OTKA). Gazdaságpolitikai 
kutatásai alapján fel tudta vállalni nemcsak a kutatási, hanem  a tanácsadási sze
repet is, ami a kutatók fokozottabb bevonását jelentette a kormányzat közvetlen 
döntés-előkészítési munkálataiba. Hazai és nemzetközi tekintélyét jellemzi, 
hogy az 1980-as évek második felében a világ addig ideológiai okokból elzárt 
részei felé nyitni kívánó magyar külpolitika nem egy esetben a VKI-t vette 
igénybe a hivatalos kapcsolatok felvételének előkészítésére (Dominikai Köztár
saság, Dél-Korea, Dél-Afrika).

Az 1980-as évek utolsó harmadában a VKI mégis történetének egyik legne
hezebb helyzetébe került. Részben a Magyarországon zajló átalakulás, részben a 
megnyíló külföldi munkavállalási lehetőségek a leginkább felkészült szakembe
rek egy részét véglegesen vagy ideiglenesen kiemelték az intézetből. 1990 végén 
38 kutató dolgozott az intézetben, 10 százalékkal kevesebb, m in t 1986-ban. Eb
ből is 8 fő tartózkodott külföldön, munkavállalás cím én vagy ösztöndíjjal. A 
csökkenésnél jóval nagyobb problém át jelentett a szakmai színvonalat is befo
lyásoló fluktuáció. 1986 és 1998 között összesen 23 fő távozott, és bár a helyükre 
nagyrészt sikerült új munkatársakat felvenni, ez azonban a korábbiak tapasztala
tát, nem zetközi elismertségét nem  tudta helyettesíteni. Valójában egy megújult, 
korösszetételében jóval fiatalabb, de kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatói 
állomány kellett, hogy szembenézzen a következő időszak kutatási kihívásaival.

Az 1990-es évek kutatásai és eredményei

Az 1990-es évek folyamán a rendszerváltozás és az ezzel összefüggő feladatok 
számos dim enzióban teljesen új korszakot nyitottak: Magyarország nemzetközi 
környezete alapvetően megváltozott. Az átm enet a piacgazdaságra megváltoztatta 
a gazdasági környezetet a VKI számára is. Egyrészt új feladatok kutatását helyez
te előtérbe, m ásrészt az intézet politikai, gazdasági és tudom ányos környezete is 
példátlan változásokon m ent át. Egyúttal ez volt az a periódus, amelynek 
bekövetkeztére az intézet közel két évtizeden készült és próbálta felkészíteni a 
magyar döntéshozókat és közvéleményt. Ez volt az a periódus is, amikor a ko
rábbi években kiépített széles köría nemzetközi együttműködési hálózat, ha le
het, m ég inkább felértékelődött. Ez azonban közel sem tette könnyebbé az inté
zet életét, hiszen az ismételten előtörő, az éppen aktuális rövid távú politikai és 
ideológiai érdekek m entén megfogalmazódó elvárások nem  terem tettek jó  talajt 
az objektív kutatóm unkára. Ellenkezőleg, meglehetősen paradox módon, az



1990 utáni magyar gazdaságpolitikai döntéshozatal számára a VKI évtizedek alatt 
felhalm ozott tapasztalatai ideiglenesen m ellőzhetőnek, sőt m ellőzendőnek ítél
tettek. A tudományos megalapozottság, a világgazdaság és az európai gazdaság 
meghatározó folyamataira való felkészültség és stratégiai érzékenység, nem  
utolsósorban pedig a korábban kiépített nem zetközi kapcsolatrendszer biztosí
totta azonban nem csak a túlélést, hanem a felkészülést arra a fordulópontra, 
am ikor -  az intézet életében im m ár nem  először -  a megszorult politika kereste 
m eg az intézetet, és nem  fordítva.

Az intézet iránti kormányzati érdeklődés először a Külügyminisztérium ré
széről jelentkezett, am ikor Magyarország EU-integrációs stratégiájának kérdése 
1993-ban napirendre került. A  kutatási prioritás akkor bontakozott ki teljes erő
vel, am ikor 1996 elején döntés született az Integrációs Stratégiai M unkacsoport 
felállításáról, amelynek koordinátora, meghatározó kutatási háttérintézménye, 
információs, könyvtári és statisztikai bázisa a VKI lett. Ez a m unka tekinthető az 
intézet legfontosabb tudom ányos hozzájárulásának az 1990-es években, m ég
pedig nemcsak az ism eretek felhalmozásában, hanem  a döntéshozatali folyamat 
elősegítésében is. A  megfelelő felkészültséghez azonban alapvető szerkezeti 
változtatásokat kellett végrehajtani a kutatómunkában.

Felértékelődtek az európai, ezen belül az európai integrációval kapcsolatos 
kutatások. Szinte valamennyi kutatás hátterében kimondva vagy kim ondatlanul 
m eghúzódott a magyar gazdaság alkalmazkodásával, versenyképességével, E U - 
érettségével összefüggő kérdések széles köre.

Az egykori szocialista kutatások nagy részét m odernizálni kellett, em ellett e 
központ munkatársai szinte kivétel nélkül máshová távoztak. Az új helyzetben 
előtérbe került a közép-európai országok rendszerváltásának komparatív elem
zése, a regionális együttmíaködés és az egyes országok EU-integrációra való 
felkészülése. Ugyanakkor sajnálatos m ódon jóval hátrább sorolódott a volt 
Szovjetunió területén létrejött országok, elsősorban Oroszország intenzív kuta
tása.

Ami a fejlődő országokat illeti, tovább folytatódott a súlypontáttevődés a tá
vol-keleti régióra. Em ellett e heterogén csoport egyes (meghatározó) országai
nak tapasztalatait összehasonlító nemzetközi elemzésekben hasznosították (pl. 
modernizációs sikerek és kudarcok).

A VKI szervezeti struktúrája az 1991 közepén bekövetkezett újabb igazgató
váltás ellenére (Simái M ihályt Inotai András váltotta) nem  igényelt alapvető át
rendezést. 1990 júniusában Kelet-Közép-Európa egyeden ilyen kutatóközpont
jakén t megalakult a Japán, Kelet- és Délkelet-Ázsia Kutatóközpont. Formailag a 
korábbi központok is léteznek, de a profilváltás és az új kutatási súlypontok 
m inden  korábbinál nagyobb mértékben helyezték előtérbe a rugalmas csopor



tokba való kutatásszervezést. Az intézet szinte valamennyi munkatársa egy vagy 
több projekt vezetője, m iközben számos más projekt megvalósításában is köz
rem űködnek.

Az intézet munkatársi állományát sikerült stabilizálni. A többségében fiatal, 
sokszor kezdetben az M TA fiatal kutatók pályázata keretében alkalmazott, de 
részben m ár nemzetközi tapasztalattal rendelkező kutatók és az idősebb szak
em berek között példás együttműködés alakult ki, ami a rugalmas team m un
kának is köszönhető.

Lényegi módosítást követelt m eg az intézet kiadványpolitikája. A  korábbi két, 
angol nyelvű sorozatot részben pénzhiány, részben a megváltozott piaci igények 
miatt nem  folytattuk. Helyette 1991-től jelennek meg Kihívások cím en a rövid 
gazdaságpolitikai elemzések (eddig 140 m unka), amelyek nemcsak a döntésho
zók, hanem  a szélesebb közvélemény informálását is szolgálják, valamint az 
angol nyelvű Working Paper sorozat (eddig 112 szám). Ehhez társul 1997-től a 
Műhelytanulmányok kiadvány, am ely hosszabb lélegzetű tudom ányos m unkákat 
publikál magyar nyelven (eddig 22 szám). Emellett számos egyedi, illetve közös, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal (OM FB) és a United Nations Develop
ment Programme-mú (U N D P ) kiadvány látott napvilágot.

Az 1990-es években látványosan bővült és m odernizálódott a VKI számító- 
gépparkja. 1992-től indult a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása. Az 
intézetben valamennyi kutató számára rendelkezésre áll számítógép, legtöbbjük 
pedig o tthon  is rendelkezik géppel. A gépek nagy része csatlakozik az internetre, 
az intézeten belüli információáramlás fő eszköze a helyi hálózat lett.

A legutóbbi években a könyvtár tovább gazdagodott, elsősorban a rendszere
sen érkező O E C D -, IM F- és Világbank-anyagoknak köszönhetően, majd 1996 
után az európai integrációs dokum entum ok vonatkozásában is. Lényegi válto
zásnak tekinthető, hogy 2000 elejétől a VKI könyvtára több m int 100 ezer kötet
tel az Egyesített Társadalom tudományi Könyvtár részévé vált.

Az 1990-es évek kutatási prioritásait négy területre lehet csoportosítani. Az 
első a világgazdaság alapvető kérdéseivel foglalkozik (elméletek, középtávú vi
lággazdasági prognózis, globalizáció és regionalizáció, műszaki-technikai forra
dalom, működőtőke-áramlás, szolgáltatások, nemzetközi pénzügyi rendszer, 
környezetvédelem, gazdasági biztonság). A második a magyar gazdaságra erő
teljesen ható nemzetközi környezetet vizsgálja (idetartozik az EU-integráció, a 
közép- és kelet-európai országok gazdasági fejlődése és regionális együttm űkö
dése, egyes kiem elt országok fejlődése, pl. az USA, Németország, Oroszország, 
Japán és a Távol-Kelet). A harm adik a gazdasági modernizáció komparatív 
elemzésével, ezen belül a transzformáció lényegi kérdéseivel foglalkozik. A ne
gyedik blokkba a mikrogazdasági kutatások tartoznak.



A globalizáció gazdasági, politikai és társadalmi vonásaival és következménye
ivel számos tanulm ány foglalkozott: általános kérdésként (Inotai András), a fej
lődés stratégiai elemeivel (Simái Mihály) éppúgy, m int a nemzetközi pénzügyi 
rendszer (Dezséri Kálmán“ ), a m űködőtőke-m ozgások (Simái M ihályi és m u n 
katársai), a technológiai forradalom (Simái M ihály,“ Körösi István“) vonatkozá
sában. Egyöntetű következtetés, hogy a globalizációt lehet szeretni vagy nem  
szeretni, aki azonban nem  tud alkalmazkodni a játékszabályaihoz, nem csak le
marad a versenyben, hanem  ki is esik belőle. Magyarország számára ritka lehe
tőség, hogy gazdasági-technikai megkésettsége ellenére megfelelő gazdaságpoli
tika esetén részese lehet a felzárkózásra képes országok csoportjának.

A középtávú világgazdasági prognózis (Farkas Péter^’ és munkatársai) folyama
tos intézeti munka, amely évente újul meg, illetve egészül ki új aspektusokkal. 
Rendszeresen vizsgáljuk a növekedés, beruházások, mezőgazdaság, ipari szerkezet- 
váltás, munkaerőpiac, működőtőke-áramlás, nemzetközi kereskedelem, regionális 
integrációk legfontosabb jellemzőit és trendjeit. A vizsgálatok nem klasszikus kon
junktúraelemzések, hanem  középtávú prognózisok, amelyek alkalmasak felhívni a 
figyelmet néhány olyan meghatározó tendenciára, amely a következő években a 
mainál erőteljesebben éri a világot és Magyarországot is. A prognózisokhoz minden 
esetben magyar vonatkozású megjegyzések, következtetések csatlakoznak.

A kutatások központi magját az európai integráció képezi. Ez már az 1990-es 
évek első felében is így volt, meghatározó külső im pulzust azonban az Integrá
ciós Stratégiai M unkacsoport (ISM) 1996 eleji életre hívásával kapott. A 19 
munkacsoportra tagolódó, 1998-ban mintegy 500 külső munkatársat foglalkoz
tató rendszer Inotai András irányításával m űködött (1998 szeptemberéig), és két 
területnek intézeti m unkatárs volt a gazdája (Meisel Sándor“ a kereskedelem
politikai, Ehrlich Éva^’ az infrastrukturális kutatásokat koordinálta).
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A legfontosabb kutatási területek: az európai integráció belső fejlődésének 
m eghatározó folyamatai (mezőgazdasági politika -  Somai M iklós,“  strukturális 
alapok -  Szemlér Tamás,*' m onetáris unió -  Rácz M argit,“  intézményi refor
m ok -  Vida Krisztina“ ); a tagállamok és az integráció viszonya (Szemlér T a
más,“  Körösi István,“ Rácz M argit“ ); az E U  világgazdasági szerepe és nem zet
közi kapcsolatrendszere (Hernádi András,*’ Inotai András“*); a korábban csatla
kozott országok tapasztalatai (Éltető Andrea,*'* Artner Annamária™); a közép- és 
kelet-európai országokkal kialakított EU-kapcsolatok, különös tekintettel a tár
sulási szerződésre (Meisel Sándor,^' Kiss J u d i t , I n o t a i  András” ); az E U  felké
szülése a bővítésre (valamilyen form ában szinte m inden kutató részvételével).
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A bővítés kérdését a csatlakozni kívánó országok oldaláról, ezen országok 
EU -érettségének összehasonlító elemzése keretében is rendszeresen vizsgáljuk. 
Ez alapvetően a közép- és kelet-európai országokkal foglalkozó kutatók feladata. 
Külön nagy kutatási terület Magyarország felkészítése az EU-ra. A legtöbb inté
zeti kutatás valamilyen formában érinti ezt a kérdést. Összefoglaló tanulm ányo
kat az ISM  jelentései, valam int szélesebb európai összefüggésben Inotai András 
könyve tartalmaz.

Szélesebb összefüggésben vizsgáltuk az elm últ időszakban Európa műszaki 
fejlődésének aktuális kérdéseit (Inotai András, Körösi István),’"’ továbbá az euró
pai regionális együttműködés és az EU-integráció összefüggéseit (Inotai András 
és munkatársai).’̂

E lm életi és gyakorlati értékeket egyaránt tartalmaznak azok a kutatások, 
amelyek a „transzformáció gazdaságtana” témakörbe illeszthetők. Rendszeresen 
készülnek összehasonlító elemzések a közép- és kelet-európai országokról (N o- 
vák Tam ás”  vezetésével). Feltárjuk az átalakulás általános és sajátos vonásait, 
magyarázatot adunk arra, m iért teljesítenek az egyes országok eltérően, m iért 
különbözőek a gazdaságpolitikák, m iért alakulnak eltérően a termelési és ex
portstruktúrák, m iért különböző egyes országok tőkevonzó képessége és nem 
zetközi versenyképessége. Az utóbbiakat átfogó statisztikai felmérések is alátá
m asztják az E U  és N ém etország vonatkozásában.

Külön területet képez néhány, a világgazdaság vagy Magyarország számára 
meghatározó ország rendszeres elemzése. Idetartozik az USA (jelentős elméleti 
háttérrel, ami az úgynevezett „új gazdaságot” jelenti), Oroszország (Ludvig Z su
zsa’® kutatásai), Japán (Hernádi András’“*) és Kína (Mészáros Klára“).

74 Útközben. Magyarország és az Európai Unió. Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997,225 p.
7 5 ^  tudományos-műszaki forradalom és Európa. Budapest, M TA  VKI, 1997. 12 p.
76 Interrelations between subregional co-operation and EU-enlargement. Budapest, MTA VKI, 1996, 36 p.
77 Románia: Reformcsomag után, fellendülés előtt. Budapest, M TA  VKI, 1997, gépirat; Szerbia gazdasá

ga. Budapest, MTA VKI, 1997, 23 p. gépirat.; A  szlovén gazdaság EU-érettsége. Budapest, MTA 
VKI, 1998, 30 p. gépirat; Visegrád 2010. Budapest, 1999, M TA VKI, 16 p. gépirat; Szatmáry 
Beáta; Csehország EU-érettsége. Budapest, 1998, 65 p. gépirat; Economic relations between Central 
and Southeastern Europe: considering reorientation towards the European Union. Budapest, 1995, 24 p. 
gépirat; Horvátország gazdasága. Budapest, MTA VKI, 1997, 12 p. gépirat; Kis-fugoszlávia. Buda
pest, M TA  VKI, 1997, 12 p. gépirat; Wisnievsky Anna: Winners and losers of E U  integration in 
Central and Eastern European Countries Report: Poland. Budapest, M TA VKI, 1999.

78 Ludvig Zsuzsa-Póti László; Bilateral economic relations between Hungary and Ukraine, 
1992-1997 with Russia. In TheEu accession states and their Western neighbours. Giitersloh, Bertels
m ann VerL, 1999, 61-76.

79/1 japán gazdaság és társadalom a harmadik évezred küszöbén: változások versus hagyományok. Budapest, 
M TA  VKI, 1997, 58 p. (VKI Műhelytanulmányok, 1997, 4. sz.)



Az átalakulás sikerét vagy kudarcát széles nemzetközi vizsgálat keretében is 
elem eztük (Ehrlich Éva*' vezetésével). Ennek során jelentős figyelmet szentel
tünk a nem  gazdasági tényezőknek, amelyek esetenként a gazdaságinál nagyobb 
szerepet játszanak e folyamatok sikerében vagy kudarcában. Kifejezetten a nem  
gazdasági, ugyanakkor „emberi” tényezők rendszeres vizsgálatával foglalkozik a 
VKI gondozásában készülő és a U N D P  által évente publikált Humán Develop- 
mentReport (Fóti Klára).

A mikrogazdasági elemzések (Szalavetz Andrea*^) nagymértékben segítik a 
transzformációs folyamatok elméleti és gazdaságpolitikai megalapozását. Egyút
tal igen hasznos információkat nyújtanak egyes vállalatok vagy ágazatok E U - 
érettségére vonatkozóan is.

Az intézet helye a hazai és nemzetközi tudományos életben
Az intézeti kutatások jelentős része közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik va
lamilyen nagy rendszerszervező programhoz, megnyert pályázathoz vagy külső 
megbízáshoz. A  hazai pályázati rendszerben a VKI az elm últ években szinte 
m inden, számára elérhető síkon részt vett (TPB, OTKA, Országos Kiemelésű 
Társadalomtudományi Kutatások -  OKTK), és jelenleg is több projektje fut, illetve 
újabb pályázatok készülnek. A  hazai döntéshozatali szervek között em líthető az 
ISM -en tú lm enően az O M FB , több m inisztérium, illetve annak jogelődje 
(M ÉH , KüM , GM , KHM , PM , ÁVŰ), továbbá vállalatok és bankok. A külföldi 
program ok közül kiem elendők az E U  ACE/PHARE programjának keretében 
folytatott kutatások, továbbá az E N SZ  különböző szerveihez, a Világbankhoz, 
külföldi alapítványokhoz (Bertelsmann, Volkswagen) és más intézetekhez köt
hető kutatási kooperációk.

A kiterjedt hazai és nem zetközi kooperációs háló az intézeti m unkatársak 
egyik alapvető tevékenységévé teszi a konferenciákon való részvételt, előadások 
tartását, nemegyszer pedig bi- és multilaterális konferenciák szervezlését.

8 0 ^  tudományos-technikai modernizáció kilátásai Kínában. Budapest, M TA  VKI, 1999, 35 p. (VKI 
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A VKI munkatársai szinte valamennyien tevékenyen részt vesznek a hazai és 
nem zetközi felsőoktatásban és továbbképzésben. Többen rendszeresen oktatnak 
vezető magyar egyetemeken, illetve a tudom ány élvonalában helyet foglaló eu
rópai, amerikai és távol-keleti intézményekben. A VKI több m int két évtizeden 
keresztül bázisa volt a külföldről érkezett és Magyarországon tanuló vagy tudo
mányos továbbképzésen részt vevő kutatók szakmai irányításának. (Többek 
között amerikai, japán, ném et, angol, egyiptomi, szudáni, közel-keleti és ázsiai 
szakembereket fogadott az intézet ebben a keretben.) Oktatási tevékenységük 
szorosan kötődik a tudom ányos munkához, hiszen ez az eredm ények egyik 
legfontosabb hasznosítási fóruma. Ugyanakkor az oktatás jelentős im pulzusokat 
közvetít a tudományos kutatás felé. Kiemelendő két vonatkozása: egyrészt a VKI 
egy im m ár több m int negyedszázada kialakított és Bognár professzor nevével 
fémjelzett „világnézetet” oktat, nem  egyszerűen valamilyen tananyagot; más
részt a kutatási eredm ényekre építve oktatási csomagokat kínálunk az európai in
tegráció témakörében, de a gazdasági rendszerváltás vagy a regionális együttm ű
ködés vonatkozásában is.

Hasonlóan alapvető feladatunknak tartjuk -  és ennek jelentősége a jövőben 
fokozódhat is -  a magyar szemléletmód nyugati megismertetését és a fejlett 
világ szabályainak magyarországi honosítását. Biztosak vagyunk benne, hogy 
m indkettőre nagy szükség van az európai integrációra való felkészülés kritikus 
éveiben, majd a teljes jogú  tagság első időszakában, ami nem  elsősorban gazda
sági, hanem  újabb társadalmi és pszichológiai „rendszerváltást” jelent.
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Csillagászati Kutatóintézet (Balázs Lajos)
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A M agyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata félszáz esztendős.
Az egyetemi oktatástól független kutatóintézetek tömeges alapítása a 20. századi 

tudományfejlődés eredménye. A 20. századé, amikor a kutatás a napi életfeltételeink 
újratermelésében és javításában -  mind a technikai, mind az egészségügyi, mind a 
kulturális életkörülményeink újratermelésében -  nélkülözhetetlenné lett. Nélkülöz
hetetlen, így kifizetődik a függetlenített főállású kutatók tömeges alkalmazása és 
adott célokra szerveződött kutatóintézetek létrehozása.

A századelőn mind az Egyesült Államokban, mind Európában kialakulnak a nagy 
kutatóközpontok. Európában a legismertebbek: a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (1911) 
és a francia CNRS (1939) kutatóhálózata. Magyarországon 1920 u tán  alapítják az 
első kutatóintézeteket állami erőből, sajátos módon a társadalom -, mindenekelőtt a 
történettudom ány területén. Ezt a term észettudom ányok területén csak gyenge 
kezdemények követik -  elsősorban a magánszférában. Az állami alapítású „tudom á
nyos nagyüzem"-et, amely a kor kultuszminiszterének, gróf Klebelsberg Kunónak 
volt az álma, majd paradox módon a szovjet rendszer valósította meg 1949 után.

A Szovjetunió a fejlett nyugati társadalm ak termelési, katonai előnyét -  tanulva a 
németek példáján -  a tudom ányos kutatás intenzitásának erősítésével kívánta 
behozni. E célra kiterjedt kutatóintézet-hálózatokat hozott létre. Hasonló meg
gondolások vezették a szovjet megszállás alá került közép-kelet-európai államok 
tudom ánypolitikáját 1949 után. Közöttük a m agyar tudom ánypolitikát is: nagy 
költségráfordítással, a m ár meglévő kis műhelyekre, kis kutatói közösségekre alapít
va hoznak létre intézeteket. Egy részükben a közvetlen állami-hatósági feladatok 
teljesítéséhez szükséges alkalm azott kutatásokat folytatnak miniszteriális felügyelet 
alatt, másik részük alapkutatási célokkal az Akadémia felügyelete alá kerül.

Az akadémiai intézethálózat létrehozásának ideológiai-politikai céljait m ár elmosta 
a történelem (1990). A politikai-gazdasági változások, mindenekelőtt a tulajdon- 
viszonyok megváltozása, az állami közalkalm azottakat sújtó társadalm i válság pedig 
m egrázta mind a természet-, mind a társadalom kutató intézeteket. A századelőn m ár 
felismert alapelv azonban érvényes m aradt a politikai rendszer leváltása u tán  is: az 
intenzíven m űködtetett tudom ányos nagyüzem a közösség termelési és kulturális 
erőkifejtésének első számú segítője, modernizációs motorja lehet.

így gondolkodott az Akadémia vezetése 1990 után, am ikor a rendszerváltozás 
viharaiban megőrizte kutatóhálózatát. És ez az alapelv vezette az 199 7-ben megindí
to tt intézetkonszolidációs program ot, amelynek célja: az intézethálózatot a nemzet- 
gazdaság, a nemzeti érdekek szolgálatában tartani; a piacgazdaság körülményeihez 
igazítani; megállítani a szétesést; megállapítani az államilag garantált kutatói 
létszámot, rendbe hozni az alapellátást, majd rendezni a kutatói béreket, korsze
rűsíteni a műszerellátottságot. És közben közös erővel korszerűsíteni a tudományos 
m enedzsm entet...

Ennek a folyam atnak egyik része az a törekvésünk, hogy az intézetek készítsék el 
a m aguk „önéletrajzát". M utatkozzanak be a kutatói közösségeknek, az oktatói és a 
termelési szférának. És egyben -  m int minden önéletírás közben teszi az ember -  
vessenek szám ot a m aguk erejével, hiányosságaival, tennivalóival. Hogy m agunk 
határozzuk meg, autonóm  módon, korszerűsítéseink útjait, az új célok elérésének 
legeredményesebb módszereit.

Budapest, 200Q. október Glatz Ferenc


