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VÁLSÁG, VÁRAKOZÁSOK, 
VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG 
(Vélemények a gazdaságról és megélhetésről a 80-as években) 

1. A VÁLSÁGRÓL 

Az emberek döntő többsége már az évtized elején is érzékelte a gazdasági 
válságjelenségeket, bár a válaszadók fele ekkor még a nehézségeket csak közepes 
mértékűnek, kétharmaduk pedig átmeneti jellegűnek ítélte. (1. ábra) 
 
Az évtized végére a helyzetértékelés gyökeresen megváltozott. 1989 végén már a 
megkérdezettek 85%-a nagy, 72%-a tartós gazdasági nehézségekről beszélt. (2. ábra) 
 
Az évtized elején még az emberek 38%-a gondolta úgy, hogy a gazdasági fejlődés 
hamarosan felgyorsul, az évtized végén már csupán 29% bízott ebben. Egy 
közgazdászok körében készített felmérés arról tanúskodik, hogy a szakemberek a 
jelen helyzetet kritikusabban, a kibontakozási perspektívákat azonban optimistábban 
ítélik meg, mint az átlag. A közgazdászok szinte kivétel nélkül rossznak, mintegy 
háromnegyedük nagyon rossznak, illetve válságosnak tartotta a 80-as, 90-es évek 
fordulójának gazdasági helyzetét, azonban mintegy 40%-uk a következő három évben 
valamelyes javulást jósolt. [Hercegh Imre, 1990.] A válság okaiként 1988-ban az 
emberek többsége legnagyobb mértékben a szubjektív tényezőket, a vezetés múltbeli 
hibáit emelte ki (94%-os egyetértés), másodikként pedig (85%) a gazdasági-politikai 
reformok késlekedését jelölte meg. [Fazakas Gergely, 1989; Tóth István János, 1990] 
A reformok kapcsán azonban ellentmondásos a kép, mivel a válaszadók több mint fele 
azzal is egyetértett, hogy azok bevezetése okozta a gondokat. A reformokkal 
kapcsolatos beállítottság nem független az életkortól és a családi miliőtől. [Angelusz 
Róbert, 1989] A reformok késlekedését és bevezetését egyaránt helytelenítők nagyobb 
része képzetlen, betanított vagy segédmunkás, illetve időskorú. ők azok, akiknek 
fogalmi képzetei a gazdaságpolitikáról homályosak, nem érdeklődnek a kérdés iránt. 
[Vásárhelyi Mária, 1988−89] Van ugyanakkor egy másik összetevője is e sajátos 
kapcsolódásnak azok körében, akik a bevezetés, módját és a reform jellegét egyaránt 
hibáztatják. Ezt erősíteni látszik azaz 1989-es kutatási eredmény, amelyik szerint, ha a 
reform megítélése alternatív választási lehetőségekhez kapcsolódik, úgy a 
munkásellenőrzés, s különösen a nyugati modell követése lényegesen nagyobb 
egyetértéssel találkozik, mint a reform folytatásának alternatívája. 
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2. AZ ÉLETSZÍNVONAL MEGÍTÉLÉSE 

A 80-as évek elején családjuk relatív anyagi helyzetének megítélésében az emberek 
kilenctizede az átlaghoz sorolta magát. Egy részletesebb bontású ábra még úgy csúcsosodott 
középen, mint egy csillag ága. (3. ábra) 
 
Senki nem tartotta magát a legfelsőbb kategóriába tartozónak, s a legalsókba is csupán 7% 
sorolt. Nem sokban különbözött ettől az a kép sem, amit az emberek maguktól az évtized 
végére vártak. Az ábra kissé tömörebb lett, főként azért, mert kezdett a szegénység felé 
púposodni, de részben azért is, mert a csúcs némiképp a magasabb kategóriák felé tolódott, s 
egy néhány százaléknyi merészebb fantáziájú töredék már a legfelső anyagi szintet is 
megcélozta magának. Az évtized végére erősebb kontúrokkal voltaképpen ezek a 
várakozások igazolódtak vissza: az ábra laposabb lett, a szegénység aránya megnőtt, többen 
érezték magukat a legalsó kategóriába tartozónak, mint korábban. Egy töredéknyi rész már 
felvállaltan a csúcsra sorolta magát. Az átlagostól a gazdagság felé változatlanul meredek a 
lejtő, a szegénység felé nem. Mindazonáltal a másokhoz viszonyított anyagi helyzet 
megítélésében a társadalom a válság feltételei között is „középre tart”. 1988-as felmérésünk 
tanúsága szerint a felnőtt társadalom tagjainak több mint 70%-a gondolta úgy, hogy anyagi 
helyzete „átlagos”. Közöttük felülreprezentáltak a szakmunkások és az érettségizett 
fehérgallérosok, a kisközségek lakói és a 6−10 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezők. 
Egyötöd azoknak az aránya, akik helyzetüket az átlagosnál rosszabbnak, s 8% azoké, akik 
jobbnak érzik. (Ez utóbbi ugyanennyi az aktív népesség körében is, ahol azonban az 
önmagukat középre sorolók aránya az átlagosnál némiképp magasabb, háromnegyedes.) A 
rosszabb helyzetet érzékelők aránya az átlagosnál jóval magasabb a hat elemit, vagy 
kevesebbet végzettek körében (35%), az időskorúak (31%), valamint a betanított és 
segédmunkások között (27%). A jobb helyzetet érzékelők az átlagos 8%-nál lényegesen 
nagyobb arányban fordulnak elő a diplomások és a vezetők között (27, illetve 24%), valamint 
azok körében is, akiknek az apja értelmiségi volt (26%). Értelemszerűleg magas a jobb 
helyzetet érzékelők aránya a 10 000 Ft-nál nagyobb jövedelemmel rendelkezők között (37%), 
bár ezek többsége (57%) is átlagosnak, sőt, 6%-uk az átlagosnál rosszabbnak érzi helyzetét. 

3. AZ ELMÚLT ÉVEK ÉRTÉKELÉSE 

1980-ban még csupán minden tizedik ember érzékelte úgy, hogy az elmúlt 1−2 évben romlott 
az anyagi helyzete, s durván minden harmadik adott számot javulásról. Az aktív népesség 
többsége saját anyagi helyzetét még stabilnak érezte. Drasztikusan módosultak az arányok az 
évtized végére: 1988-ban a munkavállalók 47%-a számolt be helyzetének romlásáról, s 
csupán 14% javulásról, ’89-re az utóbbiak aránya tovább csökkent. (4. ábra) Ismerőseik 
anyagi helyzetének elmúlt 1−2 évbeli alakulását mérlegelve 1988-ban a válaszadók közel fele 
(48%-a) változatlan helyzetről számolt be, 39% romlást, s 12% javulást regisztrált. Saját 
családjuk anyagi helyzetének alakulásáról némiképp polarizáltabb képet adtak. A javulást 
érzékelők aránya hasonló volt, s mintegy kétötöd részben le is fedte az ismerősökről így 
vélekedők csoportját. Az anyagi helyzet romlásáról azonban már lényegesen többen 
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számoltak be. Azok közt pedig, akik eleve az átlagosnál rosszabb helyzetben érezték 
magukat, az anyagi helyzet romlását érzékelők aránya kétharmadot meghaladó volt. A 
másokhoz viszonyított anyagi helyzet és az elmúlt évekbeli változások érzékelése 
közt erős összefüggés van (a Gamma mutató értéke 0,44). Ami arra utal, hogy nem 
csupán a rosszabb helyzet és a romlás, hanem az átlagos helyzet és a változatlanság, 
valamint a jobb helyzet és a javulás képzetei is összekapcsolódnak, noha a magukat 
átlagos helyzetben érzők 42%-a és a jobb helyzetet érzékelők 29%-a is anyagi 
helyzetük romlásáról ad számot. Az ismerősök, a szűkebb társadalmi környezet 
anyagi helyzetének romlását érzékelők aránya egyenes összefüggést mutat az iskolai 
végzettséggel, a jövedelemnagysággal, s a lakóhely településtípusával is. 
 
 
A TÁRSADALMI KÖRNYEZET ANYAGI HELYZETÉNEK ROMLÁSÁT 
ÉRZÉKELŐK ARÁNYA AZ EGYES KATEGÓRIÁKON BELÜL  
1988-BAN (%) 
 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 
 

0−6 elemi 8 általános szakmunkásképző középiskola egyetem 

34 34 37 46 50 

 
TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT 
 

Budapest 50 000 feletti 
lélekszámú város 

többi város 3 000 feletti 
lélekszámú község 

többi község 

51 44 41 34 29 

 
JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK SZERINT 
 

0 − 4000 Ft 4001 − 6000 Ft 6001 − 10 000 Ft 10 001 − X Ft 

34 38 43 49 

 
 
Kiugróan magas volt a környezet anyagi helyzetének romlását érzékelők aránya az 
értelmiségiek (50%) és az értelmiségi származásúak (63%) körében. 1988 végén a 
felnőtt lakosság 17%-a érezte úgy, hogy őt magát, vagy valamely családtagját 
fenyegeti a munkanélküliség. Ezek közel fele a környezet anyagi helyzetének romlását is 
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érzékelte. A saját család anyagi helyzetében az átlagosnál nagyobb arányban tapasztaltak 
romlást a középkorúak és a középiskolai, illetve egyetemi végzettségűek, a budapestiek, az 
értelmiségiek és az értelmiségi származásúak, s természetesen azok is, akiknél a 
munkanélküliség reális veszélyt jelentett. Egyfelől tehát megállapíthatjuk, hogy a 
szubjektív anyagi helyzet alakulásának megítélésében a vélemények jobban polarizálódtak, 
mint a társadalmi környezet megítélésében, mivel javulást azonos, romlást viszont 
lényegesen nagyobb arányban tapasztaltak az előbbiben. Ugyanakkor a társadalmi 
környezet anyagi helyzetének alakulására vonatkozó ítéletek szorosabb összefüggést 
mutatnak az objektív társadalmi indikátorokkal (végzettséggel, foglalkozással, lakóhely 
típusával stb.) mint a család anyagi. helyzetének alakulására vonatkozó ítéletek. Az anyagi 
helyzet alakulására vonatkozó adataink szerint tehát a szubjektív helyzetérzékelés nem 
függ olyan szorosan az objektív adottságoktól, mint amennyire a társadalmi környezet 
megítélésének képessége. 

4. A VÁRAKOZÁSOK 

A jövőbeli kilátásokat mérlegelve 1980-ban még a válaszadók több mint fele (54%-a) 
bízott anyagi helyzetének 1−2 éven belüli javulásában, s egytizede számított 
romlásra.1988-ban a következő öt évet, tehát némileg hosszabb időtávot figyelembe véve 
az aktív népesség fele számított anyagi helyzetének romlására, egynegyedük hitt a 
javulásban, egynegyedük pedig abban, hogy helyzetük változatlan marad. (5. ábra) 
 
Ennél is pesszimistább volt a kép azonban, ha nem a saját család, hanem a társadalom 
többségének anyagi helyzetét kellett a kilátások szempontjából megítélni. 1980-ban a 
válaszadók közel fele számított az általános életszínvonal romlására, s mintegy 40%-a 
stagnálásra. 1988-ban az összehasonlítható aktív népesség körében a megfelelő arányok 
kétharmadot, illetve egyötödöt tettek ki. (Ugyanakkor az aktív és inaktív felnőtt 
lakosságnak némiképp kisebb része, 63%-a számított romlásra, s 17%-a javulásra, 
egyötödük szerint pedig e tekintetben a következő öt évben nem lesz érdemi változás.) (6. 
ábra) 
 
Az összességében pesszimista jövőkép mögött tehát egy relatív optimizmus is rejlik az 
emberek saját helyzetük jövőbeli alakulását egy árnyalattal kedvezőbben ítélik meg, mint a 
társadalom többségéét. Mint láttuk, a múltra vonatkoztatva fordított összefüggést 
tapasztaltunk ott a szubjektív helyzet megítélésében kritikusabbak voltak, mint a társadalmi 
környezet helyzetének értékelésében. Az átlagosnál pesszimistábban ítélték meg családjuk 
jövőbeli anyagi helyzetének alakulását a fővárosiak, a középkorúak, valamint a vezetők és 
az értelmiségiek. Igen szoros az összefüggés a munkanélküliségtől való félelem és az 
anyagi perspektívák megítélése között: azok körében, akiknek családjában valakit 
fenyegetett a munkanélküliség, 70%-os az anyagi helyzet romlására számítók aránya, a 
Gamma mutató értéke 0,38 volt. A munkanélküliség általi fenyegetettség szubjektív 
érzékelése valójában nem függ erősen a társadalmi pozíció objektív indikátoraitól. E 
félelem szorosabb − negatív − kapcsolatban látszik állni a megtakarítási hajlandósággal és 
− pozitív kapcsolatban − a kölcsönök igénybevételével, mint például a képzettséggel és a 
foglalkozással. Annak megítélése, hogy mindenáron elkerülendő-e a munkanélküliség, 
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rendkívül erősen összefüggött az iskolai végzettséggel (Gamma=0,55), a foglalkozással 
(Gamma=0,46),.a nemmel (Gamma=0,31), s azzal is, hogy valaki hívőnek tartja-e magát 
vagy sem (Gamma=0,41): az alacsony végzettségűek, a betanított és segédmunkások, a 
nők és a hívők az átlagosnál sokkal inkább ellenezték a munkanélküliséget. [Tóth István 
György, 1990; Angelusz−Nagy−Tardos, 1988.] Meglepő ugyanakkor, hogy a 
munkanélküliségről alkotott vélemény és a tőle való szubjektív félelem között nincs 
érdemi kapcsolat (Gamma=0,02). Ez részben azzal magyarázható, hogy a kérdés nem 
csupán a megkérdezettre, hanem családjára is vonatkozott, részben azonban azzal is, 
hogy 1988 végén már nem csupán a marginális munkaerőpiaci helyzetben lévő rétegek, 
hanem fehérgallérosok, értelmiségiek, s egyes vezetői kategóriák is sokkal 
bizonytalanabb helyzetben érezhették magukat, noha mint láttuk, összességében csupán 
a kérdezettek egyhatoda adott hangot ilyen aggodalmának. Megjegyzendő, hogy a nem 
hívők közt némiképp magasabb az anyagi helyzetük javulásában bízók aránya, mint a 
hívők között, ami részben az életkorral hozható összefüggésbe. Érdemes továbbá 
megemlíteni, hogy a jövedelmi helyzet egyáltalán nem látszik magyarázni a szubjektív 
anyagi várakozásokat (Gamma=0,01). A társadalmi környezet jövőbeli anyagi 
helyzetének alakulása − hasonlóan a múlt megítéléséhez − szorosabb összefüggést mutat 
a háttérváltozókkal. Míg a legfeljebb hat elemivel rendelkezők 53%-a, az egyetemi 
végzettségűek 73%-a számított romlásra 1988-ban. Bár a szubjektív anyagi perspektívák 
tekintetében a jövedelem nem volt döntő tényező, a társadalmi környezet jövőjét illetően 
megállapíthatjuk: minél magasabb jövedelmi kategóriába tartozik valaki, annál 
pesszimistább a helyzet megítélésében. 

5. ALKALMAZKODÁSI TENDENCIÁK 

Arra a kérdésre reagálva, hogy ha valamilyen okból családjuk nehezebb anyagi 
helyzetbe kerülne, hogyan próbálnák megoldani gondjaikat, az évtized elején az 
emberek mintegy egyharmada választotta a többletmunka alternatíváját, ennél nagyobb 
arányban gondolták úgy, hogy „egy időre inkább összehúznák magukat”, s valamivel 
több mint egynegyedük a két megoldás kombinálását látta járhatónak. A vizsgálatok 
kiderítették, hogy a jövedelemnövelő alkalmazkodási mód jól illeszkedik a családi 
életciklus alakulásához: a nem házasok, a gyermektelen vagy kisgyermekes házaspárok 
jóval nagyobb arányban választanák ezt a megoldást, mint azok, akiknek már kereső 
gyermekük van. [Tardos Róbert, 1984, 1988] Az is világossá vált, hogy a családi 
alkalmazkodás módja jelentős mértékben összefügg a többletmunka vállalásának reális 
lehetőségével. Az évtized derekán megismételt vizsgálatok a szükségletkorlátozó 
reagálási mód csökkenését mutatták. 1984-ben a válaszadóknak csupán 30%-a 
választotta a kiadáscsökkentés lehetőségét, mivel a többletmunka vállalásának 
lehetőségei kibővültek, s veszítettek rétegspecifikus jellegükből. Az évtized végére, a 
válságjelenségek tudatosulásával, a tendencia ismét módosult. A korábbiakhoz képest 
növekedni látszik a szükségletkorlátozó reagálási mód aránya és csökken a kombinált 
megoldást választóké. (7. ábra) 
 
Változatlanul érvényes, hogy a többletmunka vállalásának lehetősége, a családi 
életciklus, s az életkor jelentősen befolyásolják az alkalmazkodás módját. Ha 
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vizsgálatainkat nem korlátozzuk az aktív népesség körére – s ez indokolt, hiszen a 
nyugdíjasok ugyancsak jelentős arányban szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy 
anyagi nehézségeikre hogyan reagáljanak –, úgy a szükségletkorlátozó típus aránya 
1988-ban már 51 %-ot tett ki. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy jelentős különbség 
van a feltételezett és a tényleges helyzettel szembesülők reagálási módja közt. (8. 
ábra) 
 
Azoknak, akiknek anyagi helyzete az előző években nem romlott – tehát egy 
feltételezett helyzetet kellett megítélniük –, több mint egyharmada vállalna 
többletmunkát, s mintegy fele korlátozná szükségleteit. Ezzel szemben azok közt, 
akiknek anyagi helyzete ténylegesen romlott az elmúlt években, csupán egynegyedes 
volt a többletmunka vállalásának lehetőségét, s 55%-os a szükségletkorlátozás 
alternatíváját választók aránya. Az utóbbi csoportban az átlagosnál nagyobb arányban 
fordultak elő a középkorúak, középiskolai végzettségűek, fehérgallérosok, a középső 
fizetési sávba esők, akik ugyanakkor az átlagosnál rosszabb helyzetben érezték 
magukat, s mind saját maguk, mind pedig a társadalmi környezet anyagi perspektíváit 
kedvezőtlennek ítélték meg. Nem pusztán, s nem elsősorban a véglegesen leszakadók 
reagálási módját valószínűsíthetjük tehát e tendencia mögött, hanem olyan 
középosztálybeliekét is, akiket az évtized végére elért a válság, s nem rendelkeznek a 
kompenzáláshoz szükséges munkaerőpiaci készségekkel. 

6. BOLDOGULÁS ÉS VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG 

1988-ban az emberek jelentős része, mintegy fele gondolta úgy, hogy az egyén 
boldogulása főként a társadalmi körülményeken múlik. 13% jelölte meg az egyént, 
11% a családot, s valamivel több mint egynegyed e három tényező kombinációját 
legfőbb okként. (9. ábra) 
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Az egyén szerepét hangsúlyozók közt az átlagosnál nagyobb arányban fordultak elő 
időskorúak, alacsony végzettségűek betanított és segédmunkások, valamint önállóak, 
olyanok, akiknek jövedelme az előző években emelkedett, s képesek voltak megtakarítani. 
A társadalmi körülmények szerepét hangsúlyozók közt a középiskolai végzettségűek, a 
fehérgallérosok fordultak elő nagyobb arányban, valamint azok, akiknek az előző években 
csökkent a jövedelmük, s magukra, vagy családtagjaikra nézve reális veszélynek érezték a 
munkanélküliséget. 
 
1988-ban az emberek egynegyede válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy szívesen lenne-e 
vállalkozó, s mintegy 70% elutasító választ adott. (10. ábra) 
 
A vállalkozói hajlandóságot mutatók között az átlagosnál nagyobb arányban fordultak elő 
a fiatalok, a férfiak, a magas jövedelmi kategóriába tartozók, a szakmunkások, az 
értelmiségiek és a vezetők is. A vállalkozás gondolatát elutasítóknak csupán töredéke 
hivatkozott ideológiai okokra, s kisebb része a bizonytalan gazdasági-társadalmi 
feltételekre. Az elutasítás döntő okait szubjektív tényezők: a kor, a készségek hiánya, a 
kockázatkerülés adták. A vállalkozás lehetőségét elfogadók döntő többsége 
kisvállalkozásra gondolt, legfontosabb területként a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet, 
vagy szakmájához kötődő ipari tevékenységet jelölve meg. [Nagy Beáta, 1989.] 1988-ban 
a 18–28 éves fiatalok körében 44% volt az igennel válaszolók aránya a vállalkozói 
hajlandósággal kapcsolatos kérdésre. Egy évvel később arányuk ebben a korcsoportban 
kétharmad fölé emelkedett, közgazdász hallgatók körében pedig ennél is magasabb volt. A 
fiatalok körében végzett felmérés azt mutatja, hogy a vállalkozni hajlandók 62%-a 
elsősorban inkább beruházásra, mint fogyasztásra fordítaná a profitot. Ugyanakkor az 
önálló vállalkozáshoz kedvet nem érzők több mint fele úgy vélekedett, hogy a vállalkozás 
hasznának inkább az életkörülmények javítását kell szolgálnia. A potenciális vállalkozók 
az átlagosnál kritikusabbak voltak a társadalmi-gazdasági környezet helyzetének 
megítélésében, azonban a gazdasággal kapcsolatos értékek közül – a többséghez hasonlóan 
– ők is a növekedésre és a létbiztonság megteremtésére tették a hangsúlyt. 
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