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VOORWOORD

In de zomer van 1990 bevond een groep studenten van cle Erasmus Iniver

siteit te Rotterdam zich in 1—longarije in het kader van een stuclieproject dat

georganiseerd werd door de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam.

Dit project hield zich bezig met de mogelijkheden tot management know—

how— en technologie—overdracht, een en ander gericht op 1—longarije.

Redactie: Eindredactie:

Het project is grondig aangepakt; aan het onderzoek in Hongarije ging een

uitgebreide voorbereidingsperiocle vooraf.

Helen Danen
Mireille Gilissen
CarI Hoyer
Luit Kloosternan
Fred Lafeher
Guido Landheer
Onno Ronlouts
Birgitta Westgren

Fred Lafeber
Guido Landheer
Onno Rombouts

Thans ligt het eindrapport voor U. Ik spreek gaarne de hoop uit dat niet al

leen de deelnemers aan het project doch ook alle lezers van dit verslag er

hun voordeel mee kunnen doen. Op deze wijze zal clan opnieuw een stap
gezet zijn in cle ruime schakering van cle Nederlands-Hongaarse hetrekkin—

ten.

© Copyright 1990 Economische Faculteitsvereniging Rotterdam.
Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigcl, opgeslagen in een gegevensbestand, of open
baar gemaakt. in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch,
mechanisch, door fotocopie. opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van cle uitgever.

IVIr. H.J. van Oorclt
Ambassadeur van Nederland in 1—longarije
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1.1 GEOGRAFISCHE KENMERKEN

1.1.1 Aa/io,ia/e /nilpbronnen

De 1—longaarse bodem is arm aan delfstoffen, uitgezonderd bauxiet wat in

aanzienlijke hoeveelheden aanwezig is. De winning van ijzererts is enkele

jaren geleden om economische redenen gestaakt en andere delfstoffen zo

als mangaan komen in zulke kleine hoeveelheden voor dat ontginning

nauwelijks rendabel is. 1-longarije wint olie en exporteert deze, tegen harde

valLita, naar het Westen. Per 1 januari 1991 moet de handel in olie met cle

Sovjet-Unie in harde valuta betaald worden.

Hongarije heeft een grote voorraad bruin- en steenkool. welke gebruikt

wordt als grondstof en ook voor cle opwekking van elektriciteit.

Het land wordt gebruikt voor zowel landbouw (onder andere haver. tarwe

en tabak) als veeteelt. Verder vindt er bos- en wijnbouw plaats.

Eén op cle vijf mensen in Hongarije is werkzaam in cle landbouw.

1970 1980 1988

akkerbouw 5046,2 4734,7 4712,0
tuinbouw 146,3 291,4 338,3

fruitteelt 171,6 138,4 94,9

wijnbouw 229,7 167,8 142,2

graslancl 1281,3 129q,2 1209,8
landbouw 6875,1 6626,5 6497,3

bosbouw 1470,7 1610,3 1678,3

visgroncl 56,1 63,0 66,7

gecultiveercl 8401,9 8299,8 8242,3
niet gecultiveercl 901,3 1003,8 1060,8

totale land 9303,2 9303,6 9303,1

1. 1.2 Klimaat
Hongarije heeft een gematigd continentaal klimaat, dat zowel onder in—

vloed staat van cle Middellandse Zee als van de Atlantische Oceaan. Vrij

droge zomers worden gevolgd door matige winters. Met een gemiddelde

van 2000 zon—uren per jaar ligt Hongarije duidelijk boven het gemiddelde

van 1.500 tot 1.600 zon-uren per jaar, wat geldt voor deze breedtegraad.

1.1.3 Fixic4x’ l’e,in,erIxn,

1—longarije beslaat een oppervlakte van 95.032 1cm en is daarmee 2,25 keer

zo groot als Nederland. Van noord naar zuid is het land 26$ 1cm lang en van

Oost naar west is het 528 1cm breed. Hongarije wordt omringd door Oosten

rijk (356 1cm grens). Tsjechoslowakije (608 1m grens), cle Sovjet-Unie (215

1cm grens), Roemenië (432 1cm grens) en Joegoslavië (613 1cm grens).

Het land wordt van noord naar zuid doorsneden door cle rivier de Donau

en meer naar het oosten door de rivier cle Tisza. Het bestaat voor twcecler

de uit laagvlalcteri. Een lage bergrug loopt van het zuidwesten naar het

noordoosten (met als hoogste punt cle Kekcs (1015 m). In het westen be—

vindt zich het Balatonmeer, het grootste meer van Midden- en Oost Euro

Dit meer is een groot toeristcnoorcl.

1.1.4 In/ivstrIlCtl/lIr

Het Hongaarse wegennet is Over het algemeen redelijk tot goed onclerhou—

den. De routes van Buclapest naar cle Oostenrijlcse grens en naar het Bala

tonmeer bestaan bijna geheel uit vierbaans autowegen.

I—longarije heeft zon 225 1cm autosnelweg en 100 1cm autoweg. De rest van

het wegennet bestaat uit tweebaans wegen. In cle agrarische strelcen zijn

paard en wagen vaak nog vaak tegen te Icomen in het verkeer.

Hongarije heeft een uitgebreid net van spoorwegverbindingen, waarvan de

bclangrijkste geëlektrificeerci zijn. Verschillende dagelijlcse treinverbinclin

gen zijn er met \Vcnen (ook bereikbaar over cle rivier cle Donau met een

clraagvleugelboot, cle Oost-Europese hootclsteclen en de andere ,grote Eo

ropese steden, zoals bijvoorbeeld Parijs. Berlijn en Milaan.

De internationale luchthaven ligt zon 20 1cm van het centrum van l3uclapest

en handelde in 1988 1,3 miljoen mensen af. Er zijn clage—lijks vluchten op

cle meeste Europese hoofdsteden en enkele andere grote steden in Europa,

het Miclclen-Oosten en Noord-Afrilca.

De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Male’ heeft een eigen aanicomst en

vertrelchal clie enkele minuten ‘erwijclercl is van cle gebouwen van cle an

dere luchtvaartmaatschappijen . Malev maakt vel gebruik van de—zelfde

startbanen en verkeerstoren.

Het openbaar vervoer is goed ontw’ilclcelcl, relatief goecllcoop en ontsluit

vrijwel elk dorp of gehucht. Het openbaar vervoer is cle laatste tijd in prijs

Hongarije algemeen 4 l—Tongaiije algemeen

Tabel 1.1: gi’ondvercleling(ioOo hectarç)

Bron: Hunparian Statistical )im,’book 1988
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De I-Iahsburgers bleven Hongarije echter bezet houden. Rond 1740 werden

Oostenrijk en Hongarije tot een ondeelbaar land verklaard. i-Iongarije pro

beerde zich in cle loop der tijd af te scheiden, maar zonder succes. In 1848

leidden clemcnstraties tot de vorming van een l—Iongaarse regering. De

Oostenrijkers werden in eerste instantie verslagen, maar wisten met behulp

van cle Russen cle Hongaren uiteindelijk te verslaan. 1—Tongarije werd hard

onderdrukt. Door problemen met andere buurlanden wilde Oostenrijk in

Hongarije rust hebben. Beide landen kwamen tot een compromis. Dit was

het begin van een clubbel-monarchie, waarbij ieder land zijn eigen taal, re

gering en parlement had, maar met dezelfde koning en enkele gemeen

schappelijke ministeries.

Gedurende cle Eerste Wereldoorlog koos Hongarije cle kant van cle Duit

sers. Na beëindiging van cle oorlog verloor 1—longarije ongeveer 230.000

vierkante kilometer, waarvan het grootste deel aan Roemenië. In cle hoop

deze gebieden terug te krijgen, koos men in cle Tweede Wereldoorlog

weer cle kant van Duitsland. In eerste instantie op politiek gebied en later

door het sturen van legereenheclen. Op 6 oktober 19:14 begonnen cle Sov

jets met cle bevrijding van Hongarije. Dit leidde er toe dat op 4 april 1945

cle Duitsers werden verdreven en kon Hongarije met haar wederopbouw

beginnen.

1 .3.2 Gesc/i lede ii is na de [)i ‘cccle W’erelcloorlog
Na cle bevrijding van Hongarije door het Sovjet—leger werden alle sleutel—

posities door cle Sovjets onder communisten verdeeld. 1-let koninkrijk werd

een republiek en het land werd onder cle hoeren hervercleelcl. Industrieën.

zoals cle bauxietmijnen, werden genationaliseercl. Oppositiepartijen wer—

den verboden. De bevolking werd langzaam steeds ontevreclener over een

uitblijvende stijging van cle levensstandaard. Dit leidde, in combinatie met

het voortdurend niet navolgen van cle wetten door cle machthebbers, tot cle

Oktober-opstand van 1956. Imre Nagv werd na cle opstand premier van

een coalitieregering, maar enkele weken later grepen cle Russen in. Vele

mensen kwamen om, anderen vluchtten het land uit. Janos Kaclar. cle nieu
we machthebber, ging eerst op cle oude voet verder, maar voer geleidelijk

politieke en economische hervormingen door. Zijn leus “Wie niet tegen

ons is, is voor ons”, moest het totalitaire bewind zijn scherpe kantjes ontne

men.

In 196$ werd het “Nieuw Economisch Mechanisme” gelanceerd. Na een

aanvankelijke periode van succes volgde een periode van halfslachtige

hervormingen. Een belangrijke kentering voor Hongarije was cle komst van

Gorbatsjov in cle Sovjet—t Tnie en cle door hem afgcschafte mogelijkheid om

door middel van militaire interventie in te grijpen in andere landen in Oost

Europa.

Hervormingen gingen door, maar met duidelijk afgebakencie grenzen (zie

Hoofdstuk 2). In cle lente van 198$ werd Kaclar gedwongen af te treden als

secretaris-generaal. Ondanks het feit dat hij wat succesjes had geboekt, vv’as

hij er niet in geslaagd fundamentele problemen op te lossen. Premier Grosz

volgde Radar op. Om zowel cle conservatieve als cle hervormingsgezinde

vleugel te behagen, becireef hij een miclclie-of-the-roacl politiek, clie geen

van beide vleugels kon behagen. Eind 198$ werd Nemeth tot premier ge

kozen en begin 1989 nam Pozsgay het voortouw wat cle hervormingen be

trof. Hij verklaarde, dat in 1956 een revolutie had plaatsgevonden en niet.

zoals wat tot clan toe werd beweerd, een contra-revolutie. Ook verkonclig

cle hij dat niet een één-partijstelsel. maar een meer-partijenstelsel cle enige

oplossing vormde voor cle problemei in het land. Grosz bestreed dit aan

vankelijk. maar zowel het centrale comité als de bevolking kozen cle kant

van Pozsgav. Grosz moest dit uiteindelijk ook toegeven, wat zijn al niet Zo

sterke positie nog verder verzwakte. Imre Nagy, cle premier van cle coalitie—

regering in 1956, werd gerehabiliteercl. 1—laIl’ februari stemde het centrale

comité in met het opgeven van de leidende rol van cle communistische par

tij en stemde het ook in met vrije verkiezingen en een meer-partijenstelsel.

juist door de hervormingen, het opgeven van het monopolie van cle com

munistische partij en in verband met de naderende verkiezingen, had cle

partij sterke leiders nodig clie overtuigd waren van cle noodzaak om te her

vormen. zodat cle partij na cle verkiezingen haar leidende rol niet zou ver

liezen en verder zou kunnen regeren. dit keer als gekozen

vertegenwoordiging van het Hongaarse volk.

Premier Nemeth vormde samen met Pozsgay. cle presicients—kanclidaat voor

cle conwnunistische partij, Nyens, cle architect van cle hervormingen, en

Grosz het praesidium. Dit praesiclium heeft cle secretaris-generaal vervan

gen.

In mei 1989 werd er aan cle steeds zichtbaarcler wordende hervormingen

een nieuwe dimensie toegevoegd door het verwijderen van de versperrin

gen tussen cle Oostenrijks-Hongaarse grens, waardoor een doortocht mo

gelijk werd naar het Westen. Dit heeft ook een belangrijke rol gespeeld! bij

het vallen van het systeem in Oost-Duitsland.

Half juni 1989 begon het triangulaire tafeloverleg tussen cle communisti

sche partij. cle oppositiepartijen en een combinatie van officiële organisa

ties. Deze organisaties waren geliëercl aan cle communistische partij, maar

hadden in cle praktijk vele, van cle communistische partij verschillende, ge—
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De eerste belangrijke gebeurtenis op literair gebied in Hongarije betrof de

verschijning van het tijdschrift Nyugat (hei Westen) in 1908. De progres

sieve schrijvers die aan dit tijdschrift verbonden w aren braken met de lite

raire tradities. Nieuwe waarden werden geïntroduceerd. De letterkunde

kreeg een socialistisch en realistisch accent. Mccle door het feit dat veel

schrijvers voor hei uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar het buiten—

land waren gevlucht, kwam het literaire leven p’ na 1945 weer langzaam

op gang.

Rond 1950 ontwikkelde zich een krachtige, realistische richting, waarvan

cle schrijver.s en dichters zich kritisch en hervormingsgezincl opsteldlen ten

opzichte van cle denkbeelden clie toen golden. Men schreef onder andere

over het Marxisme en dc industriële samenleving. Hiernaast verschenen er

historische romans en drama’s, waarin het na—oorlogse leven ten tonele

werd gevoerd.

1.4.2 1111zie12
Er is weinig bekend over het begin van cle 1-longaarse (volks—)muziek Met

cle opkomst van het Christendom aan het einde van cle 16e eeuw ver

scheen ook cle kerkmuziek en rondtrekkende musici traden op aan het

hof. T—let muzikale leven stond in clie tijd niet op een hoog niveau: cle over

heersing door cle buitenlandse machten is hier voor een belangrijk deel cle

()odzaak van. Rond cle 10e eeuw is er sprake van een opleving: in aclellijke

kringen werd veel aan muziekbeoefening gedaan. Al snel werden deze lie

deren gedrukt, waarna ze, aangeduid als ‘ungaresca’ meer bekendheid gin

gen genieten. De vele hoerenliecleren clie het boerenleven als thema

hadden, kenden, evenals cle ungaresca’ nog weinig buitenlandse invloe

den. De komst van cle zigeuners bracht in cle 16e eeuw in cle volkse liede

ren een stijlvermenging teweeg. Van invloeden van buitenaf was pas

sprake vanaf cle 18e eeuw. De klassieke muziek uit Italië en Oostenrijk

dcccl haar intrede. Parallel aan deze ontwikkeling verliep cle opkomst van

cle eigen Hongaarse muziek clie ook in het buitenland werd beoefend. In

cle 19e eeuw werden cle folkloristische motieven door cle componist en

pianist Ferenc Liszt (1811—1866) in zijn mdlZiek verwerkt. Een van cle be

langrijkste Hongaarse musici is Bela Bartok (1881—1945) geweest. 1-tij spoor

de oude muziekvormen en melodieën op, clie door hem gemoderniseerd

werden en in combinatie met de modernere vormen uitgroeiclen tot een

nieuw muziekgenre.

1.4.3 Sc/,ilderkii,i.çt
Van een duidelijk eigen stijl in cle schilderkunst is eigenlijk pas in cle laatste

eeuwen sprake. Voor clie tijd gold cle schilderkunst hoofdzakelijk als een

vermenging uit verschillende landen. Toen op het einde van de 18e eeuw

het verlangen naar nationale en culturele zelfstandigheid duidelijker vor

men aannam, ging ook cle schilderkunst zich meer onderscheiden. De

daaruit voortvloeiende belangstelling voor natuur en verleden kwam tot

uitdrukking in landschap- en historische werken. In het begin van deze

eeuw ontstoncl cle Groep van Acht. Deze groep van avant-garcle schilders

werkten onder invloed van het kubisme en het impressionisme. Vooruit—

strevencler waren cle constructivisten, deze groep heeft een belangrijke rol

in cle moderne Hongaarse schilderkunst gespeeld.

1.5 POUTIEKE ORGANISATIES

1.5.1 DepoJitiekepm’1i/en

De regeringspartijen:

Het Hongaars Democratisch Forum (MDF)

Deze partij heeft een duidelijk christelijk—nationalistisch karakter. T-let is en

kele jaren geleden als een illegale anti—communistische organisatie opge

richt. Qua economische politiek lijkt cle MDF Op de Duitse CDU. Het is

voorstander van een vrije markteconomie met een groot sociaal zeker—

heiclssysteem. Voordat er geprivatiseerd gaat worden zullen er volgens

deze partij eerst duidelijke regels met betrekking tot eigendom moeten ko

men. De MDF wil het economisch systeem geleidelijk hervormen en staat

huiverig ten opzichte van te veel buitenlandse investeerders.

De landeigenarenpartij (FKgP)

Deze partij wil cle situatie van voor 1947 in ere herstellen. Zodoende moe

ten de voormalige wettelijke regels en cle economische structuur worden

hersteld en dienen cle oorspronkelijke eigenaren het land van cle staat terug

te krijgen.

Christen Democratische Volkspartij (KNDP)

Ook deze streng katholieke partij wil terug naar het systeem van voor 1947.

Het KNDP heeft daarnaast een duidelijk sociaal partijprogramma. Bij cle tot—

stanclkoming van het partijprogramma van cle KNDI hebben adviseurs van

het CDA een grote rol gespeeld.
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Dc voornaamste oppositiepartijen Zijn:

De Vrije Democraten (SDS)

Deze gro( )tste oppositiepartij is voorstander van een radicale hervorming
van het centraal geleide stelsel. Binnen afzienbare tijd dient cle staat zich uit

het economisch verkeer terug te trekken, zodat een vrije markteconomie in

1 longarije kan ontstaan. Bij cle radicale hervormimen is buitenlands kapi

taal een vereiste en dient cle overheid voor een beclrijls’riendeIijk ldimaat

te zorgen. Net als de overige politieke partijen wil ook cle SDS een goed

ontwikkeld sociaal systeem.

De socialistische partij (MSZP)

De MSZP is cle llerv( )rmdle communistische partij ciie zich na cle interne om

mezwaai verwant v )elt met cle Zweedse Sociaal Democraten.

Ook cle MSZP wil het huidige systeem hervormen, maar wil het goede van

hei socialistische systeem behouden. Zo is cle MSZP van mening dat cle

grote staatsondernemingen behouden moeten blijven.

1.5.2 T rkiezingeii
Op 25 maart 1990 werd cle eerste ronde van cle parlementsverkiezingen ge

houden. Een tweede ronde heeft plaatsgevonden op $ april. Zon 60 partij

en deden mee, van wie een tiental uiteindelijk een bepalencle rol zou

spelen. Het kiesstelsel is Oén van cle ingewikkelciste ter wereld. 1—let is cle

mocratisch van karakter. In het parlement worden 386 afgevaardigden ge

kozen. 176 via een districtenstelsel en 152 via evenredige vertegen

woordiging in 19 kieskringen. De resterende 5$ zetels worden over cle we

rige partijen verdeeld, nadat alle stemmen geteld zijn. Deze stemmen. clie

niet tot zetels hebben geleid in cle districten, worden verdeeld tot zetels.

in cle eerste ronde kwam 65% van cle 7.500.000 kiezers opdagen. In cle

tweede ronde was dit percentage gedaald tot 40%.
Oud premier Nemeth (MSZP) was é0n van cle weinige clie in cle eerste ron

de direct in het parlement gekozen is. Hiervoor was een meerderheid van

cle stemmen en een opkomst groter clan 50% noodzakelijk. In cle tweede

ronde won diegene, clie cle meeste stemmen verkreeg.

jozsefAntall. leider van cle MDF, werd na cle verkiezingen belast

Tabel 1.3 Politieke partijen in Hongarije

De belangrijkste deelnemende partijen: zetels

Hongaars Democratisch Forum (MDF)
Partij van Kleine Boeren (FKgP)
Christen-Democratische Volkspartij (KNDP)

Verbond van Vrije Democraten (SDS) ‘ 92

Verbond van Jonge Democraten (Ficlesz) 21

Hongaarse Socialistische Partil (MSDP) 33
Hongaarse Arbeiders Partij **

--

onaflankelijke afgevaardigden + 11

vertegenwoordigers van cle ver
schillencie nationaliteiten’

* Totaal 229 zetels
** hebben de kies drempel niet gehaald

•

)‘

165
43

21*

+

386

t ‘i’kiezingso/7icht’s I’oor de .I1DF in een .çlatjo,is/iil Bron: EJU ounlry Report No. 2, 1990
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met cle vorming van cle eerste democratische regering na het communis—

tisch tijdperk.
Het parlement heeft cle dichter Arpad Gonez (SDS) tot voorzitter gekozen

en thans is hij president.

1.6 DE ECONOMISCHE SITUATIE

1.6.1 Jiacroecono,nische ber,icijfërx

De economische situatie van Hongarije is er cle laatste jaren niet rooskleuri

ger op geworden als wordt afgegaan op cle belangrijkste economische mdi—

catoren. Uit cle opsomming van deze indicatoren in Tabel 1.4, blijkt dat in

cle laatste vier jaar de reële groei van het bruto nationaal produkt isafgeno—

men, de inliatie is toegenomen en de schuldenpositie is verslechterd. 1-let

saldo op cle lopende rekening van cle betalingsbalans verslechtercle tot

1989, waarna er in 1990 een kleine verbetering optrad.

Bruto Nat. Produkt
(mln. forints)
Reële groei BNP %
Inflatie %
Lopende rekening
(mln. US dollars)
Bruto buitenl. schuld
(mln. US dollars)
Schuld per inwoner
(US dollars)
Int. Reserves -

Bronnen. Qiiarterly I?eview iVational Bank ofi-lungan’. EJU Country Report

No 2 1990

Schatting
2 Exclusief goud en inclusief buitenlandse activa in S

De gevolgen van de hervormingen voor economische groei en inflatie wor—
den besproken in Hoofdstuk 2. 1—her worden ook cle hervormingen van cle

buitenlandse handel en cle organisatie—structuur in cle buitenlandse han—

delssector behandeld.
De oorsprong van het bruto nationaal produkt naar sector van cle econo

mie komt ter sprake in cle sectoranalyses in hoofdstuk 3.

De volgende iragraven gaan dieper in op cle betrekkingen van Hongarije

met het buitenland. De structuur van cle buitenlandse handel komt ter spra
ke in 1.6.2 en cle buitenlandse schuld van Hongarije in 1.6.3.

1.6.2 Biiilen/anc&’ handel

In tabel 1.4 staan cle 1—longaarse invoer en uitvoer van cle belangrijkste pro—

clukten. Aangezien cle handel met cle meeste Comecon landen vanaf 1 ja

nuari 1990 in dollars plaats zal vinden, is ook cle huidige structuur van cle

handel in roebels in cle tabel opgenomen.

38,9 (19,3) 100,0 (46,3)
30,9 (15,3) 36,5 (16,9)

4,9 ( 2,5) 28.1 (13,1)
200,8 (100) 215,9 (100)

In Con’. valuta

2,4 (0,7) 11,9 (3,3)
193,8 (60,1) 157,8 (44.’))

55,7 (17,3) 37,0 (10,4)
38,1 (11,8) 53,0 (1,9)

32,6 (10,1) 95,6 (26,9)
322,7 (100) 355,4 (100)

Tabel 1.4: Basis indicatoren van de Hongaarse economie

1987 198$ 1989 1990 1

Tabel 1.4 : Invoer en uitvoer van de belargrilksteproduklen (inil/ardr’n

Forinlen, 1969)

1.226 1.441 1.650

4,1 0,4 -1,5
8,6 15,7 17,0

-876 -807 -1.437

19.592 19.625 20.605

1.848 1.853 1.949

5.376 5.127 5.011

-2,0
25,0
-600

Invoer Uitvoer

In Roebels

55,2 (27,5)
70,9 (35,3)

0,9 (0,4)
50,i (23,3)

Branclstoffen:
Gronclstoffen en
halffa brikaten
Kapitaalgoederen
md. consumenten
goederen
Agr. produkten
Totaal

Brandstoffen:
Grondstoffen/
halffabrikaten
Kapitaalgoecleren
md. consumenten
goederen
Agr. produkten
Totaal

Bron: Qua rterly J?evieu’. Nauw ial Bank ofHo ngar)’, 1/1990
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In de bovenste helft van de tabel staat de structuur van de handel in me-

bek Hongarije voert vooral grondstoffen en halffabrikaten (35.3%) en

brandstoffen (27,5%) in, vanuit de overige Oosteuropese landen. Het ex

porteert voornamelijk kapitaalgoederen (46,3%) en grondstoffen en halffa

brikaten (23,3%). & Is een positief saldo op de balans van de roebelhandel
van ongeveer 15 miljard Podia
Ms de roebelhandel in dollars plaats gaat vinden zullen er voor een aantal

produkten wereldmarktprijzen moeten worden betaald. Aan de invoerkant

zullen de prijzen van olie en gas dat geTmporteerd wordt uit de Sovjet-Unie

sterk stijgen. Op het ogenblik betaalt Hongarije volgens schattingen onge

veer 8 dollar per vat. Aannemende dat de olieprijs 24 dollar per vat be

draagt in 1991, zal de invoer met 110 miljard Porint (of 1 tot 1,5 miljard

dollar) toenemen. Aan de uitvoer kant Is het nog maar de vmag of het hui
dige niveau behouden kan worden als er in dollars moet worden betaald.

In de onderste helft van Tabel 1.4 staat de handel in convertibele valuta.

Het grootste deel van zowel invoer (60,1%) als uitvoer (44,4%) bestaat uit

grondstoffen en haiffabrikaten. Agrarische produkten (ook van de voedsel-

verwerkende industrie) beslaan 26,9% van de uitvoer in convenibele valu

Tabel 1.5 geeft de bestemming van de buitenlandse handel. De belangrijk

ste handeLspartners van Hongarije zijn de Sovjet-Unie, de belde Duitslan

Uitvoer naan Invoer uit

USSR fl.6 25.0
West-Dnkd*nd 10.9 13.9
Oost-Duitsland 5.3
Oostenrijk 5.7 7.2
Italië 4.2 3.2
Nederland 2.8 1.8
VS. 3.0 2.2
Overige landen 40.5 40.3

Roebelhandel 37.8 38.4
Niet-roebel handel 62.4 61.6

den en Oostenrijk. De handel met Nederland is gering. Hongarije expor
teert meer naar Nederland (2,8%) dan dat het importeert C1RJW. Ruim 60%
van de buitenlandse handel wordt al in convertibelc valuta afgehandeld.
Vanaf 1991, als de handel In convertibele tiluta plaatsvindt zou het aan
deel van de Sovjet-Unie in de uitvoer van Hongarije wellicht kunnen dalen
ten koste van bijvoorbeeld het verenigde Duitsland.

1.6.3 Buitenlandse schuidposule
Tabel 1.6 geeft de opbouw van de buitenlandse schulden van Hongarije.
De schuld IS tussen 1968 en 1989 toegenomen met bijna 1 miljard dollar.
Voor 1990 zal de toename gezien het lagere tekort op de lopende rekening
waarschijnlijk minder groot worden. Na 1990 ligt er waarschijnlijk weer een
stijging van de schulden in het verschiet door de stijging van de olieprijzen,
die tevens in dollars moeten worden betaald.

1987 1968 1999

- Bruto bultenl. schuld 19.592 19.625 20.605

Naar aanvacg.loopdjd

- Kort 3.103 3.363 3.307
- lang 16.489 16.262 17.298

Naar type lening

- Pinanciële lening 17.509 17.469 18.060
- Handelskredlet 1.652 1,626 1.763
-Overige leningen 431 530 782

De schulden bestaan voornamelijk uit langlopende financiële leningen.
Handelskredieten en overige leningen besloegen in 1989 minder dan 15%
van de totale buitenlandse schuld.

Hongarije heeft de hoogste buitenlandse schuld per hoofd van de bevol
king van alle Comecon landen. Desalniettemin ziet de situatie er op termijn
minder slecht uit dan voor een land als Polen. De Hongaarse industrie is re
latlef dynamisch, heeft meer mogelijkheden om naar het Westen te expor

ta.

Tabel 15: Baemmtng zwi uitvoeren oosqmmg ian Invoer

Tab4e 1.6: Buitenlandse schuld In convertibele valusa

Bronnew Hungatian Statwical Yecntook 1984 p274,
IH1’Countiy ‘eponAb. 21990

Bmnuen: ofihaugaty



1-longarije algeineen
20 Hongarije algemeen 21

teren en kan een deel van cle energiebehoefte dekken uit de binnenlandse

produktie van olie en gas.

De clebt-seivice ratio, cle ratio clie cle verhouding aangeeft tussen cle rente

betalingen, plus aflossingen en cle waarde van cle uitvoer, bedroeg in 198$

23.3%. Met cle afhandeling vanaf 1991 van cle roebelhanclel in dollars, zal

cle uitvoer in convertibele valuta stijgen. maar cle buitenlandse schuld

waarschijnlijk ook. 1-loe deze ratio zich na 1990 2il ontwikkelen is derhalve

moeilijk te voorspellen.

1.7 WELVAART EN WELZUN

1.7.1 De uer/2gele/.eflhleid
De Hongaarse beroepsbevolking telt momenteel ongeveer zes miljoen per

sonen van wie er 4.8 miljoen economisch actief zijn. Eind 1987 was 93,9%

in cle publieke sector werkzaam. Dit aantal neemt door cle privatisering van

het bedrijfsleven en cle opkomst van kleine bedrijven af.

De in 1986 aangenomen faillissementswet heeft tot op heden nog weinig

betekenis gehad, volgens deze wet moeten verliesgevende onclernemin

gen dicht en mag slechts bij hoge uitzondering tot redding van het bedrijf

met staatsgelclen. worden besloten. Tot 1986 werd een groot deel van het

Hongaarse staatsbuclget besteed aan het redden van noodlijdende beclrij

ven. Deze hulp bedroeg in cle periode 1980-1985 evenveel als cle totale

jaarlijkse investeringen. Het aantal verliesgevende ondernemingen is aan

zienlijk, vooral in cle zware industrie.

De nieuwe regering staat bij cle uitvoering van deze faillis

sementswetgeving voor een groot aantal problemen. Zo moeten er goede

sociale voorzienigen voor cle nieuwe werklozen komen. Bovendien komt

het bankwezen in problemen als een te groot aantal bedrijven failliet wordt

verkkwSdl.

1.7.2 Sociale t’ooczienhllgen.

Sinds 1--longarije in het begin van cle jaren tachtig na een periode van recen

tralisatie opnieuw een op hervormingen gerichte koers ging varen, is het

sociaal-economische en institutionele kader aanzienlijk gewijzigd. 1-let stel

sel van sociale voorzieningen is gebaseerd op het socialistische systeem,

waarin een aantal voorzieningen en met name werkeloosheiclsuitkeringen

overbodig waren.

1—longarije kent op dit moment de volgende sociale voorzieningen:

• kinderbijslag
• opvoedingssteun
• studiebeurzen
• ziekte—uitkeringen (50%—80% laatstverdiende loon)
• \verkloosheidsuitkeringen (traject: i00%—75%—60% van het laatst

verdiende loon)
• pensioenen (33%-75% laatstverdiende loon)

De financiering van het fonds voor cle sociale verzekering wordt gedragen
door zowel cle overheid als door het bedrijfsleven. De uitkeringen zijn ge—
baseercl op het laatstverdiende loon en zijn in het algemeen niet toereikend
om cle uitgaven voor een gezin te dekken. Er xvorclt onvoldoende gein—
dexeerd, zodat cle inflatie cle pensioenen en uitkeringen snel uitholt.

De ‘Chief Aclministration of Social Security’ is cle organisatie clie verant
woorclelijk is voor het sociale zekerheidsstelsel.

Er zijn vier diensten clie het sociale zekerheidsstelsel biedt:
1. ziektewet en zwangersschapsverlof
2. family allowance
3. pensioenen

4. arbeidsongeschiktheid

De werkgever betaalt ongeveer 43% van het bruto verdiende inkomen aan

sociale lasten. De werknemer draagt 10% van zijn bruto verdiende inko
men af. Voor buitenlanders clie bij een Hongaarse onderneming in dienst
zijn geldt hetzelfde tarief. Een buitenlander wordt als inwoner beschouwd
wanneer hij een wernemersverklaring in bezit heeft. Dit betekent dat hij
recht heeft op sociale zekerheid. 1-lierbij geldt dat buitenlanders clie voor
één jaar werkzaam in 1-longarije zijn recht hebben op één jaar sociale ze
kerheicl. Het feit dat cle eigen nationaliteit behouden wordt is hier niet van
belang.

De pensioengerechtigde leeftijd bedraagt voor mannen cle leeftijd van 60
jaar en voor vrouwen 55 jaar. Er is sprake van recht op pensioen bij een
diensttijd van minimaal 10 jaar. Volgend jaar januari wordt dit minimum
opgehoogd naar 20 jaar dienst.
De hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde
van cle hoogste drie inkomens over cle laatste vijf jaren in dienstverband.
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liibel 1.7 :Het bereIenen van /1e/pensioen naar jaren van arbeid.

aantal gewerkte jaren percentage van het inkomen

10 33,0i

15 43.0% + 2% per jaar

20 530%

25 63,0%

30 (i8.0° + 1% per jaar
32
35 71 ,5%+ 0,5% per jaar

40 73,5%

>42 75,0’

Bron; clnefAdnnnislraliofl ofSocial Securi!j’

Bij fysiek of gevaarlijk werk is het mogelijk om twee jaar eerder met pensi

oen te gaan. Bij een coOperatie gelden andere pensioenregelingen dan hij

cle overige bedrijven.

Begin dit jaar is er een nieuwe regeling van kracht geworden om vijf jaar

eerder met pensioen te kunnen gaan.
Om hierop aanspraak Ie kunnen maken moet aan cle volgende voor\vaar

den worden voldaan:
• er moet sprake zijn van reorganisatie of het sluiten van een

onclernem ing
• de werknemer dient minstens vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij cle

onderneiyii ng
• een man dient minstens 30 arheiclsjaren en een vo )uw minstens 25

arbeids jaren werkzaam zijn geweest hij de onderneming.

De onderneming moet, indien van deze regeling gebruik wordt gemaakt.

gedurende die vijf jaren het bedrag waar cle gepensioneerde recht op heeft

elke zes maanden aan het ‘lnstitution of Soeial Security’ betalen. clie dit be

clrag vervolgens aan cle pensioengerechtigde uitkeert.

Er is een aparte regeling, waar ondernemingen aanspraak op kunnen ma

ken als ze niet in staat zijn te betalen. Als meer clan 50% van cle werkne

mers ontslagen wordt hoeft cle onderneming niet te betalen. Het ontslaan

van meer clan 50% van cle werknemers kan alleen in geval van een over

eenkomst tussen werkgevers. vakbonden en werknemers.

De Hongaarse overheid voorziet in tienjarig kosteloos onderwijs.
De basisschool (6—14 jaar) kent een voor allen gelijk programma.
Het voortgezet onderwijs bestaat uït cle volgende typen:

• vierjarig voorbereidend hoger onderwijs (‘gimnazium’)
vierjarige middelbare beroepsopleiding (‘technikuin’)

• met een algemeen theoretisch en een technisch gedeelte.
• clriejarige beroepsseholen voor beroepsonclei’wijs clie nauw

smienwerlden met iriclustridle of agrarische bedrijven.
• schriftelijk of avondonderwijs aarvoor op het werk
• faciliteiten worden verleend.
• vormingsscholen waar N—jarigen gedurende twee jaar twee dagen per

week verplicht onderwijs volgen.

Gestreefd wordt naar volledig voortgezet onderwijs voor iedereen van zes
tot en met 15 jaar. Er zijn 56 universiteiten en hogescholen in Buclapest. 1-let
aantal toelatingen wordt jaarlijks vastgesteld. Er wordt geselecteerd door
middel van toelatingsexamens.

1.8 INTERNATIONALE BETREKKINGEN

1.8.1 Lidmaatschap la)? internationale o,anisaties

Hongarije is lid van onder andere cle volgende internationale organisaties:

1. \Varschaupact
2. Comecon
3. Verenigde Naties en haar suborganisaties
-1. GATf (General Agreement on Tariffs and Trade)
5. IMF
6. \Verelclbank

Vanaf de oprichting in 1955 maakt Hongarije deel uit van het Warschau—
pact. De directe aanleiding tot het sluiten van het Pact was de herbewape—
ning van cle Bondsrepubliek Duitsland en het toetreden van dit land tot cle
NAVO. De verclragsbepalingen betreffen het bijleggen van internationale
kwesties met vreedzame middelen, wederzijds overleg inzake internationa
le kwesties en cle verdediging tegen een gewapende inval. De rol van T-Ton
garije binnen het \Varschaupact wordt steeds kleiner.

De Comecon ( Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand) is in januari
1949 door Stalin opgericht als reactie op het Marshallplan en trad in 1960 in
werking. De o )rspronkelijke leden waren Bulgarije. Hongarije. Polen, Roe—1.7.3 Ondc’rn’i/s
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menid. de Sovjet Unie en Tsjechoslowakije. Later kwamen daar de DDR,

Mongolie. Cuba en Vietnam bij.

Om de handel tussen cle lidstaten te bevorderen zijn er ee banken opge

richt binnen de Comecon:

— De Internationale Investerings Bank (I9t))

— De Internationale Bank voor Economische Samenwerking (193)

Hongarije is voorstander van het opheffen van de banden met de Come

con. De toeki mst met betrekking tot de rol van Hongarije binnen de Co

mecon is uiterst onzeker.

[-let begin van otficiele betrekkingen tussen cle Comecon en de Europese

Gemeenschap was de gemeenschappelijke verklaring clie op 2 juni 1988

in Luxemburg werd ondertekend. Deze ondertekening effencie cle weg

voor diplomatieke betrekkingen tussen de Gemeenschap met cle inch idu

cle Oosteuropese landen. De Europese Gemeenschap had cle Comecon al

in 1974 aangeboden om bilaterale overeenkomsten met cle Oosteuropese

landen aan te gaan in verband met cle totstandkoming van een gemeen

schappelijke handelspolitiek. Eind 198( accepteerde cle Comecon cle door

cle Europese Gemeenschap gehanteerde parallelle benadering. enerzijds

nauw omschreven werkovereenkomsten met cle Comecon op het terrein

van milieu en energie. en anderzijds handelsrelaties mei cle afzonderlijke

Comec )n—la nclen.

De relatie met het 1MF en de \Verelclbank is. sinds Hongarije in 1982 toe-

trad, meestal goed geweest. el waren er in 1989 enige strubbelingen om

dat 1—longarije en het IMF niet tot een overeenkomst konden komen met

betrekking t it cle economische doeleinden clie Hongarije moest nastreven

wou het IMF cle stand by’ verlengen. Deze doeleinden hebben betrekking

op liberalisering van cle handel, convertibele Forint, het in omloop brengen

van een bepaalde maximale geldhoeveelheicl en het streven naar een even

vicht op zowel cle goederen- als cle financiele markt. Nu is er inmiddels

toch weer een overeenstemming bereikt en is cle hulp henat.

Hongarije heeft verschillende individuele hanclelsverclragen met bepaalde

landen en zij zoekt in hoge mate toenadering tot cle EG. Zo is er reeds een

overeenkomst over externe economische- en economische samenwerking.

De toetreclingsonclerhanclelingen met cle EVA (cle Europese \7rijhanclels As

sociatie van zes niet-EG licllanden in Europa) zijn in een vergaand stadium.

Ook is een toetreding van 1-Tongarije tot het OECD te voorzien.

2 De veranderingen in de economische
structuur van Hongarije
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2.1 INLEIDING.
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De jaren tachtig zullen voor cle meeste Midden- en Oosteuropese landen

cle geschiedenis ingaan als een revolutionair tijdperk. waarin cle socialisti

sche planeconomie en het éénpartij-stelsel werden afgeschaft. De regerin

gen zijn vastberaden in hun streven cle huidige economie te veranderen in

een meer door marktkrachten geleide economie, ondersteund door een

democratisch politiek systeem

De Hongaarse uitgangspositie verschilt van deanclere Mickleneuropese

landen, omdat het land al in een vroeg stadium met hervormingen is be

gonnen. Gedurende vooral cle afgelopen 20 jaar heeft dc Hongaarse rege

ring op een zeer geleidelijke manier marktkrachtcn geïntroduceerd.

Atl]ankelijk van cle tijclgeest werden perioden van drastische hervormingen

afgewisseld met perioden van consoliclatie of zelfs terugkeer naar meer

centrale planning.

Dit hoofdstuk tracht inzicht te verschaffen in cle vraag hoe in 1—longarije het

proces van cle overgang van een centraal geleide economie naar een meer

marktgerichte economie in zijn werk ging en zal gaan. Gezien cle cloelstel

ling van dit onderzoek zal het onclernerningsgeclrag hierbij speciale aan—

dacht krijgen. Eerst zal in 2.2 besproken worden hoe cle centraal geleide

economie functioneerde en welk gedrag ondernemingen vertoonden on

der een dergelijk systeem. Vervolgens worden in 2.3 cle hervormingen in

cle binnenlandse economische politiek en cle buitenlandse handels-politiek

behandeld. Hierbij komen vooral clie maatregelen aan cle orde clie zich

richtten op cle motivatie van bedrijven om efficienter te opereren en zich

meer te richten op cle buitenlandse handel. T—let centraal geleide economi

sche systeem en cle hervormingen leidden tiiteindelijk tot cle huidige eco

nomische structuur clie in 2. kort uiteen wordt gezet. De overgang van cle

huidige economische structuur naar een marktgerichte economie wordt be

sproken in 25. De gevolgen van cle overgang voor cle realisatie van cle

doelstellingen van de economische politiek worden tenslotte in 2.6 hehan

cle lcl.

2.2 HET FUNCTIONEREN VAN BEDRIJVEN ONDER EEN CENTRAAL

GELEID SYSTEEM

Het functioneren van een bedrijf onder een centraal geleid systeem kan het

best worden beschreven met behulp van cle terminologie clie gebruikt

wordt door cle f-longaarse econoom Jan05 Kornai. Ofschoon cle 1—longaarse

economie na 196g geen centraal geleid stelsel meer kende (zie 2.3.1), is het

Dc verandcrjnzcn in dc ec( nontische structuur

van [-lolcanic

tegenwoorclige gedrag en cle huidige structuur van ondernemingen nog
sterk door cle vroegere interventie van cle overheid in het economische le
ven bepaald.

Kornai stelt cle begrippen zachte buclgetrestrictie’ en ‘tekorten centraal in
zijn analyse van cle 1—longaarse onderneming. De zachte buclgetrestrictie be
tekent dat een onderneming nauwelijks beperkingen kent bij het aantrek
ken van financiële middelen. Bij liquiditeitsproblemen is het nagenoeg
altijd mogelijk om subsidies van cle overheid of kredieten tegel] een lage
rente te verkrijgen. Het gevolg is dat cle prijs zijn verdelencle werking ver
liest en dat hij het inkopen van voorraden en het maken van investerings—
plannen cle rentabiliteit een kleine rol speelt. Dc zachte budlgetrestrictie
leidt tot een verminderd verantwoorclelijkheiclsgevoel hij cle managers. om
dat cle staat toch hijspringt hij problemen. Kornai noemt dit ook wel het
paternalisme’ van cle staat.

De tekorten treden op. omdat iedere ondlerneming zoveel mogelijk inputs
voor cle produktie tracht te kopen. Dit opkopen van inputs wordt gestimu—
leerd door strakke plandoelstei]ingen en is mogelijk door cle zachte budge—
tre,strictie. De tekorten hebben een zelfversterkencl efftct. Om zich te
verzekeren tegel] plotseling optredende tekorten koopt cle onderneming
extra veel in, hetgeen cle schaarste op cle markt doet tcenemen. Het gevolg
is dlat er een ‘aanbocleconomie’ ontstaat waarbij cle aanbieclers cle macht op
cle markt hebben. Dit staat in tegenstelling tot dle westerse markteconomie,
waarin cle vrager uit verschillendle aanbieclers kan kiezen .Deze door aan—
bieclers gedomineerde marktstructuur heeft verstrekkende gevolgen voor
het onclernemingsgeclrag en is een van cle oorzaken van cle huidlige tekort
komingen binnen cle Hongaarse ondernemingen op cle gebieden van mar
keting, financiëleadministratie, voorraaclbeheer en human—resource
management.

Marketing van het eindproclukt heeft een ondergeschikte rol in een door
aanbieclers gedomineerde economie. De ‘erkoopafdeling van een bedrijf
verdeelt cle produktie Over cle mogelijke afnemers. De verdeling hangt niet
at van cle geboden prijs, er zijn veelal vaste prijzen, maar hangt af van de
plaats op cle wachtlijst, van persoonlijke connecties en van eventuele te
genleveringen van andlere schaarse produkten.

Financieel management en kostprijsberekening worden verwaarloosd als
er toch geel] buclgetrestrictie is. Technische problemen wordlen belangrij
ker dlan financiële problemen. Het verkrijgen ‘an investeringsfonclsen via
de overheid ei het Vii]dlen van bouwmaterialen hebben een hogere priori
teit clan het berekenen van cle rentabiliteit van cle investering. Er ontstaan
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geleend van de \Vesterse banken. Een groot deel van de huidige Hongaar

se buitenlandse schuld vindt zijn oorsprong in deze periode.

Ondanks de verwoede pogingen van de regering om cle groei te behoLi—
den, kwam ook de 1—longaarse economie in een recessie terecht. De rege

ring reageerde op deze recessie door middel van investeringsverboclen,

importheperkingen, verplichte loondalingen. subsidies etc. Hiermee ge

bruikte de regering weer haar oude machtsmidclelen. Door middel van

deze reeentralisatie versterkte cle staat haar greep op de economie en wer

den de ondernemingen weer alkmnkelijker van cle staat.

Pas aan het einde van cle jaren zeventig kregen de hervormers in de Hon

gaarse communistische partij weer cle overhand. Ofschoon cle overheid
weer direct ingreep in cle economie om cle gevolgen van cle tweede oliecri

sis op te vangen, vonden er toch enige hervormingen plaats. Enkele grote
ondernemingen (Trusts ) met monopolistisehe posities op de markt werden

opgesplitst meer ondernemingen kregen buitenlandse handelsreehten en

nieuwe eigenclonisvormen werden toegelaten.

Bij al deze hervormingen speelde cle invloed van cle Sovjet—LTnie een be
langrijke rol. De dreiging van een militaire intei-ventie maakte het invoeren

van echt radikale en noodzakelijke hervormingen moeilijk Met het aantre

den van dichael (d rbatsjov nam cle remmende invloed van cle Sovjet—Unie

in een snel tempo af. Vanaf ongeveer i9S kon Hongarije definitief kiezen
voor structurele hervorming van het economische systeem.

Het priizensysteem werd tot tweemaal toe hervormd. Halverwege 1990

werd nog maar ongeveer 20% van cle consumptieprijzen door cle overheid

vastgesteld. De indirecte controles bestaan nog steeds, al heeft cle “wet te

gen buitensporig hoge winsten” zijn praktische w aarde goeddeels verloren.

Om een beclrijfsvrienclelijkc’r klimaat te crei3ren zijn cle afgelopen jaren vele

wetten geïntroduceerd clie cle gehele institutionele structuur hebben doen

veranderen.
Dc faillisementswet uit 1956 maakte een einde aan het automatisme om
verliesgevende bedrijven met staatssubsiclies te ondersteunen. t—tiercloor

kunnen bedrijven in theorie failliet gaan, maar in cle praktijk is dit nog nau
welijks gebeurd.
De ondernemingswet uit 1059 staat zes nieuwe onclernemingsvormen toe,
waarvan cle \V en BV cle belangrijkste zijn. Bovendien hebben staats— en
priv6beclrmjven ongeacht het land van herkomst vanaf nu dezelfde rechten

en pliclten. In Hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op cle nieuwe wet

geving.

De veranderingen in de economische structuur
van 1-longarije

2._-1.2 Biiitemiloiidse haiu/e/spo/itieI

De buitenlandse hanclelspolitiek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in
cle hervormingen. 1-let kleine Hongam-ije was, meer dan cle overige Miclclen—
en Oosteuropese landen, sterk afhankelijk van het buitenland. 1—let beleid
om prijzen te baseren op cle binnenlandse procltmktiekosten in plaats van
op internationale marktprijzen was daarom slechts met behulp van inge—
wikkelcle instrLlmenten vol te houden. Deze instrumenten waren veelal een
obstakel voor cle bedrijven om in— of uit te voeren en werden regelmatig
hervorrrmcl.

Voor 1965 werden er zogenaamde ‘cleviezen multipliers’ (een ratio clie cle
verhouding aangeeft tussen cle forint en een bepaalde vreemde valuta) ge
bruikt voor cle buitenlandse handel. Deze multipliers werden in 1965 ver
vangen door een commerciele wisselkoers clie bestm )ndl uit het gewogen
gemiddelde van 10 convertibele valuta. Door middel van prijs— en subsidie—
beleid werd getracht het overslaan van internationale inliatie op cle binnen—
lanclse handel Ie voorkomen
Dit leidde tot een stijging van de import— en exp rtstibsiclies alsmede lot
een herverdeling van cle exportwinsten.

Toen cle oliecrisis uitbrak bleek het systeem van import— en exportsubsiclies
te zwaar op cle overheiclsbegroting te drukken.
In toenemende mate werden cle exportwinsten via het “Fonds voor Prijsrisi
eo’ gebruikt om de subsidies te financieren. Dit leidde tot een dalende ex—
portm()tivatie voor cle bedrijven. Slechts bedrijven clie \‘eel subsidie kregen
bleven exportem’en.

in cle tweede helft van cle jaren zeventig versleehtercle cle positie op cle be
talingsbalans (zie 1.6.2). Het beleid richtte zich daarom op bevordering van
cle export. niet door middel van strLmcturele maatregelen, maar door middel
van belastingvoorclelen voor exporterende bedrijven naar harde valuta lan
den. Door cle tekortkomingen in cle 1-longaarse industrie en de crisis in de
wereldeconomie bleef cle lopende rekening op de betalingsbalans in harde
valuta echter verslechteren. Dit leidde tot een crisis’ i’ii het begin van cle ja
ren tachtig. Er werd een strengere hanclelseontrole door middel van clii’ecte
beleidsmaatregelen ingevoerd, gericht op het eredren van een overschot op
cle lopende rekening. zodat Hongarije weer aan cle buitenlandse verplich
tingen kon voldoen. Structureel gebeurde er echter niets. Gevolgen van de
strengere controle voor cle bedrijven waren importrestricties. minder ex—
portmogelijkheclen en een stimulans om dc’ handel van harde naar zachte
valuta landen te verschuiven. Er ontstoncl een situatie clie gekenmerkt kon
worden door een grote druk op cle binnenlandse markt en een dalende dy
namiek van cle economie.
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Hongarije raakte in 1982 in een grote liquiditeitscrisis door cle hoge
betalingsverplichtingen. Met behulp van internationale monetaire organisa

ties als hei IMF en de \Vereldbank (waar men in 1982 lid van werd) kwam

Hongarije uit cle crisis. Stagnatie was echter niet te voorkomen. Dit werd

nog versterkt dcorclat cle Sovjet-unie de omvang van haar groncistotteflle

veranties bevroor, de rente steeg en er meer importheperkingen werden in

gevoerd.

De gevolgen voor de bedrijven waren zeer negatief. De overheid voerde

een cxportdwingend beleid, wat leidde tot een dalende rentabiliteit van cle

export (door een groter aandeel van niet winstgevende produkten). Er

vond misbruik van subsidies en importtoestemmiflgen plaats door bedrij

ven clie naar cle harde valutalanden exporteerclen. De overheid trachtte cle

export te bevorderen door tussen 19$ en 1986 ‘price clubs in te stellen.

Dit hield in dat bedrijven, vooral in cle verwerkende inclustried n, een uit

sluiting van cle expOrtprijS en exportwinst beperkingen konden aanvragen.

Deze regeling was vooral bedoeld voor bedrijven clie veel exporteerclen. Er

werd echter niet zo veel gebruik van gemaakt. omdat niet duidelijk was

wat het uiteindelijk zcci opleveren en omdat bedrijven vreesden bestaande

subsidies te verliezen bij toetreding tot een price club’.

2.4 HUIDIGE ECONOMISCHE STRUCTUUR

2.4.1 Ot’er/ieids/,e,,loeie)liS

In de centraal geleide economie had cle staat een groot bureaucratisch ap

paraat nodig om cle verticale relaties met cle ondernemingen te onderhou

den. Ook onder het systeem van indirecte bureaucratische controle (zie

2.3 1) waren er nog steeds teveel ambtenaren en ministeries. Ondanks alle

doorgevoerde hervormingen bleef cle staat een grote machtsfactor in 1-lon-

garije. Er werd maar weinig gedaan aan het veranderen van cle eigendloms
verhoudingen. zodat een groot deel van alle bezittingen nog steeds in

handen bleef van cle staat.

De op clii moment gaande zijnde hervormingen (zie 2.5) omvatten ook een

reorganisatie tussen en binnen cle ministeries. Deze maatregel werd in het

verleden ook vaak toegepast. maar had clan meer als doel om te grote

machtsposities van bepaalde ministeries te doorbreken. De huidige maatre

gelen zijn gericht op afslanking van het apparaat en afstemming op cle
nieuwe economische structuur. Ten tijde van dit schrijven was cle reorgani
satie nog in volle gang en was er veel vei’arring en vrees hij de werkne

mers van de ministeries.

De veranderin,.ten in de economische structuur

van 1—1, ngarl}e

De afslanking van het overheidsapparaat kan voorlopig niet op al te grote
schaal plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld veel ambtenaren nodig om cle pri
vatiseting te sturen, het belastingstelsel in praktijk te brengen, subsidies af
te bouwen etc. Een probleem vormt het feit dat cle overheid niet financiele
problemen kampt en niet in staat is om goede mensen te behouden clie

naar cle beter betalende private sector vertrekken.

Het economisch beleid van cle overheid wordt vooral geformuleerd binnen
het Ministerie van FinanciOn en binnen cie Hongaarse Nationale Bank. De

invloed en voorwaarden van het Internationale Monetaire Fonds spelen
hierbij een belangrijke rol. De fiscale politiek wordt beheerst door de vra

gen welke overheidsuitgaven beperkt moeten vorclen en hoe belastingont
cluiking vermeden kan worden. De monetaire politiek wordt gekenmerkt
door een strakke discipline met betrekking tot cle regulering van cle geld
Itoeveelheicl

2.4.2 Do’ maiktstnictiiiir
De huidige marktstructuur in Hongarije heeft nog alle kenmerken van een
markistructuur onder een centraal geleide economie. Onder dit svslcem
waren cle verticale relaties niet cle overheid voor liet verkrijgen van invcste
ringsgelcien, subsidies en kredieten belangrijker clan cle horizontale relaties
met cle overige onclernentingen. De in! ormaticstromen van staat naar lie-
drijven en omgekeerd waren voor cle staat makkelijker te beheersen niet
een klein aantal grote bedrijven. De 1—longaarse produktiestructuur wordt
clan ook gekarakteriseerdi door een hoge mate van concentraiie. Grote on
clernemingen (meer clan 1000 werknemers) leveren bijna 80% van cle werk-
gelegenheid en gebruiken 90% van liet kapitaal. Als gevolg hiervan kampt
1—longarije met een onclerontwikkelcl midden— en kleinbedrijf.

Een ander overblijfsel van liet planningssvsteem is dat de meeste Hongaar
se bedrijven gespecialiseerd zijn in een kleine afgebakencle markt en ecn
smalle procluctrange hebben. Door cle hierdoor ontstane monopo—

lieposities en door cle ‘zachte budget restrictie” (zie 2.2) opereren cle mees
te 1—longaarse bedrijven niet efficiOnt en hebben ze geen binding met cle
markt. De produkten zijn vaak verouderd, daar cle prikkel tot innuvaties
ontbrak.

De concentratie op de Hongaaarse markt zal in cle toekomst zeker afne
men. Door toetreding van buitenlandse ondernemingen en groei van liet
aantal private ondernemingen zal liet aantal bedrijven in de verschillende
branches gaan toenemen. Er is al een tendens gaande om divisies van gi’ote
staatsbedrijven te pri\’atiseren. De verhoogde concurrentie op cle binnen—
lanclse markt en cle verminderde mogelijkheden om ie exporteren naar cle
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overige Comecon landen zullen vele staatsbedrijven dwingen om het om
dernemingsbeleid aan te passen. Dit beleid kan eflicienter produceren. sa
menwerking zoeken met buitenlandse bedrijven. cliversificatie en
produki-diflerentiatie inhouden.

De marktstructuur in Hongarije werd vaak onderverdeeld in de zogenaam

de eerste en tweede economie. De eerste economie werd ook wel de so
cialistische economie genoenicl en OiYivatte cle overheids-instanties, cle
staatsonclernemingen en de coöperaties. De tweede economie was in deze
onclervercleling cle niet-socialistische ecoiiomie en omvatte cle formele en

cle informele private sectcr. De formele economie onderscheidde zich van
cle informele economie door middel van het wel of niet betalen van belas

ting De tweede econ( miie groeit cle laatste jaren gestaag en omvat volgens
schattingen ongeveer 3(Yb van het Nationaal Inkomen.
Met cle veranderende institutionele structuur van het Tiedrijfsieven in 1-Ton-

garije (zie 1-Tooldstuk -i). zal ook deze indeling moeten worden aangepast.
De private bedrijven zullen samen met de organisaties van cle vroegere

‘eerste economie cle formele economie vormen. De informele economie

zal cle niet geregistreerde en huishociclelijke produktieactiviteiten gaan be

vatten. De belangrijkste organisaties worden in liet liiernavolgencle nader

Ii )egelicht

Staatsonderneni-ingen

lIet grootste aantal ondernemingen dat in Hongarije opereert behoort tot

de staat. In I0i zorgden cle staatsonclernemingen voor 9Qu u van cle totale
inclcistridle omzet. In cle dienstensector en cle landbouw is dit percentage

een stuk lager (zie f-lo( fclstcik 3). De staatsonclernemtngen zijti in afnemen
cle mate afhankelijk van cle overheid. In plaats van cle overheid hebben de

banken een steeds belangrijkere rol in de controle over deze onclerncmin
geti. In cle toekomst zullen aandeelhouders waarschijnlijk een gedeelte van

deze rol overnemen (zie 3.6).

Met cle nieuwe juridische structcitir vervagen cle grenzen tussen staatson—
cleinemingen en private onclernerningeti. Iii het huidige Ilongarije kan nog
van een echte staatsonclerneming vorclen gesproken als cle meerderheid
vai cle aandelen in handen is van cle overheid of daaraan gelieerde institu
ties en als cle onderneming.sstrategie in dienst staat van cle doelstellingen
van cle overheid (bijvoorbeeld in liet geval van liet voormalig staatsbedrijf
“Tungsram” was de eerste doelstelling: een bijdrage leveren aan cle uitvoer

naar harde valuta landen). Indien ccii staatsbedrijf een dergelijk niet winst
gericht doel heeft, zal serieus ovetvogen tiioeten worden of een staatsbe
drijf het meest effectieve niidclel is om dit doel te bereiken.

Coöperaties

In vergelijking met cle staatsonclerneniingen heblien cle cooperaties een
grotere vrijheid ten opzichte van cle staat. Er is minder bureaucratische in
terventie en het winstmotief speelt een belangrijke rcl. Er is ccii dluiclelilk
verband tussen liet individuele eti liet collectieve presteren.

De laatste jaren is er een groei van liet aantal coopcraties. vooral in cle in
clustrie. bouw. handel en diensten. 1—let is niet duidelijk in hoeverre cle co
dperaties zullen overleven in een niecr concunerencle omgeving, waarbij
liet private initiatief een dominante rol speelt. \Vellicht zullen cle meest on
clerneniencle leden een eigen bedrijf opzetten. zodra cle v )ct’tutzicllten
voor cle 1-longaarse economie verbeteren.

De coöperalie speelt ook ccii belangrijke rol in cle agrarische sector. Land
bouwcoöpcraties werden in liet algemeen gunstiger hieliandeld door cle
staat met betrekking tot kredietverstrekking. subsidies en belasting dan in
dustridle coöperaties. In cle sector analyse van cle landbouw wordt nader
op cle agrarische coöperatie ingegaan.

Private sector

De private beclrijfsvorm komt liet meest voor in cle landbouw, handel en
horeca Met cle introcluctic’ van cle Ondernemingsw et zijn dle meeste restric—
ties voor cle pri\ ate sector opgeheven. Hierdoor neenit liet aatital (binnen-
en buitenlandse) NV’s cii BV’s in 1-11 ingarile snel toe. Dc belangrijkste ie—
strictie is liet gelimiteerche aantal werkneniers niaximaal U0). Dc’ verwacli
ting is dat ook deze restrictie binttenkort wordt weggenomen.

In 19g2 is er in Hongarije een niectw beclnjlstvpe geintrocluceerd: De \verk
coöperatie (\Cl ). De VG is een samertwerkitigsverbancl van arlieiclers
dat hctiten cle olficidle \verkureli opdrachten aanneemt van cle onclerne—
ming waaraan liet is verbonden. De afgel( pen aren heeft cle \JGM een
enorme vlucht genomen Niet zelden wordt ccii derde deel van liet jaarin
komen van een arbeider in een VGM verdiend.

Informele sector

De informele ccc nomie was een belangrijke sector in cle centraal geleide
econoniie. De informele produktie van goeclereti en clietisten nam in cle ie
gel evenredig toe met cle beperkingen op cle pri\ate sector. Vooral ui cle
dienstensector waren ei veel informele activiteiten, oniclat deze sector stel
selmatig werd verwaarloosd door cle machthebbers Dc’ informele sector
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vervulde derhalve een belangrijke rol hij het opvullen van cle tekorten. Aan

cle andere kant leidden de tekorten tot meer inlormele activiteiten hij zowel

producenten als consumenten met betrekking tot het ontlopen van wacht

lijsten en rijen.

Met cle overgang naar een marktecon mie zullen waarschijnlijk de omvang

en het karakter van cle informele sector veranderen. De omvang van de in

formele sector kan verminderen, doordat cle private sector niet meer wordt

beperkt in haar activiteiten. Een tweede tactor die de omvang van de infor

mele sector kan verkleinen is dat nieuwe en goed betalende private en bui

tenlanclse bedrijven vaak cle eis stellen dat cle werknemer geen tweede

baan heeft (clie overigens lang niet altijd informeel is). De omvang van de

informele sector kan daarentegen groter worden, vooral in cle huidige

moeilijke overgangsperiodie. omdat vanwege dalende lonen en stijgende

werkloosheid een aanvullend inkomen bittere noodzaak is geworden voor

veel mensen. Straathandel en huishoLiClelijke produktie zullen een groter

aandeel krijgen binnen de informele sector. Door cle bittere noodzaak van

een aanvullend inkomen staat cle overheid deze sector oogluikend toe.

2.-.3 lustitl(tid’s

Niet cle terugtrecling van cle overheid uit het economisch verkeer hebben

vooral werkgevers en werknemersorganisaties aan invloed gewonnen.

Werkgeversbonden

In 1988 is cle eerste en tot nu toe enige werkgeversorganisatie opgericht: cle

“National Association of Entrepreneurs” (VOSZ). De Vosz heeft 4000 leden

en heeft als doel cle belangen te behartigen van het gehele bedrijfsleven.

De diensten komen derhalve ten goede van zoxvel cle grote multinationals

als het midden- en kleinbedrijf. De organisatie doet dit door middel van het

adviseren van cle leden, het assisteren van jonge ondernemingen. algeme

ne informatie-verstrekking, etc.

Door middel van lobbyen bij cle overheid pi-obeert cle VOSZ een beclrijfs

vriendelijk economisch beleid te bewerkstelligen.

Onderhandelingen met cle vakbonden over cle lonen en cle secundaire ar

beiclsvoorw aarden geschiedt iui alleen op onclernemingsniveau. Het doel

van zowel cle overheid, cle vakbonden als cle werkgevers—organisatie is om

cle loonvorming op lange termijn via CAO’s op beclrijfstakniveau te regelen.

0p dit moment zijn daarvoor de werkgevers nog te weinig georganiseerd.

Werknemersbonden

Tijdens het communistische regime was er één grote vakbond. cle SZOT,
waar werknemers vrijwel automatisch lid van werden. Vanaf 1988 ontston—
den er vele kleine vakbonden, vooral in intellectuele kringen. Een aantal
van deze kleine bonden verenigclen zich in cle Liga. In 1990 waren hier on
geveer 45 bonden en 80,000 leden bij aangesloten. Het ledental is relatief
laag in vergelijking met cle MSZOSZ. cle opvolger van cle SZOT. clie onge
veer 3,5 mii joen leden heeft. 1-let vereist echter enige moed van cle werkne
mer, zeker tot voor kort, om lid te worden van een andere vakbond,

De strategie van cle onal1ankelijke vakbonden is om met behulp van lage—
ce contributie, promotieacti’iteiten en zelfs wettelijke stappen leden weg te
trekken bij MSZOSZ. Op haar beurt, voert de MSZOSZ een tamelijk popu
listische koers, waarbij cle belangen van de werknemers centraal staan. De
Liga is geen voorstander van het behouden van overbodige banen. Wel wil
cle Liga helpen hij omscholingscursussen, het stimuleren van hei private
initiatief en het creëren van werk. Er zijn contacten met de relevante minis
teries en er zijn leden van cle Liga in het Hongaarse parlamemt
vertegenwoorcl igcl.

2.4.4 Oi;gcmiscitie,s-lrucltiiir r’a;i de Imitenlauc/se handel
De Staat had tot 1988 het monopolie op cle buitenlandse handel. Dit hield
in dat zij cle internationale voorwaarden voor buitenlandse handel en cle
organisatiestructuur van cle buitenlandse handel bepaalde en dat zij buiten—
lanclse hanclelsactiviteiten direct stuurde en regelde (zie 2.3.2). De over
heiclstaken clie hier uit voortvloeiclen en cle afgifte van invoer— en
uitvoervergunningen werdlen uitgevoerd door het Ministerie van Buiten—
lanclse Handel.

Het aantal Hongaarse ondernemingen dat import— en exporttransacties
mocht verric’hten was beperkt. De meeste export vond plaats via gespecia
liseercle handelsbedrijven. Vanaf 1986 werden cle criteria om voor toeken
ning van buitenlandse handeisrechten in aanmerking te komen aanzienlijk
‘ersoepelcl. Begin 1988 verviel zelfs het staatsmonopolie op cle buitenland—
se handel en mochten alle economische organisaties clie geregisteercl staan
hij het Ministerie van Tnternationale Economische Betrekkingen, handel
drijven met \Vesterse landen (zie 4.3.2.).

De hervorming van het systeem van buitenlandse handel zal zich binnen
kort ook uitstrekken tot de handel met cle Comecon—lanclen. Tot op heden
is er sprake van bilaterale intergouvernementele overeenkomsten clie via
een beperkt aantal buitenlandse handels— organisaties worden afgewik—
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kelci. De planning binnen cle Comecon van te verhandelen grondstolfen en
produkten is verre van optimaal, omdat op gecentraliseerd niveau orivol—

doende informatie beschikbaar is omtrent de procluktiemogelikheclen van
cle individuele bedrijven.
Bovendien heeft Hongarije een groot overschot op cle betalingsbalans met

cle overige Comecon-lanclen als geheel. Dit overschot in roebels is waarde
loos, aangezien Hongarije er geen produkten van kan kopen. Het over

schot krijgt aldus het karakter van een renteloze lening aan cle Sovjet—Unie.

De overheid trachtte in 1990 verandering te brengen in deze situatie door

een nieuwe regeling te hanteren, waarbij elke roebeltransactie moet wor—

den goedgekeurd door het Ministerie van Internationale Economische Be

trekkingen.

Vanaf 1 januari 1991 zal cle handel binnen cle Comecon aanzienlijk veran—

deren. Hongarije is met cle Sovjet—Unie overeen gekomen cle onderlinge

handel niet langer in roehels, maar in dollars te gaan voeren. Tussen Polen

en Hongarije zal cle handel waarschijnlijk op beclrijfsniveau plaats gaan vin

den en tevens in dollars, waarbij er een soort overgangsregeling blijft wat
betreft verplichte leveringen, liet is ten tijde van dit schrijven nog niet be
kenci of cle restricties voor buitenlandse ondernemingen met betrekking tot
handel met Comecon—lanclen op worden geheven.

2.5 DE OVERGANG VAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE STRUCTUUR NAAR

EEN MARKT-GERICHTE ECONOMIE

De hervormingen in 1—longarije zijn onder te verdelen in drie categoriën: in

stitutionele hervormingen, hervormingen van overheidsbeleid en beleicisin—
strumenten, en hervormingen van onciernemingsbeleicl. Tabel 2.1 geeft een

overzicht van cle, zoveel mogelijk chronologisch gerangschikte, hervormin

gen volgens deze indeling. Een belangrijk deel van cle hervormingen is al
ingevoerd en wordt elders in deze bundel behandeld.

\7an cle eerste categorie. cle institutionele hervormingen, resteren eigenlijk
alleen cle uitvoering van cle privatisering en het uitbreiden van cle kapitaal
markt (zie Hoofdstuk 3) De institutionele basis voor cle privatisering en
een marktgerichte economie is nagenoeg gelegd. De wetgeving met be
trekking tot cle structuur van het toekomstige heclrijbileven en cle omzetting
van staatsbedrijven in private bedrijven isil aanwezig (zie Hoofdstuk t).

De overgebleven vragen omtrent privatisering zijn: wie moet cle verant—
woorclelijkheid dragen voor cle privatisering, wie worden cle toekomstige
eigenaars, en waar moet cle privatisering beginnen?
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Wat betreft cle verantwoordelijkheid is het probleem formeel opgelost. Er is
een ‘Bureau van Staatseigenclom’ opgericht. clie privatiseringen stimuleert
en toezichthouclt op privatiseringen clie door bedrijven zelf worden uitge—
voercl. Het bureau heeft echter te weinig mankracht en ook te weinig infor
matie om effectief op te treden. Er is een discussie gaande omtrent
misbruik door managers bij cle verkoop van het eigen bedrijf. De gevolgen
van deze discussie voor het functioneren van het bureau staan nog niet
vast.

Fabel 2.1 .‘ Belan,rrijkste economische lieivo,’mingen

— Institutionele hervormingen:
— Beperken van centrale planning
— Toestaan van buitenlandse bedrijven om zich in 1-longarije
— te vestigen
— Opzetten van een kapitaalmarkt
— Privatisering

— 1-lervormingen van overheidsbeleid en beleiclsinstrumenten:
— Verbeteren van belastingstelsel
— Afromen van gelcihoeveelheicl door strak monetair beleid
— Liberalisering van prijzen
— Importliberalisatie
— Beperken van subsidies
— Terugdringen tekort overheidsbudget
— Forint in stappen convertibel maken

— Hervormingen van onclernemingsbeleid
— Invoering van strategische planning, marketing
— Ander management
— Invoeren van Westerse boekhouding
— Ontwikkelen van horizontale relaties
— Verandering van nadruk op inkopen naar verkopen

\Vat betreft cle toekomstige eigenaars is er het probleem dat er in Hongarije
te weinig kapitaal is voor een grootschalige privatisering. De totale bespa
ringen bedragen maximaal 20b van cle. geschatte waarde van staatsbeclrij—
ven. Veel bedrijven kampen met moeilijkheden om hun aandelen te
verkopen. Bovendien zijn cle 1-longaren bang dat cle goedlopende becirij—
ven voor te weinig geld aan het buitenland worden verkocht.
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De privatisering zou gezien het gebrek aan kapitaal het beste kunnen be
ginnen in het midden— en kleinbedrijf. Vooral cle detailhandel komt hier

voor in aanmerking. Verder kunnen divisies van grote staatsbedrijven
worden geprivatiseerd. Hiervoor zal, volgens de \Verelclbank, als eerste

slap de marktwaarde van cle onderneming duidelijk moeten worden door

het akschaffen van subsidies en goedkope leningen. 1-hema dienen publie
ke en pri’ate sector dezelfde rechten te krijgen. onder andere hij het aan
trekken van kapitaal.

De hervormingen van overheidsbeleid en beleidsinstmumenten vereisen
een andere manier van denken binnen de regering en het bureaucratisch

apparaat met betrekking tot de rol van de staat in het economisch verkeer.

Deze andere manier van denken is al geruime tijd aan cle gang en werd na
tuLirlijk extra gestimuleerd door cle Vrije verkiezingen en de daaruit volgen

de nieuwe regering. Van de opgesomcle hervormingen in Tabel 2.1. zijn
het beperken van subsidies, het terugdringen van het begrotingstekort en
cle convertibiliteit van cle Forint tot op heden het minst gerealiseerd.
Het beperken van subsidies en het beperken van het begrotingstekort han
gen nauw met elkaar samen. Volgens cle afspraken met het l.M.F. moet dit

tekort dalen tot 10 mIcI. Forint per jaar. In het eerste kwartaal van 1990 lie
droeg het tekort echter al 27 mIcI. Foririt. Om dit tekort op korte termijn te
rug te dringen moet bezuinigd worden op cle overheiclssulisiclies aan
bedrijven. openbaar vei-voer. goedkope kredieten aan cle bevolking en de
uitvoer. Daarnaast zullen cle afslanking van de staat en bezuinigingen op
het defensiebudget voor verlichting zorgen voor het overheidsbudget.

De convertibiliteit van cle Forint zal niet op korte termijn gerealiseerd wor

den. Hiervoor zijn de economie en cle hetalings-balans nog te zwak. Wel is
er door cle importliberalisatie al een soort convertibiliteit bereikt. Indien
Hongarije tot cle EG toetreeclt, kan cle convertibiliteit wellicht sneller tot
stand komen.

Moeilijker dan een nieuwe manier van denken is waarschijnlijk het uitvoe
ren van nieuw beleid. Dit geldt vooral voor dc ondernemingen clie na jaren
van ‘patemalisme’ door cle staat ineens op eigen benen moeten staan. Een
gedeelte van cle bedrijven is en was hier zeer wel toe in staat, maar een an
dci gedeelte zal zeker hulp nodig hebben in cle vorm van managementop—
leidingen ete, Er is een snelgroeiende markt ontstaan voor dit soort
opleidingen.

Van cle hervormingen van het onclernemingsheleicl in Tabel 2.1 zijn cle
meeste nog niet gerealiseerd. Zolang tekorten en subsidies nog bestaan is
er in principe nog geen aanleiding voor becltijven om een ander beleid te
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voeren. Aan cle andere kant is er door cle veranderde omgeving een cluicle
lijke gretigheid hij cle bedrijven te bespeuren om westerse management
technieken over te nemen. Hierbij speelt ook een rol dat in de laatste jaren
van het communistische regime. managers vaker werden benoemd op ba
sis van bekwaamheid. Er wordt nog over cle handhaving van deze perso

nen geclebateercl.

26 GEVOLGEN VAN DE HERVORMINGEN VOOR DE REALISATIE VAN DE
DOELSTELLINGEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

De overgang naar een markteconomie zal op lange termijn grote gevolgen
hebben voor cle realisatie van cle doelstellingen van cle economische poli
tiek: volledige werkgelegenheid. een stabiel prijsniveau. betalingsbalanse—
venwicht. economische groei en rechtvaardige inkomensverdeling (milieu
wordt hier buiten beschouwing gelaten). Als cle overgang slaagt zullen
werkgelegenheid en rechtvaardige inkomensverdeling waarschijnlijk in
mindere mate en stabiele prijzen (zonder tekorten) en economische groei
in meerdere mate gerealiseerd kunnen worden clan het geval was onder
het vorige economische systeem.

Op korte termijn zal cle overgang voornamelijk kosten met zich meebren
gen in termen van doelstellingen van economische politiek. De instabiliteit
clie gepaard gaat met cle verandering naar een ander economisch systeem,
kan de economische groei tot staan brengen. cle inflatie aanwakkeren. cle
ongelijkheid vergroten, het saldo op cle lopende rekening van cle betalings
balans verslechteren en werkloosheid credren. Aan cle andere kant kunnen
bepaalde hervormingen een direct positief gevolg voor een van cle doel
stellingen hebben. In het hiemnavolgencle worden cle ervaringen van en cle
verwachtingen voor Hongarije per doelstelling nader tutgewerkt. De in—
vloed van het veranderende onclemneniingsgeclrag op cle realisatie van de
doelstellingen zal hierbij, waar relevant, worden aangegeven.

Werkloosheid

De aanpak van cle verborgen werkloosheid binnen bedrijven en cle absorp—
tiecapaciteit van cle dienstverlenende sector bepalen in hoge mate in hoe
verre werkloosheid een probleem zal worden in 1-hongarije.

De verborgen werkloosheid zal zeker afnemen. Beclrijven kunnen, willen
en hoeven geen overbodige werknei’ners meer in dienst nemen. Ze kun
nen liet niet meer, omdat cle zachte budlgetrestrictie (zie Hoofdstuk 2.2) in
toenemende mate hard zal worden, Ze willen liet niet meer, omdat door
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privatisering en toenemende winstgerichtheicl van het bedrijfsleven het niet

winstgevend is om teveel werknemers in dienst te hebben. Tenslotte hoe

ven bedrijven geen ‘voorraad’ werknemers meel’ aan te houden. omdat cle

arbeidsmarkt door vragers zal worden gedomineerd en er bijna geen tekort

aan arbeiders meer zal zijn. Werkloosheid zal derhalve niet alleen ontstaan

door het afschaffen van subsidies etc., maar ook door het veranderende

ondernemingsgecirag.

De grootste mogelijkheden om cle overbodig geworden werknemers te ab

sorberen liggen in de dienstverlenende sector. Deze werd tot voor kort vel’

waarloosd, Daarom is er in Hongarije een grote vraag naar vele vormen

van dienstverlening: cle detail— en groothandel, reparatie en onderhoud,

wasserijen etc (zie Hoofdstuk 3 sector analyse). Dergelijke bedrijven kun

nen relatief snel en zonder grote investeringen worden opgezet.

In het algemeen wordt echter verwacht, dat cle werkloosheid op korte ter

mijn sterk zal toenemen. 1—let zal hierbij vooral laaggeschoolci en aclmini—

stratief werk betreffen. Buitenlandse hanclelsspecialisten. financiële

deskundigen en marketeers hoeven voorlopig niet bang te zijn om langclu

rig werkloos te raken.

Economische groei

De ervaring van Polen en 1—longarije leert dat door economische hervor

mingen cle produktie op korte termijn daalt. Het afschaffen van subsidies,

cle liberalisatie van cle buitenlandse handel en het veranderen van het be

lastingsvsteem brengen onzekerheden en clesoriëntatie met zich mee voor

cle ondernemingen. Investeringen dalen en cle harde bucigetrestrictie en cle

dalende vraag maken dat voorraden zich opstapelen bij cle producent in

plaats van bij cle afnemer (zie I-Ioofclstuk 2.2). Ook hierdoor zal cle procluk

tie afnemen. Een clei’de reden voor afnemencle produktie kan een stagnatie

in leveranties van grondstoffen (bijvoorbeeld uit cle Sovjet-Unie) zijn.

In het algemeen zijn in een periode van omschakeling naar een ander eco

nomisch systeem groeicijfers van het nationaal inkomen waarschijnlijk een

minder geschikt instrument om cle voomitgang van cle economie te meten.

I3elangrijkere maatstaven in een dergelijke periode Zijn bijvoorbeeld het

aantal winstgevende bedrijven en het aandeel van cle procluktiviteitsstijging

en technologische vooruitgang in de economische groei.
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De inflatie in 1—longarije bedraagt op het ogenblik ongeveer 30% per jaar en
heeft verschillende oorzaken. Een deel van cle inflatie bestond vroeger in

cle vorm van tekorten en is door cle prijslileral1tie in prijsstijgingen omge

zet, De overige inflatie heeft als oorzaken: cle hoge rentestand door cle

strakke monetaire politiel, cle clevaluaties van cle Forint en het huclgette—
kort van cle overheid. De gevolgen van cle inflatie voor het onclernemings

gedrag zijn tweezijclig; bedrijven clie cle inflatie door kunnen berekenen in
cle prijzen, investeren cle winsten zo snel mogelijk; bedrijven clie dit niet

kunnen moeten bezuinigen of cle produktie beperken.

Inkomensverdeling

Door cle stijgende \verkloosheidl en het stijgende aandeel van inkomen uit

kapitaal en winst, zal cle ongelijkheid in cle inkomensverdeling in 1—longa—

rije toenemen. De overheid heeft voorlopig niet cle financiële speelruimte

om hier veel aan te doen.

Betalingsbalansevenwicht

De gevolgen van cle omschakeling naar een markteconomie \‘oor het saldo

op cle lopende rekening van cle betalingsbalans is niet eenduidig. De ge

volgen verschillen per hervorming en pei’ situatie. De ophefl’ing van beper

kingen op buitenlands kapitaal leidde in Hongarije in eerste instantie tot

een stijging van directe investeringen, vooral in cle vorm van joint ventures.

Of cle invloed van deze investeringen positief blijft hangt echter af van
welk deel van cle winsten wordt gei’epatriëei’d.

Importliberalisatie heeft tot nu toe zowel positieve als negatieve gevolgen

gehad. In het geval van tekorten op cle binnenlandse markt waren cle ge

volgen voornamelijk negatief, zoals vooral in 1989 duidelijk werd toen cle

Hongaarse consument massaal in het buitenland aankopen ging doen

met name in Oostenrijk). Verwachtingen met betrekking tot een verstrak
king van het beleid en stijging van inkomens speelden hierbij ook een rol.

De importliberalisatie heeft een positieve invloed op het saldo op cle In—
pencle rekening van cle betalingsbalans als cle invoer wordt gebruikt om
exportgoecleren te proclrtceren. Dit gebeurde vooral in 1990 en was een
van cle redenen voor cle verbetering van cle handelsbalans.
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Er is nog weinig ervaring met cle overgang van een centraal geleide-naar

een meer markt-gerichte economie. Wel is er al een onderscheid te be

speuren in cle aanpak die cle verschillende landen in Oost-Europa volgen.

Polen heeft besloten om cle transformatie ‘in één sprong’ te maken, terwijl

in Hongarije de hervormingen voorzichtiger en geleidelijker plaatsvinden.

Desalniettemin zijn de genomen en te nemen maatregelen veelal gelijks

oortig en is het einddoel, een markt-economie, tot nu toe vrijwel identiek.

In dit Hoofdstuk is de 1-longaarse ervaring behandeld voor zover clie tot op

heden bekend is. Hierbij werd aparte aandacht geschonken aan cle gevol

gen voor cle bedrijven. Het bleek dat Hongaarse bedrijven, ondanks alle

economische hervormingen, nog steeds veel kenmerken hebben clie Lift de

periode van cle door cle staat geleide economie stammen. Met cle geleidelij

ke introductie van cle markteconomie, zal ook het onclernemingsgeclrag

gaan veranderen.

Op het gebied van cle buitenlandse handel is er een toenemende vrijheid

‘oor ondernemingen waar te nemen. In principe mogen alle bedrijven

handel drijven met het Westen in cle geliberaliseercle produkten. \Vellicht is

dit vanaf 1 januari 1’)91 ook mogelijk in cle handel met sommige Comecon

la ode n

3 Sector analyses
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3.1 INLEIDING

In het vorige hoolclstuk is cle overgang van Honganje naar een markteco—

nomie beschreven. Dit werd voornamelijk behandeld vanuit cle invalshoek

van de algemene economische structuur, cle economische situatie en de

bedrijven.
In dit hooldstuk worden cle verschillende sectoren aan een onderzoek on

derworpen. Fr is gekozen voor een verdeling van de economie in vijf sec

toreit. namelijk de industriele sector. de Itouwsector, dc lafldl)odiwSector,

de dienstensector Cii cle hnanciële sector. Er is per sector een analyse ge

maakt waarin achtereenvolgens cle structuur, de huidige situatie en cle toe

komstvervachtingen aan cle orde komen. In al deze vijf sectoren zijn er

mogelijkheden vo( r buitenlandse investeerders, echter de mogelijkheden

voor cle bedrijfstakken binnen deze sectoren zijn verschillend. Geen aan

dacht is er besteed aan specifieke heclrip(stakanalvses. aangezien deze in

ccii hoog tempo ver( )ucleren gezien cle snelle economische ontwikkelin

gen. Een concurrentie-anal se van een bedrijfstak is daarom weinig zinvol

gezien het feit dat er in Hongarije op het moment nog vaak sprake is van

een monopolistische marktvorm. 1-let begrip concurrentie aan cle aanbod

kant heeft daarom nog nauwelijks inhoud.

Figuur 3.1 geeft cle ltercetttciele verdeling van het Bruto Nationaal Produkt

over cle sectoren. De industrie is cle grootste sector, gevolgd door overige

diensten. De landbouw heeft in vergelijking met bijvoorbeeld \Vesteurope—

se landen een groot aticlee1 in het nationaal produkt.

3.2 INDUSTRIE

3.2. 1 StrllCtli/Ir

In cle centraal geleide economie werd cle nadruk gelegd op cle industrie.

Om cle industrie te stimuleren. werden cie prijzen relatief hoger gesteld clan

in cle landbouw. Aanvankelijk kregen binnen cle industrie cle zware inclus

triOn zoals cie machine industrie en cle chemische industrie de meeste aan

dacht. Later kregen ook cle lichte industrie en, vooral cle laatste 15 jaar. cle

energiesector een enigzins hogere prioriteit. De hoogste groeicijfers wer

den in cle jaren tachtig nog steeds bereikt door cle machine industrie en cle

chemische industrie. Het beleid dat gevoerd werd ten gunste van cle zware

industrie wordt weerspiegeld in cle huidige structuur van cle industrie, waa

rin bovengenoemde takken een dominante rol spelen.

De industrie kan onderverdeeld worden in acht branches, te weten: mijn

bouw. elektrotechnische industrie, metaalverwerkencle industrie, machine

industrie, bouwmaterialen industrie, chemische inclustne. lichte industrie

en overige industrie (De voedselver\verkencle industrie wordt behandeld

hij cle lanclbooxv en wordt hier verder buiten beschouwing gelaten). Uit Ta

bel 3.1 blijkt dat cle machine industrie het grootste deel van cle toegevoeg

cle waarde in cle industrie voor haar rekening neemt (31%), gevolgd door

cle chemische industrie (19%) en cle lichte industrie (13%).

De machine industrie en cle chemische industrie hebben ook het grootste

aandeel in cle Liitvoer in convertibele valuta (respectievelilk 2”S en 30%).

Opvallend is het enorme aandeel van cle machine industrie in cle uitvoer in

niet—convertibele valuta. 1—let is kennelijk eenvoudiger voor cle l—Iongaarse

ntachineproclucenten om hun produkten op cle Comeconmarktaf te zetten

clan op cle \Vesterse markten.

Bij het vergelijken van kolom 1 met kolom 5 vallen vooral de lichte en cle

machine industrie in negatieve zin op. In dc lichte industrie produceert

26% van het aantal werknemers in cie totale industrie 13% van de toege

voegd waarde. In cle machine industrie produceren 37% van cle werkne

mers 31% van cle toegevoegde waarde. De chemische sector onderscheidt

zich in positieve zin met slechts 10% van cle werknemers, clie 19% van cle

toegevoegde waarde voor hun rekening nemen. Bij dit sooi-t vergelijkingen

1-7r’,iiti,’,-i. 1: t ‘i’o/c’Inig /7,\[) i,t’er.çr’cltovfl
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moet rekening worden gehouden met het 6it dat een deel van de toege

voegde waarde, vooral in de metaal en mijnbouw, alleen gerealiseerd kon

worden dankzij aanzienlijke subsidies van de overheid.

value bruto conv.
acidecl out— export
(T\V) put export

448a 1405,6b 237.1e 176•1d 1127e

percentuele verdeling:0/i

-Mijnbouw 12 7 1 1 8 29%
-Energie. dec.
industrie 11 8 - -

4 23%

—i\’1etaalverv.
industrie 9 13 22 4 7 16%

-Machine
industrie 31 29 27 68 37 7%

—Bouwnvtterialen
industrie 4 4 2 1 S 24%

—Chemische
industrie 19 23 30 15 10 21%

-Lichte
industrie 13 15 17 11 26 10%

-Overige
industrie 1 1 1 0 3 8%

non- aantal invest.
cons’, werk- als %
nemers van TW

De Hongaarse industrie is, net als in de andere voormalig centraal geleide

economiën, nog steeds sterk geconcentreerd. Ei’ zijn reeds verscheidene

programma’s geweest om monopolistische eonglomeraten (trusts) op te

splitsen in meerdere zelkstandige bedrijven. Deze programma’s waren wei

nig succesvol. Het lijkt er op dat de wet op ondernemingen, in combinatie

met het toelaten van het privé in itiatiel’ en buitenlandse deelnemingen, een

grotere stimulans vormt voor het vergroten van het aantal bedrijven dan de

genoemde programma’s. Tabel 3.2 laat zien dat het aanial bedrijven tussen

1987 en 1989 met meer clan 504 toenam. Deze stijging vond, in ieder geval

tot 198$, vooi’al plaats hij cle kleinere bedrijven. In 1989 is het resultaat van

de Wet op de ondernemingen al zichtbaar in de statistieken. Er is een spec

taculaire groei van het aantal ondernemingen dat cle voi’in van een rechts

persoon heeft aangenomen (ancie,-s dan staatsbedrijf en coOperatie). Deze

ondernemingen komen voort uit staatsbedrijven of zijn nieuw opgebouwd.

7tbcij3.2 : Aaittal,Iaci/,çl,ec/,’j/jen en coô/x’ralie.ç naa)’Jiroo/le (aantal

we,’l,?ne)ne,:s’ in depî’odu/riie)

werknemers
101—1000 >1001 Totaal

1009 296 2435

1988 1064 287 2725

- Staatsbedrijven 51% 98% 42%

- Cooperaties 49% 2% 58%

1989 ..
..

.. 3878

— Staatsbeclrijven ..
..

.. 24,3%

- Coöperaties ..

. 37,6%

- Rechtspersonen .. 37,6%

= toegevoegde svaarcle (Miljarden Forint)
= bruto output (Miljarden Forint)
= uitvoer in convertibele valuta (Miljarden Forint)

d
= uitvoer in niet convertihele valuta (Miljarden Forinu

= aantal werknemers (x 1000)
= investeringen / toegevoegde waarde (%)

Bron: Hungarian Statisliccil }iza,’boob 198$ en
ho ,zga,’iati I1/cltl,q,] 1980-1989

.-i.2.2. Situat/eschej,ç zon de indu,ç/z’jc’
De produktie van industriële staatsbedrijven en eoöperaties daalde in 1989

met 3.4%. Deze daling vond vooral plaats in cle tweede helft van het jaar

toen cle produktie met 9% afnam. Een uitzondering hierop vormde cle dek

trotechnische industrie. Ook in 1990 zette de stagnatie van de pi’ocluktie

door, De stagnatie in cle meeste indlusti’ietakken was het gevolg van de da-

Tabel 3.] : Ore,tc/zt ton de sector industrie roor 1989.

totaal
indlListric

l5.7f

1987

Bron: Hiun’aria;i Induslrt’ 1.980-1989.

0- 100

1130

137.i
23%
77%
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lende binncinlanclsc vraag, het bevriezen van cle handel met cle Sovjet-Unie.
cle hoge rente.stanclen en cle betalingsproblemen tussen cle ondernemingen
(zie Hoofdstuk 2).
kén van de grote problemen van cle Hongaarse inclustne is het hoge ener

gieverbruik in vergelijking met Westeuropese landen. Ofschoon cle inclus

trie in 1980 2,6% minder energie gebruikte clan in 3988, was cle daling van

cle proclukt nog groter. Dit betekende feitelijk dat het energieverbruik per
produktie-eenheid was toegenomen. De consumptie van gas en nucleaire
energie steeg ten koste van cle energiebronnen olie en kolen. Hongarije

imp( )rteerde in 1989 S1% van cle benodigde energie.

Doordat cle opkomst van kleine bedrijven een verschijnsel van cle laatste

tijd is. kampen zij nog met veel problemen clie verklaard kunnen worden
door het feit dat cle regulatie van cle economie vooral was afgestemd op

grote bedrijven. Problemen liggen op gebieden zoals wetgeving. belasting.
overkoepelende organisaties. financiering en infrastructuur. Tevens is er

een grote onderlinge concurrentie tussen cle kleine bedrijven. De kleine

bedrijven hebben enkele voordelen op cle grote bedrijven. Ze zijn meestal

effectief. Ilexibel en innovatief. opereren in marktniches en kunnen beter

inspelen op veranderingen in cle vraag. Tevens kunnen kleine bedrijven

een rol spelen bij in3portsubstitutie.

materialen (23% van het vermogen in 6% van het aantal joint ventures, zie
figuur 3.2).
De opkomst van cle computerlechnologie in F-longarije t.s opvallend. Na
een voorzichtige start in cle jaren zestig volgde een doorbraak in cle jaren
zeventig. Tussen 1970 en 1987 steeg het aandeel van de computertechnolo
gie in cle produktie van cle elektrotechnische industrie van een 0,5Yo naar

18%. In 1085 waren er al ongeveer 1600 kleine computerbeclrijfjes en 130
service stations die samen ongeveer 30.000 werknemers hadden +0.000 in
1987). De export van c mputers is bijna geheel op cle Contecon markt ge
richt. De harck\ are vo( irraaci bestaat vooral uit micrOcompLltcrs. 1 )e vele te
kortkomingen van het telecommunicatiesysteem zorgen voor veel
problemen bij cle ontwikkeling van locale en internationale computer net-
werken.

De arbeidsomstandigheden in cle industrie zijn relatief slecht ten opzichte
van andere branches in cle economie. Daar staat tegenover dat cle lonen
gemiddeld hoger liggen. De gemiddelde lonen zijn het hoogst in cle zware
industrie, vooral in cle mijnbouw. De lonen van cle ongeschoolde arbeiders
in cle mijnbouw en elektrotechnische industrie zijn zelfs hoger clan cle lo
nen van technisch geschoolde arbeiders in cle lichte en voeclselverwerken
cle industrie. Dc’ crcliensten in cle staatsbedrijven zijn gemiddeld hoger clan
in de cooperaties.

131(1)1: li11i?1i1I1iall iiulus!rt /980—1959

Machine
— 42.3

BouwmQteriae
Metoa

233 / 41

Lichte industrie

Chemie Diverse 19.3

84 2.6

1—Jet aantal joint ventures in cle industrie is gestegen van 95 in 1988 tot 28(2

in maart 1900. Ftiervan is het grootste gedeelte te vinden in cle machine in
clustrie (55%). cle lichte industrie (16%) en cle chemische industrie (16%).
Indien cle waarde van het vermogen in beschouwing wordt genomen bli1-

ken cle grootste joint ventures opgericht te zijn in cle nclustrie van bouw-

2.3 De t()e/,xi)il,Çt?e)’lltICIIIÎi!,dJeIl ,‘oorde i,idicçtrie
De Tiongaarse industrie zal cle komende jaren flink worden geherstruclu—
reercl. Deze zal op verschillende manieren plaatsvinden en meerdere in
strumenten vel-eisen. Grote bedrijven moeten verder ontmantelcl worden,
het midden en klein bedrijf moet \vorclen gestimuleerd, er zal een omscha
keling van zware naar lichte industrie plaats moeten vinden en inefficiénte
bedrijven zullen moeten sluiten. Ten dele zal cle privatiscrtng van staatshc
drijven hierbij een rol kunnen spelen. maar voor een ander deel zal enige
sturing en stimulering van cle overheid noodzakelijk blijken.

De inclustriepolitiek van cle overheid zal zich in de toekomst op onder an
clere cle volgende punten richten:
• Het stimuleren van de integratie met West-Europa en het aanpassen

aan cle nieuwe situatie binnen cle Comecon.
• Het beperken van cle energieconsumptie

1-let verhogen van c]e kwaliteit in cle ijzer. staal, aluminium en plastics
proclriktie

• 1-let \‘erwervet.3 van technologische en management kno\v-how door
onder meer het stimuleren vm directe buitenlandse investeringen.

• 1—Tel verbeteren van het telecommunicatie.systeem

F9iiiii’i2: ,ici,ita/ juli?! teilIl/res en Jiioi tL’)’i?ld9e)l

Maart 1931)
.\a nO 1 )oi nt vetu o rus 25(1

Mach5ie
54 6

ft:iari 199))
\\ :tarile Ogen \ ermogen

Bouwmaterialen
6,6

Chemie
16 t

Meteo

.3chte industrie

Diverse
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3.3 DE BOTJWSECTOR

De houvsector in Hongarije wordt gekenmerkt door een grote private sec
tor die een toenemende rol speelt in de Hongaarse economie. Een groot
deel van cle proclciltie in de houwsector wordt hovencijen voortgehracht
door ondernemingen clie niet officiëel zijn ingedeeld hij cle houwheclrijven
(hiervan zijn ruim een derde agrarische coöperaties). In 1987 kwam clerhal—
ve slechts 42.3% van cle houwprocluktie voor rekening van staatsbedrijven
en coöperaties voortgehracht.

1—let totaal van cle tweede kolom van Tahel 3.3 toont aan dat cle houwpro—
cluktie in 1988 in vergelijking met 1980 (1979 was het piekjaar) is gedaald
met ongeveer 10%. De produktie van staatshedrijven daalde relatief nog
sterker (indexcijfer 69,2). Zelfs indien het aanzienlijk gestegen aandeel van
de coöperaties zou worden meegewogen. zou het inclexcijfer voor cle
staatssector als geheel slechts 80,5 heclragen (niet in cle Tahel). Het totaal
aantal werknemers in cle bouwsector bedraagt 377.200 en is cle afgelopen
10 jaar met ruim 15% afgenomen.

Tabel3.3: Waarde inn houupmduktie en aantal u’erkne;ners naar sector,

1988.

De huidige situatie in cle bouwsector is er één van stagnatie en achtergehie
ven investeringen. Het aantal gebouwde huizen is ondanks het enorme te
kort sinds cle jaren zeventig hijna gehalveerd (in 198$ werden er 50.566
huizen gebouwd).

Het heleici van cle overheid hestoncl uit het afmaken van grote onafge—
maakte investeringsprojecten en het verminderen van cle overheiclsinveste
ringen in cle bouw. Doordat het verhogen van belastingen voor en het
verminderen van subsidies aan bouwbedrijven daar nog bij kwam, kwa
men vele bouwonclernemingen in moeilijkheden.

Door cle lagere investeringen trad er een verandering op in cle activiteiten
en structuur van cle bouwsector ten gunste van onclerhouclswerkzaamhe
den en kleine flexibele organisaties. Op cle Hongaarse markt voor onder—
houciswerkzaamheclen is er veel concurrentie. Dit geldt ook voor cle kleine
ontwerphureaus.

Voor een uitgebreide beschrijving van en een toekomstverwachting voor
cle bouwsector verwijzen wij naar het contractonclerzoek dat verricht is
voor het Ministerie van VROM. Dit onderzoek kan hij dit Ministerie worden
aangevraagd.

- Staatsbeclrijven
- Coöperaties
- Ontwerphureaus etc.
- Gespecialiseerde
bedrijven
- VGM’s (incompany
partnerships)
- GMK’s (pnivate
partnerships)
- Organisaties niet
in houwinclustrie
- Kleinschalige mcl.

3.4 DE LANDBOUWSECTOR

3.4.1 Structuur
De lanclbouwsector is een goed voorbeeld van een branche waar meerdere
vormen van eigendom naast elkaar bestaan. Zowel staatsbedrijven, coöpe—
raties en privé bedrijven zijn voorkomende heclrijfsvormen.

Tabel 3.4 geeft een aantal kerncijfers naar eigenclomsverhoucling. Bij het
vergelijken van kolom 1 en 2 valt op dat cle coöperaties en staatsbedrijven
gemiddeld veel groter zijn clan cle pri\é bedrijven. Dit vormt één van cle
problemen van cle landbouw in Hongarije: er zijn geen bedrijven tussen cle
kleine units in cle pnivate sector en cle grootschalige boerenbedrijven in cle
staatssector en coöperatieve sector. Boerclerijen met een klein aantal werk
nemers en een hoge kapitaalsintensiteit zijn in cle landbouw in staat effi
ciënter te proclucerei. In het hiernavolgende wordt dieper ingegaan op cle
drie soorten agrarische bedrijven in Hongarije.

Produktie Produktie Werknemers
(mln. ft.) 1980=100 (1000s)

(const.pr.)

80.509 69,2 90,0
29.670 151,2 44,2

8.576
4.551 a)

2.425 a)

8.193a)

68.123 94,1 113,0

55.711 96,5 130,0

257.758b) 90,1 377.2Totaal

a) cijfers van 1987
h) schatting
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Tabel 3.4 : Kenicijfeïs naar e,ge,IdoiiisL’er/ioudin in cle Holt aarse
landboctu’

aandeel in:
landbouw— totale agrar.

aantal grond produktie prod.
(‘89) (8$) (‘8$) (‘88)

staatsbedrijven 136 15% 205 17%

coöperaties 12’t6 71% 57% 50%

privé bedrijven 1375000 14% 23% 33%

Bron: Hungaricin Sta! istical Yearhook 1988, hlz. 1 78.

Staatsbedrijven

De agrarische staatsbedrijven zijn na cle Tweede \Vereldoorlog gevormd op
grondgebied dat vroeger eigendom was van grootgrondbezitters. De waar—
cle van het produktie—aandeel in landbouwprodukten is momenteel onge
veer 20%. Hiervan wordt een groot deel geproduceerd voor cle export.
Staatsbedrijven produceren voornamelijk massaproclukten zoals graan.
maïs en vlees om van schaalvoordelen gebruik te kunnen maken.

In vergelijking met cle staatsbedrijven in andere sectoren is voor cle agrari

sche staatsbedrijven de invloed van cle markt sterker en cle rol van cle bu
reaucratische coördinatie zwakker. Een reden hiervoor is dat het relatief
kleine aantal staatsbedrijven omgeven wordt door een zeer groot aantal
privé bedrijven en c’oöperaties. Deze hebben een meer markt—en wlnstge
richte benadering.

Coöperaties

In cle jaren vijftig en zestig vonden er twee golven van (gedwongen) collec
tivisatie plaats. Zelfstandige boeren brachten het land, machines en gebou
wen samen in coöperaties. Deze boeren, nu leden van cle cooperaties, zijn
in theorie nog altijd cle eigenaren. Ter compensatie kreeg iedereen een
stukje land om in zijn vrije tijd te bewerken, enkele cIteren te houden en
om er op te wonen.

Er bestaan enkele verschillen tussen staatsbedrijven en coöperaties. In cle
staatsbedrijven zijn cle arbeiders in dienstverband werkzaam, terwijl zij in
cle coöperaties leden zijn. Een ander verschil is, dat cle leiders van de

coöperaties al sinds 20 jaar door cle leden gekozen worden en niet worden
benoemd door de staat. Verder hebben cle coöperaties meer autonomie
over cle besteding van hun winsten.

De werkzaamheden van cle coöperaties zijn veelal gedecentraliseerd. Er

zijn verschillende afdelingen, zoals voor cle verbouwing van gewassen. ma

chines en integratie. Vooral koeien en varkens worden meestal in kleine
groepen over cle leden verdeeld en daar vet gemest. Deze activiteit wordt
gecoördineerd door cle integratie afdeling. Later worden ze verkocht door

cle coöperaties. In cle statistieken wordt dit vaak tot cle privé sector gere

kencl.

In 1989 produceerden cle coöperaties ongeveer 50% van cle totale waarde
van cle agrarische produktie. Zij spelen clan ook een grote rol in cle land—
houwsector. De belangrijkste produkten van cle coöperaties zijn tarwe.
runclvee, wijn. varkens en pluimvee. Veel coöperaties bevinden zich in een

slechte financiële positie. Ze hebben niet-agrarische activiteiten ontwikkeld

om hun winsten te verhogen en om tot een betere spreiding van hun activi

teiten gedurende het jaar te komen. Hetzelfde gebeurt ook in cle staatsbe
drijven. Een andere reden hiervoor is dat veel bedrijven over teveel

mensen beschikken. De voornaamste niet—agrarische activiteit is cle
voeclselverwerkencle industrie. Verder zijn er activiteiten in cle lichte inclus—
trie. bouw en handel (zie ook cle andere sectoranalvses).

Privé bedrijven

De privé bedrijven bestaan voor een deel uit cle leden van cle codperaties.
De coöperaties verlenen vaak op verschillende manieren hulp. Voorbeel—

den hiervan zijn het geven van advies. het verzorgen van transport, voor

ziening in zaden en het verhuren of uitlenen van machines. In cle
statistieken worden deze bedrijven vaak ondergebracht bij cle socialistische
sector. In cle tweede plaats zijn er privé bedrijven van personen met een
ander hoofclberoep.

De voornamelijk arbeidsintensieve produkten van cle pr’é bedrijven zor
gen voor een groot voedselaanbod p cle f-Iongaarse markt en worden
vaak direct op cle markt verkocht. De intensief bewerkte stukjes grond le
veren 33% van cle Hongaarse lanclbouwprocltiktie op, terwijl zij maar 1-t%
van cle totale landbouwgrond gebruiken. In cle privé sector svorclt een
groot deel van de groente en het faut geproduceerd. Anclere belangrijke
produkten zijn varkens en pluimvee.
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De helft van cle waarde van de totale l—Iongaarse produktie komt van cle

veeteelt, cle andere helft van allerlei gewassen en van cle tuinbouw. Uit fi

guur 3.3 blijkt dat er veel maïs vorclt geproduceerd (25,181 miljard Forint).

In de veeteelt leveren varkens, pluimvee en runclvee cle belangrijkste pro

clukten. Belangrijke exportprodukten zijn graan (148 miljard Forint), vlees

(30.3 miljard Forint) en groente en fruit (22,9 miljard Forint, 1988). Necler—

land importeert behalve deze produkten ook aardappelen en plantaarclige

en clierlijke vetten uit Hongarije. Op haar beurt importeert Hongarije onder

andere sierteeltproclukten, zaaizaden, suiker. veevoeder, groente. aarclap—

pelen en peulvruchten uit Nederland.

Fi8tlur-.$: Produl’t ie zon cle be/aziir//hzsie civîiscIzeprodu/te;i

POmvee 5

Vor’es ‘

1rv,eoOrte 9

Aa’daopes -,

Rj’dvee 4.7

nd ceeoser, 6

t,iaS 91 Grcer1e 7 4

Bmn: Slcilistical )Pcirbool,t 1988 7988

3.4.2 Sitiiatieschets tait de /andboziuxc’ctor.

De lanclbouwsector in Hongarije was altijd het moclelvoorbeelcl voor cle

andere Midcleneuropese landen. Er is in Hongarije altijd een ruim voedsel—

aanbod geweest en cle landbouwprodukten zijn heel belangrijk voor de ex

port in harde valuta. De tolerante houding van cle staat ten opzichte van cle

privé bedrijven stimuleerde cle produktie en cle kwaliteit van agrarische

produkten, hetgeen cle export van voeclselprodukten mogelijk maakte. Het

grote voedselaanbod heeft er mccle toe bijgedragen dat cle overheid cle

hervormingen ook in andere sectoren kon dooi-voeren.

Om te voldoen aan cle voorwaarden van het IMF. moest cle Hongaarse

overheid snoeien in cle prijssubsiclies. zodat cle rnarktprijzen gebaseerd

werden op cle werkelijke kosten. In januari 1990 werden daarom voor cle

meeste prociLikten cle prijzen losgelaten en voor sommmige produkten, zo

als graan. zijn minimum en maximum prijzen vastgesteld, Onmiclclellijk ste—

gen cle prijzen met 20 tot 40.. Veel produkten zijn voor cle Hongaren on

betaalbaar geworden en voor lïet Westen zijn een aantal produkten van

een te lage kwaliteit.
Er worden nog wel subsidies gegeven door cle overheid voor cle export

naar het Westen, Deze subsidies zijn nodig omdat landbouwprodukten in

veel landen gesubsidieerd worden. In cle EG bijvoorbeeld krijgen cle boe

ren zo\.eel subsidies dat cle Hongaarse produkten niet concurrerend zijn

zonder subsidie. Echter, in het algemeen kunnen cle Hongaren zich niet

meer cle hoeveelheid subsidies veroorloven clie in cle Verenigde Staten of

cle Europese Gemeenschap aan cle landbouw wordt besteed, zodat cle

Hongaarse produkten nog steeds niet concurerencl zijn.

De investeringen van cle overheid in de landbouw nemen al sinds 1982

sterk af. Problemen met betrekking tot produktiviteit en efficiency worden

in toenemende mate niet meer gecamoufleercl door subsidies of investerin

gen door cle staat. Met cle teruglopende investeringen en subsidies worden

cle kapitaalgoecleren niet meer vervangen en nemen innovatieve activitei

ten af. Door cle hoge rentestand en een lage rentabiliteit op investeringen

in cle landbouw is cle stimulans voor cle bedrijven om te investeren te laag.

De bedrijfsvoering is en was vaak slecht. ManagenIentkennis op het gebied

van strategische plinning, acc’ounting en marketing is vaak niet aanwezig

of van een laag niveau. Planning gebeurt meestal op korte termijn, maar

hierbij dient vermeld te worden dat lange teri1ijn planning onmogelijk was

en nog steeds is door cle onzekerheid op lange termijn met betrekking tot

cle wetgeving.

Anclere veel voorkomende problemen in cle 1—longaarse agrarische sector

zijn cle milieuvervuiling. de sterk gestegen inputkosten van voornamelijk

industriële produkten en cle monopolieposities van handelsbedrijven. Bo

venclien is er tijdens recente dlroogtenperiocles ook gebleken dat er geïn

vesteercl zou moeten worden in cle irrigatiesystemen.

3.4.3 De Toe/tomstz’e;—wachtinç t’oor de /aizdbouu’sector

De toekomstverwachtingen voor cle lanclbouwsector in 1—longarije hangen

af van ten minste drie belangrijke factoren: cle ontwikkelingen op cle afzet

markt. cle veranderingen in eigenclomsverhouclingen en cle veranderingen

in cle manier van ondernemen.
De toekomst voor cle al’zet van de Hongaarse agrarische produkten is onze

ker. Op cle binnenlandse markt is cle vraag naar voeciselproclukten afgeno

men en moet er rekening gel’ic4udlen worden met een verhoogde

concurrentie. De exportmogelijkheclen naar cle andere landen uit cle Come-

con zijn verminderd en op cle \‘ sterse markt is cle concurrentiepositie ver

slechterci door cle dalende exportsubsiclies.
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Het accent zal meer gelegd moeten worden op de kwaliteit van de produk

ten in plaats van op de kwantiteit. De behoeften van de klanten moeten

worden geïndentificeerd en om cle produktie beter af te stemmen op de

vraag zcLllen er marketing activiteiten moeten worden ontplooid. Een bre

der aanbod van voeciselproclukten met een hogere kwaliteit kan tegen een

hogere prijs/kwaliteit verhouding worden geëxporteerd. Ondanks de lage

prijzen van graan op de wereldmarkt, zullen tarwe en müs belangrijke pro—

clukten blijven. Het verbouwen hiervan blijft belangrijk voor binnenlandse

consumptie en voor de veeteelt.

De handel met cle Sovjet—Unie, de belangrijkste handelspartner, zal vanaf 1

januari 1991 plaatsvinden in dollars. Voor 1991 vond cle handel tegen lage

prijzen plaats van Hongaarse landbouwprodukten tegen Russisch olie en

gas. De vraag is of de Sovjet-Unie na de invoering van het nieuwe systeem

de Hongaarse produkten ncg wil kopen en in staat is deze te betalen. In

het laatste jaar is cle vraag van cle Sovjet—Unie al afgenomen. De Hongaarse

produkten zijn van een lagere kwaliteit clan de Westerse. Echter het voecl

selaanboci op cle Russische markt is slecht en cle Hongaarse prijzen zijn nog

altijd lager clan cle Westerse. Bovendien is de Hongaarse kwaliteit naar Rus—

sische maatstaven goed.

Een andere onzekerheid brengen de nieuwe, nog niet uitgewerkte. hervor—

mingsicleeëen met betrekking tot cle privatisatisering van cle bedrijven. De

staatsbedrijven worden naar verwacht niet op korte termijn geprivatiseerd.

Voor de coöperaties bestaan plannen om cle grond terug te geven aan cle

oorspronkelijke eigenaren van l9i7, hetgeen veel praktische problemen

zal geven. Ondanks cle privatiseringsplannen wordt verwacht dat vele co—

öperaties zcillen voortbestaan, maar nu op basis van vrijwillig lidmaatschap.

Veranclering van eigenclomsverhouclingen is niet cle oplossing voor cle pro

blemen in cle Hongaarse landbouw. Samenwerking blijft noodzakelijk door

een gebrek aan kapitaal en materiaal en gezien cle grotere investeringsmo—

gelijkhedlen.

Misschien nog wel belangrijker clan de eigenclomsverhouclingen is cle vraag

of ook cle manier van ondernemen zal veranderen: of men efficiënter en

nog meer markt— en winstgericht zal gaan werken. Hierbij zijn ten dele cle—

zelfde hervormingen binnen cle bedrijven nodig als clie in hoofdstuk 2 zijn

besproken. De landbouwbeclrijven hebben hierbij een relatieve voor

sprong op bedrijven in andere sectoren door cle ervaring met cle markt en

met concurrentie.

3.5 DE DIENSTENSECTOR

. 5.1 Inleiding
Gezien cle verscheidenheid van activiteiten in cle dienstensector is een na

clere onciervercleling noodzakelijk. In deze sectoranalyse worden transport.

binnenlandse handel en toerisme onderscheiden. Aangezien cle financiële

diensten een belangrijke rol moeten gaan spelen bij cle overgang naar een

markteconomie. zullen deze in ecn aparte sectoranalvse behandeld wor—

den. Overige diensten worden bciiten beschouwing gelaten. De aanpak in

deze sectoranalyse wijkt enigszins af van cle gevolgde aanpak in cle overige

sectoranalvses. omdat transport. binnenlandse handel en toerisme ieder

afzonderlijk worden behandeld. Binnen cle analyse wordt echter zoveel

mogelijk cle gebruikelijke indeling srructczur—siruatieschets—toekomstver—

wachtingen aangehouden.

3.5.2 Trailsport

De transportsector werd in het verleden gekenmerkt door een hoge con

centratie. Met uitzondering van het wegvervoer vonden alle soorten trans

port pl1ts in daartoe gespecialiseerde bedrijven. In veel gevallen was dit

niet efficiënt. Het internationale vrachtverkeer was in handen van één

staatsonclerneming . MASPED. De binnenlandse markt werd gedomineerd

door andere staatsonclernemingen, Hungarocamion en Volan.

De huidige politiek van cle Hongaarse overheid is erop gericht cle staats— en

private ondernemingen in het goederenvervoer gelijke rechten te geven.

F-Iet aantal kleine en middelgrote transportondernemingen zal moeten

groeien en staatsonclernemingen moeten worden opgesplitst in kleinere

onderdelen (dit is gedeeltelijk al gebeurd).

Tabel 3.5: Ondernemingen en u’er4nen,e,:ç in de transportsector

aantal ondernemingen aantal werknemers (x1000)
1988 1989 1988 1989

spoorweg 2 2 129,2 125.9

weg 134 242 142,2 133,9

water 7 8 5,5 5,3

lucht 2 3 6,8 6.8

pijpleiding 1 1 2.4 2,3

overige 15 48 3,6 3.2

totaal 161 304 289,7 277,4

Bmn: S/al istisch Zakboelt Hongarije 1989
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In Tabel 3. S is te zien dat vooral in het wegvervoer het aantal ondernemin

gen in één jaar tijd enorm is toegenomen. De stijging van het aantal becirij

ven trad vooral op hij de kleine ondernemingen van 20 personeelsleden en

minder.

Vreemd genoeg nam het aantal werknemers in het wegvervoer en in de

transportsector in het algemeen daarentegen juist af.

1—let transportsvsteem in 1—longarije bestaat uit ongeveer 8.000 km spoor

weg, 30.000 km publieke weg, 1.300 km regelmatig bevaarbare rivieren en

kanalen, één internationale luchthaven en een uitgebreid netwerk van olie-

en gaspijpleiclingen. Uit tabel 3.6 blijkt dat in het vrachtvervoer het grootste

aandeel voor rekening komt van cle Spoorwegen (38,4%). Dit aandeel is te

ruggelopen in cle afgelopen jaren (in 1970 was het nog 70%) door onder

meer een herstructurering hij cle 1—longaarse spoorwegen (MAV). waarbij cle

verwerking van vrachtverkeer werd geconcentreerd op ongeveer 60 in

plaats van 300 stations. Het goeclerenvervoer over water betreft voorname

lijk de Donau en krijgt een steeds helangrijkere plaats in het lange—afstancis

transport van bulkgoecleren.

Tabel 3.6: Vrachtvervoer en peisonenvervoer naar wf/ze van transport in

1988.

vrachtvervoer persoensen’oer
in miljarden tonkm in mln. passagierskm

spoorweg 21.1 (38,4) 11.5 (23,7)

weg 13.2 (24,2) 35.6 (73,4)
water 14.5 (26,4) - -

lucht -
- 1.4 (2,8)

pijpleiding 6.0 (11.0) - -

totaal 54.8 (100) 48.5 (100)

Bron: Hungarian Statistical Yearbook 1988

In het persoteiwervoer overheerst het wegvervoer. 1-let openbaar vervoer

is uitgebreid en bestaat uit bus, tram en trolleybus. Buclapest heeft boven

dien een metronetwerk. De bus wordt het meest gebruikt in het openbaar

vervoer (ongeveer 66%). Het aantal personenwagens en daarmee het aan

deel in het personenvervoer is cle afgelopen jaren sterk toegenomen.

1-let transportsysteem kan een bijdrage leveren aan cle aansluiting van 1—lon-

garije op cle omringende landen en is daarom uitermate belangrijk. Van cle

350 miljoen vervoerde tonnage in cle staatssector komt ongeveer 30 miljoen

ton voor rekening van buitenlandse hanclelsactiviteiten (198$). Bovendien

biedt de geografische ligging van het land een goede uitgangspositie om

het transit—verkeer verder te ontwikkelen. De hervormingen in andere

Oost-Europese landen kunnen een stimulans betekenen voor cle Hongaar

se transportsector (vooral voor cle spoorwegen).

De overheid streeft naar privatisering van cle staatsvervoer-beclrijven. Er

zijn plannen voor privatisering van cle Hongaarse luchtvaartmaatschappij

IVIALEV. Door (toenemende) concurrentie zal energiebesparing en efficien

cyverbetering bereikt moeten worden. De keuze voor een bepaalde vorm
van transport zal in toenemende mate afhankelijk worden van economi

sche criteria. De enorme subsidies op het openbaar vervoer zullen worden

verlaagd.

In het kader van WORLDEXPO 95 zal geinvesteercl moeten worden in ver

betering van het treinverkeer, het water\vegsysteem en cle (faciliteiten

rondom cle) vliegvelden. Hiervoor is echter al ruim voor de EXPO (buiten

lands) kapitaal nodig om te kunnen investeren.

3.5.3 Binnenlandse handel
De binnenlandse handel wordt gewoonlijk opgesplitst in detail— en groot

handel. In 1—longarije is dit onderscheid echter moeilijk te maken.Er be

staan grote binnenlandse hanclelsonciernemingen clie zich zowel met

groothandel als met detailhandel bezighouden. Deze binnenlandse han

clelsonclernemingen kunnen zowel van cle staat als in cle vorm van een co

Operatie zijn.
In 1988 nam het aantal handelsbedrijven toe van 738 in het begin van het

jaar tot $81 aan het eind van het jaar. Deze stijging met 143 bedrijven betrof

voornamelijk het aantal kleine ondernemingen (tot 100 werknemers).

Uit Tabel 3.7 blijkt dat cle meeste winkels in cle private sector te vinden zijn.

Voor het merendeel zijn dit echter kleine bedrijven gezien het feit dat er

slechts 3,5% van de totale omzet werd behaald. In 1988 waren er 25.847
bedrijven die voorzien in restauratieve diensten, waarvan ruim een derde

privaat.
Onclervercleelcl in produkten bestond cle omzet in 198$ voor 40% uit le
vensmicldelen en voor cle overige 60% uit industriële produkten, waarvan

17% kleding. Een belangrijk deel van cle omzet in levensmiddelen werd ge
maakt in cle bedrijven die voorzien in restauratieve diensten (in 198$ 25%).
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Tal,e13. 7: Aantal ondernemingen in de detailhandel naar sector.

winkels % vcl omzet
1988 1989 (1989)

staat 17.680 17.308 62.7

coiiperaties 20.496 20.076 33.8

private handel 25.563 29.296 3.5

totaal 63.739 66.680 100

Bmii: Statistisch Zakboehi Hongarije 1989

De toekomstverwachtingen voor de sector handel zijn in belangrijke mate

afhankelijk van het verloop van de hervormingen. Door het afnemen van

cle koopkracht zal het volume van cle binnenlandse handel waarschijnlijk

afnemen. Wel is er een groei van het aantal (private) groothandels te ver

wachten.

Een belangrijk gevolg van het zwart wisselen is dat er een groot verschil is

tussen cle ofhciele cijfers betreffende cle uitgaven van buitenlanders in

Hongarije en cle cijfers volgens steekproeven van cle consumptieve uitga

ven. Volgens cle steekproeven bedroeg cle consumptie van goederen en

diensten door toeristen in 198$ 12% van cle waarde van cle totale consump

tie in Hongarije.

Per hoofd geven \Vesterse toeristen meer uit clan toeristen uit cle Oosteuro—

landen. De uitgaven van cle Westerse toeristen stegen sterker clan cle

uitgaven van cle Oosteuropese toerist. Opmerkelijk is dat cle bestedingen

van cle trerist uit Oost-Europa voornamelijk goederen als kleding etc. be

treft, terwijl cle toerist uit het \Vesten zijn geld voornamelijk aan hotels en

restaurants uitgeeft.
De expansie in het toerisme naar 1—longarije bracht vooral het capaciteitste—

kort, wat betreft overnachtingsmogelijkheclen aan het licht. Hierop werd

ten dele ingespeeld door cle aanleg van campingfaciliteiten en het toestaan

van kamerverhuur door privlte p sonen. 1-let gevolg hiervan was dat nog

maar 17% van het aantal slaapplaatsen in 198$ in hotels gelegen was, ter

wijl dat in het begin van cle jaren zestig nog 40°/o bedroeg.

(totaal)
1 *

7 **

3
4
5
Pensions
Toeristenhuizen
Bungalows
Campings
Privekarners

Aantal
hotels

296
111
91
71
19

4
151
90

164
152

29.699

30.552

slaap-
plaatsen

52.132
8.878

10.077
16.012
7.653
2.217

11.884
8.514

12.298
90.347

133.259

308.434

toeristen (1988)
in miljoenen

2.921,4

377,8
308,9
370,8
998.5
992,1

5.969,5

Tabel 3.8: Capaciteit in accomodatie naar categorie)? (1989)3.5.4 Toerisme
1—let internationale toerisme naar Hongarije heeft een grote groei cloorge—

maakt sinds 195$. Op dit moment komen er bijna twee maal zoveel buiten

lanclers naar Hongarije als het land inwoners heeft. In 1989 werd Hongarije

door ongeveer 25 miljoen buitenlanders bezocht, waarvan cle helft alkom

stig was uit cle Comecon landen. Ongeveer 14,2 miljoen buitenlanders wer—

den geklassificeercl als toeristen (langer clan 24 uur in het land).

Hiertegenover str ncl dat ongeveer 14,5 miljoen Hongaren voor een of meer

dagen over cle grens gingen.

De inkomsten van buitenlanders in 1—longarije en cle uitgaven van l—longa—

•ren in het buitenland aan toerisme bedroegen in 1989 respectievelijk 738

miljoen en 1 .087 miljoen dollar, hetgeen een tekort opleverde van 3-t9 mil

joen dollar. In 1987 was er nog een overschot van 36$ miljoen dollar, maar

door cle opheffing van reisrestricties naar het \Vesten voor Hongaren nam

het kooptoerisme in 1989 grote vormen aan. in 1990 zijn er weer restricties

ingesteld. zodat cle balans waarschijnlijk een positief saldo zal gaan tonen.

Bovendien worden er zwart vele miljoenen dollars verdiend aan cle privé

vei-huur van kamers en gelclwisselpraktijken. In 1989 was er bovendien een

positief saldo op cle balans van transferabele Roebels ter waarde van onge

veer 200 miljoen dollar.

Bron: Hungarian Touri.s’t Board, Tonrist Accomodations in Hungar)’

Tabel 3.8 geeft het aantal accomoclaties. slaappiaatsen en toeristen per ca

tegorie. Er zijn zes soorten onderkomens te onderscheiden in 1—longarije na—
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melijk: hctels. pensions, toeristenhuizen, bungalows, campings en privé

kamers. Het aantal toeristen dat in hotels verblijft is relatief hoog. Deze toe

risten verblijven hier echter gemiddeld korter clan in cle andere accomocla

ties. In het hiernavolgencle worden cle accomoclaties nader besproken.

Het aantal toeristen uit deze tabel is lager clan cle officiële opgave, omdat

het slechts cle officieel geregistreerde overnachtingen betreft. In 1937 wa
ren er 1.764 hotels in Hongarije. Ten gevolge van cle oorlog en het toeris

tisch beleid om staatstoeristenhuizen op te zetten, resteercien er in 1957
nog maar 240 hotels. Tabel 3.8 toont dat er in 1989 296 hotels waren, waar

van slechts 94 met drie of meer sterren. Er bestaat clan ook een tekort aan

dit soort hotels in Hongarije.

De gemiddelde leeftijd van cle gebouwen bedroeg in 1987 13,5 jaar. of
schoon dit niet zo hoog is, is er toch veel behoefte aan renovatie en mocler

nisatie. Na cle oprichting is slechts 33% van cle hotels gerenoveerd of

gemoderniseerd. omdat er pas cle laatste vijf of zes jaar middelen voor

beschikbaar waren.

Pensions kunnen worden onderverdeeld in eerste en tweede klasse, hoe
wel dit niet altijd iets over cle kwaliteit zegt. Ongeveer 20% van cle pensions
hebben kamers met douche en toilet.

Toeristenhuizen bieden veruit cle goedkoopste wijze van overnachten. Ze
kunnen het beste omschreven worden als een jeugdherberg voor alle leef-

tij cle n.

Op campings zijn er in Hongarije behalve staanplaatsen ook regelmatig

motels, bungalows, cabines, appartementen en vakantiehuisjes te vinden.

Sinds 1984 is het voor particulieren mogelijk om kamers te verhuren zon—
der contract met een reisbureau. Het aantal kamers verhuurd aan toeristen
is derhalve in cle periode 1984-1988 met 150% toegenomen.

De hausse in het toerisme naar 1—longarije, met 1989 als voorlopig hoogte
punt. is ten dele te danken aan het zogenaamde uIjzeren Gorclijn’ toerisme.
Tot aan cie EXPO van 1995 vei-wacht het Hongaarse Bureau voor Toerisme

dat cle hausse aan zal houden. Hierna zal door het ontwikkelen van speci

fieke vormen \ran toerisme getracht worden het niveau op ongeveer 18 tot
19 miljoen toeristen te houden. Deze toeristen zouden 50 tot 60 dollar per
dag uit moeten geven in plaats van cle huidige 18 tot 19 dollar.
De ontwikkeling en uitbreiding van cle volgende soorten toerisme zouden
vooi’ cle realisatie van deze doelstellingen zorg moeten dragen:

• thermale baden en medisch toerisme ter exploitatie van cle vele
warm—waterbronnen met geneeskrachtige eigenschappen.

• clorpstoerisme, hetgeen cle ontwikkeling van platteianclsclorpen
stimuleert. Dit kan gebeuren door middel van cle verbouwing van
boerderijen en cle aanleg van kleinere hotels en pensions met
daaromheen cle mogelijkheid tot het beoefenen van sporten, zoals
l,Ia1’clrijcle1.

• cultuurtoerisme. met als belangrijkste trekpleisters het Lente—festival,
elk jaar in maart gedurende twee weken en het opera—festival in cle
zomer in lluclapest.

• congresloerisme, vooral in Buclapest zijn er goede lokaties. Deze vorm
is aantrekkelijk door cle hoge uitgaven per toerist per dag.

• kasteeltoerisme. Er zijn grote mogelijkheden voor investeerders om
deel te nemen in cle verbouwing van cle vele kastelen in 1—longarije tot
hotels voor toeristen.

• staclstoerisme met Buciapest als belangrijkste attractie.
• watersporttoerisme. Behalve het Balatonmeer zijn ook andere meren

geschikt zijn voor deze vorm van toerisme (bijvoorbeeld het Tisza
meer).

3.6 FINANCIËLE SECTOR

3.6.1 Structuur
Onder het centraal geleide economische stelsel had 1-longarije een mono—
banksvsteem. Dit betekende niet dat er slechts één bank was, maar dat er
geen scheiding tussen cle centrale bank en cle overige banken.
Er waren bijvoorbeeld investeringsbanken, buitenlandse hanclelsbanken en
spaarbanken. Deze varen zo georganiseerd dat iedere bank een monopo
liepositie had ten opzichte van een bepaalde groep klanten of activiteiten.
Bovendien verdeelde cle centrale bank in een dergelijk systeem cle investe
ringsfonclsen en het werkkapitaal en verwerkte het cle transacties in buiten
lancise valuta, 1—let doel van deze monopolieposities was om iedere
‘centraal geleide’ reële transactie te controleren met een financiële transac
tie. Onder dit systeem waren cle banken eerder een controlerende instantie
clan een zakenpartner voor cle bedrijven.

Met cle hervormingen van 196$ (zie Hoofdstuk 2) werd het controlesysteem
ten dele ontmantelcl. Er werd echter geen kapitaalmarkt opgezet gezien het
feit dat dit a) cle centrale investeringspolitiek van cle overheid zou bemoei
lijken, b) een toename van inkomen uit kapitaal tot gevolg zou hebben
(een taboe onder het socialisme), en c) een strakkere financiële controle
onmogelijk zou maken. ter compensatie van cle verloren gegane directe
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controic. \Vcl werden cle scherpe beperkingen aan lipiclstromen tussen

ondernemingen onderling in geringe mate verlicht.

Met het uitblijven van het succes van cle economische hervormingen in de

jaren tachtig. groeide ook bij de economen en politici het besef, dat een ef—

ficiënt werkende goederenmarkt alleen mogelijk is met een kapitaalmarkt.

Dit resulteerde in een aantal belangrijke praktische veranderingen, waaron—

der cle introductie van obligaties, het toestaan van nieuwe vormen van be—

tahngen. het liberaliseren van cle wetgeving en een aanzienlijke

verandering in het Hongaarse banksysteem.

Vanaf 1 januari 1987 werd er een scheiding aangebracht tussen de functies

van de centrale bank (National Bank of Hungarv, NBH) en cle commerciële

banken. Er werd een tweeclelig banksystecm ingevoerd. Er werden vijf

commerciële banken opget-icht. die cle rol van cle NBH gedeeltelijk moes

ten overnemen. Drie van cle vijf banken —de Buclapest Bank. de Commerci—

al and Credit Bank en de Hungarian Credit Bank— hadden een nationaal

netwerk.\7anaf juli 1987 wei-den ondernemingen in cle gelegenheid gesteld

om een rekening te openen bij cle bank van hun keuze. Tevens mochten

ze. teneinde cle concurrentie tussen de verschillende banken te vergroten.

verscheidene rekeningen openen bij meerdere banken.

Een andere belangrijke verandering in cle structuur van hei financiële sys

teem was cle integratie van cle bankdiensten in januari 1989 voor het he—

clrijfsleven en cle gezinshuisboucligen. Tot januari 1989 was het voor

individuen niet toegestaan om een rekening te openen bij cle commerciële

banken, maar alleen bij cle National Savings Bank. de Post Office Savings

Bank en cle spaarcoöperatie.s. Vanaf januari 1989 mochten individuen bij

alle commerciele banken een rekening openen. Tevens kon de National

Savings Bank handelen met ondernemingen

Binnen het nieuwe systeem vervult de NBH cle rol van cle bank van toe

zicht. Zij controleert cle nieuw gevestigde commerciële banken clorr micl—

dcl van financiële instrLlmenten en is verantwoordelijk voor cle uitgifte van

munten en bankbiljetten alsmede voor het op peil houden van de waarde

van cle Forint. 1—let Ministerie van Financ1ën heeft een belangrijk deel van

cle aandelen van cle commerciële banken in handen.

T—let Hongaarse bankwezen bestaat uit vier verschillende soorten banken

zoals te zien is Tabel 3.9. Zonder naar volledigheid te streven zijn cle mees

te banken per categorie opgenomen in cle tabel. I3ij cle belangrijkste ban

ken is ook cle Hongaarse naam vermeld.

In het hiernavolgende worden cle vier soorten banken uit Tabel 3.9 kort
besproken.

Tal,e13.9 : 1-lef baiiNi’ezen in lJnnL)ari/e

Binnenlandse Commerciële Banken
1. l3udapesr Bank (Buclapest Bank Rt.
2. Coniniercial and Credit Bank (Kereskeclelmi Bank Rt.
3. Hunganan Credit bank (Magvar T-titel Bank Rt.)
4. Agrobank
5. I-lLingai-ian Foreign Trade Bank (Magyar Kulkereskedelmi Bank kr.)
6. General Bank of Venture Financing
7. General Bank and Trust Compagnv
8. Inter-Europa bank

Spaarbanken
1. National Savings Bank
2. Post Office Savings Bank (PosraBank)
3. Savings Cooperarives bank (Magyar Takarekszoverkezetj Bank Rt.)

Gespecialiseerde Financiële insteffingen
1. Con,srruction Industry Bank (Ingatlom Bank Rt.
2. Inclustrial Development Bank opa rhank Rt.)
3. lnnofinance (Altalanos lnnovacjos Penzintezet Rt.)
-1. Investbank
5. Small Ventuj-es Bank

Joint Venture banken
1. Central ELiropean International Bank
2. Citihank Buclapest
3. Unicljank

Bron: Stoçkjljcîri’ei Coiirjc’i; 21 /unf 1990

De grootste groep bestaat uit cle commerciële banken. Zij hebben ongeveer
van de totale acliva van het l’inanciële systeem (1oct Liitzondlering van

cle centrale bank> in bezit. De drie grootste banken (Buclapest Bank. Cum
mercial and Credit Bank, Hungarian Credit Bank) hebben ongeveer ->7%
van cle activa in hun bezit.

De tweede groep banken bestaan uit cle spaarbanken dlie 39% van cle acti
va voor hun rekening nemen. Ook deze banken breiden geleidelijk hun ac
tiviteiten uit. De Postahank hijs’oorbeelcl, heeft een licentie voor
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internationale financiële transacties en verzorgt credietbrieven. bankgaran

ties etc.

De derde en meest diverse groep banken zijn cle gespecialiseerde financi

ële instellingen, ook wel aangeduid als de Ii novatiebanken. Zij verwerven

cleposito’s teneinde innovatieve investeringen te bevorderen. Daarnaast

hebben zij ook andere financiële diensten zoals leasing. huurkoop en han

dcl in securities.

De vierde grcep zijn cle joint venture banken. clie 5% voor hun rekening

nemen. Op dit moment zijn er maar drie joint venture banken in Hongarije.

Hiervan is cle Central European International Bank (CIB) cle enige bank die

gemachtigcl is om allerlei internationale bankzaken in Hongarije te verrich

ten. 0 basis van een licensie verstrekt door liet Ministerie van Financiën

geniet de bank enkele privileges zoals ontheffingen niet betrekking tot de

Hongaarse buitenlandse hanclelswetgeving en cle vereisten van cle centrale

bank. De CIB functioneert als particuliere bank en cle transacties verlopen

in dollars. De basisaktiviteit van cle CIB is oni exportcreclieten van 1 tot 2

miljoen dollar aan binnen- en buitenlandse kleine tot middelgrote beclrij

ven te verlenen.

De Unicbank bedient alleen cle binnenlandse markt. 1-lun activiteiten be

staan uit liet uitlenen van geld aan cle 1-longaarse gezinnen en bedrijven.

Dit betreft korte terniijn leningen van 3 tot 12 maanden, uitlenen van bui

tenlanclse valuta van 3 tot 12 maanden en leasing in binnen- en buitenland.

Leningen hij cle Unicbank zijn voor bedrijven te verkrijgen na een uitge—

breicl onderzoek. Als een cliënt voor de eerste keer een lening aanvraagt.

worden cle balance sheet van cle laatste drie jaar, cle marktpositie en cle toe

komstperspectieven onderzocht. Hieruit volgt een crecliervoorstel. Dit uit

gebreide onderzoek is één jaar geldig.

De derde joint venture bank in Hongarije is cle Citibank. Deze bedient al

leen cle binnenlandse markt.

Behalve liet bankwezen beslaat cle financiële sector in Hongarije ook ver

zekeringsmaatschappijen. Zonder hier verder diep op in te gaan kan ver

nielcl worden dat cle hervorming van deze markt in principe dezelfde

kenmerken vertoont als dat van liet bankwezen: liet afschaffen van mo

nopoliepusities en het toelaten van privé initiatief.

Op 21 juni 1990 werd cle “Buclapest Stock Exchange” geopend. Dit kan

worden beschouwd als liet voorlopig hoogtepunt van cle vorming van een

kapitaalmarkt in Hongarije. Dit proces kwam in 1982/83 opgang door cle

uitgifte van obligaties door cle NBH. In 1987 kwam, zoals boven vermeld
een nieuw bankstelsel tot stand, dat de oprichting van nieuwe commerciële
banken mogelijk maakte. Toen deze ook obligaties gingen uitgeven kon er
pas echt handel ontstaan. De handel in aandelen ontstond in 1987 toen
banken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen samen met liet
Ministerie van Financiën cle ‘Agreement on Tracling in Securities’ onclerte
kenden. Dit leidde tot een wekelijkse uitwisseling van obligaties en aancle
leo.

Het feit dat cle beurs is geopend is een belangrijke psychologische factor in

Hongarije. De handel is nog gering en bedraagt ongeveer 15.000 dollar per
dag. De genoteerde effecten op cle beurs van Buclapest bestaan uit 380
obligaties (met een waarde van 30 miljard Forint) en cle aandelen van cle
reisorganisatie Ihusz. Beleggers verwachten dat het aantal aandelen op zal
lopen tot 10 â 20 aan liet einde van 1990. Bedrijven met 100% buitenlandse
deelneming kunnen cle beurs betreden onder cle voorwaarde dat cle becirij—
ven in Hongarije gevestigd zijn.

3.6.2 Situcitfesclzets tno cle financiële sector.
De huidige financiële positie van cle 1—longaarse conimerciële banken is
slecht. Dit is ontstaan doordat cle commerciële banken met cle invoering
van liet tweeclelig banksvsteeni veel dubieuze clebiteuren van de Nationale
Bank van Hongarije hebben overgenomen. Een extra probleem vormen cle
hoge schulden tussen cle bedrijven (zie Hoofdstuk 2). Een deel van deze
bedrijven zijn bovendien mede—eigenaars van de coninierciële banken.

De coninierciële banken krijgen hun kapitaal van cle centrale baiik. Daar
naast trekken cle comnierciële banken ook kapitaal aan van liet 1—longaarse
bedrijfsleven. Vanaf maart 1989 kunnen cle commerciële banken voor hun
cliënten buitenlands geld kopen van cle NBH. Coninierciële banken kun
nen geen geld in liet buitenland lenen Dit zal, gezien cle schulclenproble
niatiek, in cle nabije toekonist waarschijnlijk niet veranderen,

Door cle tweedeling van liet banksysteem heeft cle centrale bank cle taak
gekregen liet monetaire beleid te voeren en cle cleviezenhianclel te regelen.
Dit betekent dat cle centrale bank een aantal restricties heeft opgelegd aan
liet bankwezen. Er is een ban—loss reserve verplicht van 10% van cle in
komsten per jaar. Voorts bestaat er een capital—asset ratio van 20%, clie cle
solvabiliteit van de bank moet waarborgen en ]iet aandeel van risicoclra—
gencl vermogen in cle activa nioet beperken. De banken moeten ook een
block account aanhouden hij cle centrale bank. Deze bedraagt 18% van cle
kascleposito’s. Er is geen sprake van een renteplafoncl zodat cle rentevoet
door de banken vrij te bepalen is: In 1—Tongarije wordt liet heclrïjFsecono
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misch toezicht uitgeoefend door het Ministerie van Financiën. Met cle aan- 4 Bedrijfsjuridische structuur van Honuarije
staande nieuwe bankwet die gebaseerd is op cle Duitse hankwet zullen cle

b

monetaire instrumenten ongetwijfeld uflik)rm worden gemaakt (zie 3.4.3).

3.6.3 De /o/?ofl?St1’CïU’(1CJ1tI)ijCIl i’oor t/e/buiiicielr’ ,çr’ctor.

Door cle tweedeling van het banksvsteem zijn cle voorwaarden geschapen

voor onderlinge concurrentie tussen de commereide banken, De aandelen

in handen :ifl het Ministerie van Financiën zullen na verloop van tijd te

koop worden aangeboden. wellicht zelfs aan buitenlandse investeerders.

Deze zijn nu al vertegenwoordigd in cle joint venttire banken. De reden

_______________________________

voor buitenlandse banken om een joint venture aan te gaan en in het 1-lon-

gaarse bankwezen te investeren is om vaste \‘oel in Hongarije te krijgen.

Aan cle andere kant geldt het ‘nu of nooit principe minder voor een bank

clan voor cle handel. Meestal volgt het bankwezen cle handel en niet ander

som 1-let is goed mogelijk om pas later een vestiging te openen als de

_______

vraag naar crediet groter wordt.

Tot voorheen was het mogelijk dat beckijven aandelen van cle banken kon-

den bezitten. z( )dat er sprake was van bankverstrengeling. Rond oktober

1990 wordt er een strengere bankwet geldig. clie te vergelijken is met cle

Duitse bankwel. Deze bankwet bevat regelingen met betrekking tot solva

biliteit. het bepaalt de tut te geven leningen op grond van het eigen kapi

taal en cle balans en het regelt wie bankactiviteiten mogen uitoelenen.

Tevens bevat cle wet aanvullende wetgeving voor cle aanclelenbeurs.

De toekomst van cle aanclelenheurs in Tludapest zal sterk a[1angen van cle

ontwikkelingen in cle rest van cle economie. Bij cle oprichting ervan waren

cle meningen verdeeld wat betrel’t het al dan niet functioneren van cle aan

delenbeurs in Hongarije. De meeste opinies gingen er vanuit, dat cle beurs

een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde was voor cle werking

• van een kapitaalmarkt. De beurs in Buclapest zal pas een senetize tegen

hanger worden voor cle beurs in Wenen als cle Forint convertilel is. cle pro

blemen met cle verstrengeling tussen banken en bedrijven zijn opgelost Cfl

cle grootste schokken van het privatiseriflgsprogramli voorbij zijn.

Een meer iristitutioneel probleem vormt het feit dat er weinig kapitaal-

krachtige beleggers als verzekeringsmaatschipPiie11 en pensioenfondsen in

Hngme zijn. In het algemeen is cle verwachting dat cle kapitaalmarkt in

1—Jongarije vooral tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en geen onver

wachte schokken kan verdragen.
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Hs zakendoen

Door een onzer redacteureh

RO1’TERDAM, 16 febr. — Stu
denten van de RotterdamSe Eras
musuniversiteit zoekén in hetNe
derlandse bedrijfsleven ondersteu
ning voor een ambitieus onder
zoek naar de mogelijkheden voor
handel met Hongarije. Deel van
het onderzoek is een ‘verken
ningsreis’ van de studenten in ju
ni.van dit jaar naar Hongarije.

Hoe kan het Nederlandse be
drijfsleven. profiteren van de bui-’
dige ontwikkelingen in Hongarije,
welke. problemen doen zich hier
bij voor en. hoe kan men deze op
lossen? Voor een antwoord op de
ze vraag, hebben zestien onderne—
mingen zich al..als. financier van
het studieproject Hongarije 1990
aangemIçl.

- Het onderzoek wordt verricht
door de Economiscle Fculteits
vereniging - Rotterdam (EFR).
Thema van het project is: moge
lijkheden voor de overdracht van
management, know-how en tech
nologie. Er is een brochure ver
stuurd naar 800 ondernemingen,
waarvan er tot nu toe 60 hebben’
gereageerd.

Bedrijven kunnen-voor een mi-

Hongarije
nimumbedrag van lôOO gulden
deelnemen aan een algemeen On
derzoek, of kunnen de studenten
de mogelijkheden vor de eigen
onderneming in Hongarije laten
onderzoeken (de kosten hiervan
zijn ongeveer. 5000,: gulden). In
oktober worden de onderzoeksre
sultaten op een congres gepresen
teerd. . .-

Ër is nog een aanzienlijk gat in
de begroting. voor4het project te
dichten, maar. Onno Rombouts,
project-coördinatqr, denkt dat de
belangstelling, grot is. ,;Vijf be
drijven hebben interesse.vOOr een
exclusief onderoek en twaalf
hebben zich ingeschreven voor
het algemene project.Nog iedére
dag komen er nieuwe reacties bin
nen.”

Rombouts wil dnamen.vafl de
bedrijven niet noemen, maar het
zou vooral om multi-nationals
gaan. Het project dat een jaar
loopt, is door een goede. aanpak
interessant genoeg .voor het be
drijfsieven, meent .

Rombouts.
,,Behalve dé twintig studenten
economie zijn er nog twee weten
schappelijke medewerkers bij het
project betrokken om de kwaliteit
te garanderen.”
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