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Bốn thập kỷ đã trôi qua, kể từ ngày Hunggari được giải phóng khỏi ách của chủ nghĩa phát-xít. Sau
ngày giải phóng, tình hình xã hội Hunggari vô cùng khó khăn và phức tạp: gần một triệu người phải đi
ăn xin, một nửa số dân không có việc làm, tuyệt đại bộ phận nông thôn Hunggari sống trong cảnh tối
tăm nghèo khổ, trình độ văn hoá thấp, sức khoẻ của nhân dân suy giảm nghiêm trọng. Nền kinh tế
Hunggari bị tàn phá nặng nề: công suất công nghiệp giảm trên một nửa, 98% phương tiện giao thông
bị phá huỷ, đàn gia súc mất hàng triệu con, sản lượng lúa mì thu được chỉ bằng 1/3 mức trước chiến
tranh…
Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari,
gắn bó chặt chẽ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân dân Hunggari đã vượt
qua mọi khó khăn thử thách, dũng cảm và sáng tạo trong xây dựng đất nước đạt nhiều thành tựu quan
trọng trên mọi lĩnh vực, đưa Hunggari từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nước xã hội chủ
nghĩa có nền công – nông nghiệp hiện đại, khoa học - kỹ thuật tiên tiến, đời sống vật chất và văn hoá
của nhân dân không ngừng được nâng cao.
Ngày nay, tình hình xã hội và cơ cấu xã hội của Hunggari đã thay đổi một cách cơ bản. Trước năm
1945, một nửa số dân Hunggari sống bằng nghề nông, phần lớn là những người nông dân không có
ruộng. Cả nước chỉ có 1/3 số lao động là công nghiệp, trong đó một nửa là tiểu thủ công nghiệp. Ngày
nay, một nửa trong tổng số lao động chính của Hunggari là công nhân làm việc trong các ngành công
nghiệp. Đến năm 1950, sản xuất của Hunggari đã đạt mức thu nhập của những năm trước chiến tranh.
Bằng việc thực hiện các kế hoạch 5 năm của nền kinh tế quốc dân (mà hiện nay đang là năm cuối cùng
của kế hoạch 5 năm lần thứ 6). Hunggari đã tăng sản lượng công nghiệp lên gấp 9 lần, nông nghiệp lên
gần 10 lần.
Năm 1981, sản xuất công nghiệp của Hunggari (tính cả ở các tổ chức công nghiệp nhỏ) đã vượt kế
hoạch khoảng 3% so với năm 1983. Các xí nghiệp Nhà nước tăng sản xuất lên 2,5%, các hợp tác xã
công nghiệp tăng 4,1%.
Nông nghiệp Hunggari do hoàn thành tập thể hoá và được trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại
đã đáp ứng được nhu cầu lương thực và thực phẩm cho cả nước và cung cấp 1/4 sản phẩm xuất khẩu.
Số xí nghiệp nông nghiệp lớn tăng hơn trước 60%. Sản xuất ngũ cốc và thịt lợn là hai ngành chủ đạo.
Năm 1984, Hunggari thu hoạch một vụ mùa kỷ lục, đạt 15,7% triệu tấn ngũ cốc. Đàn lợn có 9,2 triệu
con. Sản lượng thịt ở Hunggari đứng hàng thứ hai châu Au và đạt bình quân 154kg một đầu người.
Hunggari đứng đầu thế giới về sản lượng táo và đạt bình quân một đầu người 115kg. Bình quân đầu
người về sữa cũng đạt loại cao: 265kg.
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Năm 1984, Hunggari xây dựng thêm được 70.400 nhà ở bằng nguồn vốn Nhà nước đầu tư và sự
đóng góp của nhân dân. Mức sống của người dân Hunggari được cải thiện không ngừng. So với năm
1950, hiện nay thu nhập thực tế của người lao động tăng lên 2,4 lần. Tổng thu nhập bình quân hàng
tháng của một công nhân viên chức năm 1984 là 5.510 phôrin, tăng 5,8% so với năm 1983, của nông
dân 4.840 phôrin, tăng 3,8%. Năm 1984, Nhà nước đã trả 84 tỷ phôrin cho số người nghỉ hưu, trung
bình hàng tháng của lương hưu và các khoản phụ cấp cho một người hưu trí ở Hunggari là 3.130
phôrin, nhiều hơn 10% so với một năm trước đó. Năm 1984, Hunggari đã trả 1,4 tỷ phôrin cho phụ cấp
gia đình. Trong năm có 221 nghìn bà mẹ được nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ con…
Nền giáo dục quốc dân Hunggari được áp dụng chính sách giáo dục bắt buộc không phải trả tiền.
Số trường học tăng lên rất nhiều. Năm 1984, số chỗ nhà trẻ là 69.900 chỗ, số chỗ mẫu giáo tăng lên
415 chỗ.
Trong năm học 1984-1985, hệ ban ngày của trường phổ thông có 1.286.000 người theo học, nhiều
hơn 16.000 người so với năm 1983. Tại các trường phổ thông trung học có 17.500 giáo viên giảng dạy,
nhiều hơn 580 người so với năm 1983. Số người thi tốt nghiệp phổ thông cũng tăng 46.000 người so
với năm trước.
Ngành y tế tiếp tục phát triển mạnh. Trong năm 1984 có thêm 70 khu vực y tế chung và nhi khoa
được xây dựng và tăng thêm 1.600 giường bệnh mới. Cả nước hiện có 100.400 giường bệnh, đảm bảo
nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân không phải trả tiền.
Đời sống văn hoá ở Hunggari đã phát triển phong phú. Bên cạnh việc xây dựng thêm những công
trình văn hoá công cộng, hiện nay cả nước có khoảng 3 triệu máy thu hình và hầu như gia đình nào
cũng có. Hàng năm, Hunggari phát hành khoảng 1,5 tỷ số báo và hàng ngàn văn hoá phẩm khác, đáp
ứng tốt nhu cầu văn hoá cho nhân dân.
Ngành du lịch Hunggari cũng phát triển mạnh. Trong năm 1984, hơn 13 triệu lượt người đã đến
tham quan Hunggari. Ngành công nghiệp du lịch Hunggari đã thu vào một số lớn ngoại tệ cho Nhà
nước.
Trong thời gian tới, Hunggari sẽ đặc biệt chú trọng củng cố những đặc điểm xã hội chủ nghĩa của
xã hội Hunggari, đấu tranh chống những hiện tượng xa lạ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, không
ngừng lao động sáng tạo, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, mở rộng phát triển nền kinh tế
theo chiều sâu tới tất cả các khâu của quá trình sản xuất, đẩy mạnh việc cải tiến cơ cấu sản xuất, cải
tiến chất lượng sản phẩm, tiếp tục nâng cao mức sống của nhân dân.
Với kế hoạch 5 năm lần thứ 7 mà Đại hội lần thứ XIII Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hunggari
vừa thông qua, sẽ đưa đất nước Hunggari bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ. Bức tranh xã hội
của Hunggari vốn đã tươi sáng, chắc chắn sẽ ngày càng hoàn chỉnh.
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