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Kalkulációs vita 

• A hídverés előfeltétele: az osztrák iskola begyakorolja/megerősíti 

saját institucionalizmusát megmérkőzve egy másfajta – 

kifejezetten konstruktivista – kollektivizmussal 

• Mises (1920) hamar reagál (Bruckusz, Cassel, Wieser és Weber 

is) a „létező szocializmusra”, lefektetik a modern 

kommunizmuskritika elvi alapjait (Wirtschaftsrechnung mint 

alapfogalom  és a „lehetetlenségi tétel”); anélkül, hogy tudnák, 

kezdetét veszi a kalkulációs vita (Socialist Calculation Debate, 

SCD) 

• A kommunizmus (kollektivizmus) absztrakt elmélete immár 

tapasztalati érvekkel is bírálható (lehetne) – csak az a bökkenő, 

hogy – bármily erősek is a logikai ellenérvek 

– a szovjet-kommunizmus nem akar összeomlani 



Kalkulációs vita (folyt.) 
• Ám a kommunizmus mint intézményi probléma még megvalósulása 

pillanatában sem túl érdekes: a Mises-kritika nyomán lassan 

csörgedezik a vita  

• Hayek 1935-ös közbelépéséig (Collectivist Economic Planning) 

leginkább a (bal)liberális és marxista ellentábor aktivizálódik; ennek 

feltétele a szovjet gazdaság konszolidációja, a NEP-utáni modell 

működőképességének illúziója 

• Az SCD parokiális, túlnyomóan német/osztrák vitának néz ki (Archiv für 

Sozialwissenschaft); Csajanov: munkaóra-elszámolás; Polányi; 

Marschak: szindikalista-decentralizált kommunizmus-modell; Heimann, 

Tisch, Zassenhaus: Lange-előfutárok; Weil és Mises megvédi a 

lehetetlenségi tézist, 1928-ra lecseng a vita – Hayek emeli majd át az 

angolszász világba: Taylor, Dickinson, Dobb, Lange 

• Kivétel: Bruckusz alig ismert magánakciója, Hayek felfedezi, akárcsak 

Barone-t; az SCD „hivatalos” indulása 1935-ben egyszersmind 

Misesszel kezdődő első hullámának lezárulása is 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• SCD-alapfogalmak: a racionális kalkuláció lehetősége (elvi vagy 

gyakorlati?), a szocializmus/kollektivizmus intézményei (köztulajdon, 

tervezés, naturális elosztás, egyenlőség) 

• Egy biztos: rendszervita kezdődik, jóval később külön diszciplína nő 

ki belőle, Comparative Economic Systems, és egy új fogalom, a 

piaci szocializmus is az SCD-ben jelenik meg először tartalmilag 

• Mit hasonlítanak össze mivel (ideál/reál)? először reálkapitalizmust 

ideálkommunizmussal, majd – a szocialista reformok idején – 

fordítva 

• Ki dönti el, miről szól a vita? Hayek kodifikál először, de nem ő az 

egyetlen közvetítő az osztrák-német és az angolszász 

tudományosság között (Robbins), Hayek-Lange vita? Lange még 

csak a színfalak mögött 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• Bevett – ellentett – narratívák:  

mi, osztrákok a többi neoklasszikussal összefogva legyőztük a marxistákat 

(közben bizonyos ügyekben – pl. piaci intézmények – közelebb álltak 

Marxhoz mint megannyi neoklasszikushoz); Misesnek igaza volt, a 

kommunista gazdaság nem lehetséges (1989 után különösen így 

gondolják) 

mi, marxista piaci-szocialisták, saját neoklasszikus fegyvereit forgatva 

kerekedtünk a „polgári közgazdaságtan” fölé; Mises óriásit tévedett 

• Ezek helyett inkább: 

nem ugyanaz a vita folyik végig: menetközben alaposan módosulnak az 

érvek: Hayek piacelmélete kibomlik, Lange viszont elbizonytalanodik, mire 

megvalósíthatná saját modelljét 

nem is biztos, hogy egymásnak beszélnek: mást értenek „lehetségesen”, 

Mises: az elvi lehetségességet sem ismeri el (dinamikus esetben Hayek 

sem), a piaci szocializmust nem is tekintik igazi kommunizmusnak, ha az 

lehetséges lenne is, a kommunizmus akkor sem 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• Hayek 1935-ben ráerősít Misesre (kicsit korrigál: a racionális kalkuláció nem 

lehetetlen elvileg/matematikailag, de minek feltételezni, ha a gyakorlatban  

úgyis igen), Taylor, és Dickinson mint – „kinevezett” – piaci szocialisták, a 

„(pszeudo)verseny-megoldás” hívei; állítják, hogy van matematikai 

megoldása a walrasi egyenleteknek, legalábbis trial and error-módszerrel, 

Lange lesz nemsokára a fő vitapartner (Lerner társaságában) 

• Most válik igazán vitává a vita, mert a Hayek-kötet igen provokatív: a 

kommunizmus (kollektivizmus) gyengébb teljesítményéről, jövendő 

katasztrófájáról beszél (anélkül, hogy a szovjet gyakorlatból vett empírikus 

érveket használna – ilyeneket Bruckuszon kívül senki, Langéék sem) 

• Hayek: mindaz, amit a piaci szocialisták mondanak, logikailag elgondolható, 

de ettől még nem lesz lehetséges megoldás, mert tökéletes tudást feltételez 

információhiány közepette és túl nagy a numerikus feladat is, bár valójában 

nem az egyenletek megoldása a lehetetlen, hanem fölállításuk 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• Hayek megbírálja a Lange-modellt, mielőtt az megjelenne a színen 

(árrögzítés, fogyasztói szuverenitás, pszeudo-verseny, mi lesz a 

profittal?, ki viseli a kockázatot? stb.), kijelentvén: a szimulált piac 

anarchikusabb lesz, mint amelyet megszüntetni kíván 

• Lange két cikkben reagál, melyeket Lerner tanácsait követve ír át 

könyvvé (On the Economic Theory of Socialism, 1936/37) 

• A szimuláció lényege: tőke-és fogyasztói piac szétválasztása, 

fogyasztói haszonmaximálás,  vállalat és Tervhivatal, walrasi árverező, 

tattonement 

• Lange hallgatólagosan lemond a munkaérték-elméletről, így a misesi 

alapérvre (nincs mivel mérni) nem kell reagálnia, az osztrák oldalon 

továbbra is hangsúlyos intézményi-szociológiai érvek sem érdeklik 

különösebben 

• Lange trükkje: vissza az absztrakt elmélethez (piacszimulálás), vissza 

Baronéhoz (Paretohoz, Walrashoz) 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• Hayek visszavág: Economics and Knowledge, 1937;  

The Competitive Solution, 1940; The Use of Knowledge 

in the Society, 1945 

• A Lange-modell fényében központosítani kellene a 

tudást a Tervhivatalban, bizalom a mindenható 

tervezőben, az „adott tudás” a kérdés, vajon 

szintetizálható-e a „szétszórt tudás” 

• Mises gyanakvóbb (szociológikusabb mint Hayek): már 

1920-ban ír érdekvezérelt információ-torzításról, félre-

ösztönzésről, a magántulajdon előnyeiről stb.; 

intézményi szempontból következetesebb a bírálata 

mint Hayeké? 



Kalkulációs vita (folyt.) 

• Győz valaki is a vitában? A szocialista reformok kudarcáig még  

– jó adag öncsalással – hinni lehetett, hogy Lange diadalmaskodott 

az elmélet harcterén, ráadásul walrasi érveléssel (innentől úgymond 

elvi alapon eldönthetetlen, melyik rendszer a hatékonyabb) 

• S talán a gyakorlatban is kevesebb lesz a kudarc: hátha lehet 

a piacot szimulálni, hátha van a kommunizmusnak a modern 

közgazdaságtan szerint is elfogadható intézményi elmélete 

(a reformizmus, mint „hátha-közgazdaságtan”) 

• Hayek az első pillanattól fogva nem érzi magát vesztesnek, sőt, 

megerősíti gyakorlati ellenérveit (tudás, információ, ösztönzők stb.) 

– így kristályosodik ki az osztrák iskola megint (s lesz lassan új-

osztrák), illetve kezdi magát a neoklasszikushoz képest is 

meghatározni, méghozzá egyre inkább intézményi érvekkel 



Ordo-liberalizmus 
• A német történeti iskola nem tűnik el a süllyesztőben (bárhogy is 

erősödik a neoklasszikus mainstream) 

• Ami első pillantásra mellékesnek tűnik: a cambridge-i historicista 

hagyomány tovább él  (Keynes mint institucionalista?); laissez-faire-

kritika és intervencionizmus, a bizonytalanság hangsúlyozása stb., nyílt 

intézményi hitvallás és érvelés nélkül (bővebben majd az amerikai 

institucionalizmusról szóló előadásban), ám ha a keynesi gondolat egy 

történeti-gazdasági institucionalista kutatási programhoz kapcsolódik, 

óriási legitimitást kölcsönöz neki 

• Olyan iskola kell társnak, amely szintén mélyen gyökerezik a liberális 

hagyományban, de nem fundamentalista-libertárius, gyakorlatiasnak 

bizonyul, amennyiben nemcsak a spontán evolúcióra figyel, hanem a 

gazdaságpolitikára is; ugyanakkor közgazdaság-elméletet ír, nem 

történelmet (elszakadás a német historizmustól) 



Ordo-liberalizmus (folyt.) 

• Freiburg ORDO-liberalizmusa (Eucken, Röpke, Böhm, 

Rüstow, Müller-Armack, Soziale Marktwirtschaft) épp ezt 

kínálja: 

az Ordnungstheorie és az Ordnungspolitik vegyítését, a „puha” 

intézményi fogalmak egész sorát („irányított piacgazdaság”, 

„piackonform beavatkozás” stb.); kacsingatást a „harmadik útra" 

(Röpke) 

 Az Ordo-liberalizmus és kiterjesztése a szociális piacgazdaság 

elméletére elemi neoklasszikus tudás nélkül is tökéletesen érthető;  

az iskola holisztikus fogalmai (rend, állami újraelosztás, közérdek, 

társadalmi igazságosság stb.), valamint a kvázi-kollektivista üzenet, 

amelyet ezek a jóléti államban közvetítenek és az Ordo-elv normatív 

jellege, képviselőinek készsége az állami beavatkozás elfogadására 

(vö.  a „korrektív rend" fogalmával, mely az intézmények kiválasztását 

szabályozza és a piacot megvédi önmagától; az állam mint a verseny 

őre) vonzó institucionalista elméletté teszik 



Ordo-liberalizmus (folyt.) 

• A későbbiekben a „gazdasági csoda”, a jóléti államok sikertörténete 

hitelesíti majd az iskolát 

• Hogy jön ide a „neoliberális” Hayek? A formális modell-alkotás 

kerülése az összekötő kapocs? Szociális piacgazdaságot, állami 

beavatkozást, harmadik utat akarna? Miért megy Chicagoból  

Freiburgba? Összeboronálható-e a német és az osztrák 

institucionalista hagyomány? Vége a Methodenstreit-nek? 

• Rendszerszemlélet: megfelel Hayek rendfogalmának, de Eucken 

Wirtschaftsordnung- kategóriája már kevésbé (a „központi 

igazgatású” és a „cseregazdaság” ideáltípusai és az altípusok);  

az sem, hogy a freiburgiaknál a tulajdon helyett  a koordináció,  

a „tervezési hatalom” elosztása a fő megkülönböztető jegy a 

típusalkotásnál 



Ordo-liberalizmus (folyt.) 

• Ugyanakkor: az alkotmányos rend (jogállam) garantálta szabadság 

hangsúlyozásában nincs vita, bár Hayek evolúció-pártibb, míg 

szemében Eucken inkább liberális konstruktivista (kertész vagy 

mérnök?); erős állam a „refeudalizáció” (járadékvadászat) 

megfékezésére 

• Az alkotmányos elvekben viszont mély az egyetértés (public choice 

megelőlegezve?): stabil pénz, magántulajdon, szabad szerződések, 

stb.; a gazdasági alkotmány kívánatos stabilitása, de van választási 

lehetőség;  

• Egyáltalán a jog és a közgazdaságtan összekapcsolása (szintén 

megelőlegezés?); procedurális, szabály-alapú liberalizmus (a szociális 

piacgazdaság nem Eucken találmánya, bár ő a szabadpiacnak sem 

híve), a gazdasági rend egyszersmind etikai is; Eucken felteszi North 

későbbi kérdését: mik a játékszabályok? 

• ORDO: természetjogi áthallások 
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