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Egyfajta institucionalizmus 

• Ami az ÚJIK recepcióját illeti, szokásos Kelet-európai 

fáziskésés, mely ez esetben nem volt sorsszerű: a térség 

közgazdászai szinte ösztönösen keresték a másolható 

institucionalista elméleti mintákat; ösztönösen, mert  

legkésőbb a 19. század közepétől fogva ebben a 

hagyományban alkotnak 

• Valamiért mégis a RIK foglyai maradnak, késve és mindmáig 

alig választják az új irányzatokat: ez ellentmond az ésszerű 

várakozásoknak (erről majd többet a következő előadásban) 

• Okok (legalábbis ’89-ig): kommunista cenzúra? 

A reformcsinálás politikai/gyakorlati kísértései? A nyugati 

tudományos kapcsolatok hiánya? Mindez és sok más is 



Egyfajta institucionalizmus (folyt.) 

• Mindenekelőtt persze a tradíciók ereje: német/osztrák gyökerek a 

közgazdasági gondolkodásban, illetve szociáldemokrata majd 

kommunista-marxista indoktrináció; közben a régió „átalussza” a 

neoklasszikus elmélet standardizálódását 

• A német/osztrák institucionalista világról már sok szó esett, most lássuk 

a létező szocializmusét – mert ott is egyfajta intézményi 

közgazdaságtant műveltek, bár ez sokáig maguknak az alkotóknak sem 

tűnt fel 

• Mi mást is tehettek volna: 1917 után egy marxista közgazdász – ha 

akart, ha nem (inkább akart) – Hayekkal szólva konstruktivistává vált a 

Szovjetunióban: gazdasági intézményeket bontott le és épített fel óriási 

mennyiségben; többnyire el/megvetette az evolúció gondolatát; segített 

tulajdont, piacot, pénzt felszámolni vagy jelentősen gyengíteni, 

hierarchiákat szerkesztett, Nagy Államot javallt, naturális elosztást, 

militarizálást, a gazdaság pártirányítását, stb. 



Normatív institucionalizmus 

• A „régi” institucionalizmust marxi, német historicista illetve  

II. Internacionálés (utópikus) változatában kapta kézhez  (az osztrák 

variánst mint túl individualistát/liberálist rögvest elutasította: Buharin 

versus Böhm-Bawerk), de bolsevik módon jóval radikálisabbra 

hangolta – leginkább azáltal, hogy a hadi/naturálgazdasági 

alváltozatot vitte tovább 

• A hadikommunizmus igazi újítás a marxista eszmekörben: az 

önkormányzó közösségekre, decentralizációra, köz- nem pedig 

állami tulajdonra alapozó kommunizmus-projekt elbújhat mögötte 

fundamentalizmusban; kitalálói és működtetői (Lenin, Buharin, 

Preobrazsenszkij, Larin, Kricman, Trockij stb.) vagy három éven át 

(1918–21) intézményeket importálnak és terveznek valamiféle 

normatív megszállottságban; ez igazi social engineering 

• Leírás-elemzés majd csak akkor, amikor fény derül ezen 

intézmények diszfunkcionális voltára 



Normatív institucionalizmus (folyt.) 

• A „normatív institucionalizmusból” (nevezzük így) intézménykritika lesz, ám 

az erre használt fogalmak is túlnyomórészt a marxista elméletből erednek 

(értéktörvény, önálló elszámolás  (hozraszcsot), eredeti tőkefelhalmozás, 

egyenértékű csere, anyagi érdek, szektorok közti egyensúly stb.) 

• Sebaj, adható nekik piaci/individualista értelmezés is (ezzel kísérleteznek a 

kor orosz „polgári” (mensevik és neo-narodnyik) közgazdászai: Groman, 

Bazarov, Feldman, Csajanov, Kondratyev stb.  

• Ezzel lényegében  beáll a reform-ciklus: bemerevítés – 

működésképtelenség – reformprogramok – lazítás – újabb merevítés  

(húzd meg – ereszd meg) 

• Hívják hadikommunizmusnak, NEP-nek, sztálini tervgazdaságnak, poszt-

sztálini reformoknak vagy ezek bármely altípusának (Új gazdasági 

mechanizmus),  intézményi projektek mozgatják a ciklust, legalábbis 

egyfajta institucionalista nyelven játsszák le a par excellence politikai 

játszmákat is a gazdaságban (pl. a trockisták eltávolítása) 



Normatív institucionalizmus (folyt.) 

• Közben, elsősorban a húszas években, számos intézményi ötlet 

születik (a hadikommunista berendezkedés megkomponálásán túl 

is), de weberi, sombarti, vebleni, commonsi stílusú, összegző 

institucionalista művek nem; egyebek között az uralkodó technikai 

optimizmus miatt (még a „polgáriaknál“ sem, lásd a Kondratyev 

ciklus intézmény-mentességét); pedig a marxistáknak a 

termelésiviszony-fixációjuk miatt a tulajdonformák iránt érdeklődniük 

kellett (pl. Preobrazsenszkij „Új Gazdaság”-a) 

• NEP: félszívvel végrehajtott kísérlet egy állami/magán, tervező/piaci  

vegyesgazdaság megteremtésére: az intézményi témák az utcán 

hevernek 

• De az intézményi berendezkedés átmenetisége alap-axióma: úgy 

gondolják, előbb-utóbb mindössze szervezetek lesznek, nem 

intézmények (se tulajdon, se munkamegosztás, se állam, se hatalmi 

hierarchia, se pénz stb.) 



Mitikus institucionalizmus 

• Feltevés: a kommunizmusnak azért nem lehet intézményi politikai 

gazdaságtana, mert politikai gazdaságtana sem lesz (1925: nagy 

vita arról, hogy már ekkor sincs) – gazdaságtechnika, szociális 

technika lesz belőle, más szóval egy műszaki tudomány közeli leíró 

diszciplína; így nem kell senkinek megírnia a „Das Sozial”-t, a Marx 

Tőkéjével egyenrangú magnum opust 

• Hova vezet ez?: „sztálini” stílusú politikavezérelte 

tudományalattiság, a pártkongresszusokon módosuló közgazdasági 

teóriákkal, teljes leszakadással a Nyugatról, büszke elzárkózás, 

boldog  tudatlanság, miközben nyomasztó a megszegett fogadalom: 

tudomány lett ígérve (Engels: utópiától a tudományig), s lett belőle: 

az egyik utópiától – egy (sokkal rosszabb minőségű) másikig, mely 

immár Marx nevét használja 

• Nagy jóindulattal ez is valamiféle institucionalista mutáns: hívjuk 

„mitikus institucionalizmusnak” 



Mitikus institucionalizmus (folyt.) 

• Milyen hát ez az egyfajta intézményi nyelv, melyre többször 

céloztam? (A legátfogóbb forrás: az ’54-es polgazd. tankönyv) 

Rendszer-fogalom: kényszeres összehasonlítás a kapitalizmussal 

Államias intézményfelfogás (központosítás, homogenizálás, 

naturalizálás stb.): politikai a gazdaságtan  (melynek ugyanakkor a 

pártállam nem tárgya) 

Törvény-kavalkád (a tervszerű-arányos fejlődés, a munka szerinti 

elosztás stb. törvénye), törvény-hierarchia, de korlátozott 

árutermelés/pénzgazdaság és némi tulajdonfoma-  és érdekpluralizmus 

is, valamint tervezés-technika stb. 

Nem új intézményeket konstruál, hanem meglévőket 

legitimál/ideologizál (normativitás versus apológia) a szovjet-

kommunizmus mítoszai segítségével: primitív varázslat, vallás, 

irracionalizmus, nem leír,elemez és magyaráz, hanem kinyilatkoztat és 

kódol; üzenetei ezért dekódolandók: jólét, egyenlőség, növekedés; 

hipotézisekkel nem bajlódik, nem modellál, nem bizonyít 



A reformer elméleti lehetőségei 

• A büszkeség mélyén kudarc : valójában nem áll össze a 

magántulajdonon ugyan túllépő, de munkaidő-kalkulációt 

alkalmazó, piacmentes, önigazgató, stb. kommunista 

gazdaság (amelynek megértéséről mellesleg Marx is azt 

állította, hogy nem kell hozzá tudomány) 

• Naív várakozás: az embertől elidegenedett viszonyok 

mögötti objektív, természettörvény-szerű gazdasági 

szabályosságok feltárására már nem lesz szükség (mert 

az ilyen törvények megszűnnek); azonban nem válik 

minden transzparenssé, épp ellenkezőleg, Lenin téved, 

hogy akár egy postamester/szakácsnő is irányíthatja 

majd a gazdaságot; csak termelni és elosztani kell 



A reformer elméleti lehetőségei (folyt.) 

• Pedig elvileg nagyon is lehetne intézményi gazdaságtant 

csinálni: 

feláll (ráadásul nagyban) egy kvázi-

központosított/militarizált államgazdaság;  

marad a szűkösség és nem lehet elmenekülni a lényegi 

ökonómiai választások elől, valamiképp erőforrásokat kell 

allokálni, rangsorolni, mérni, kalkulálni; 

a piac folyton felüti a fejét, ott is, ahol egyáltalán nem 

várják (a tervezésen belül);  

a magántulajdon kiszárítása sem teljesen sikeres, az állam 

„magántulajdona” lesz belőle; 

marad a szükségletdikatatúra (indoktrináció, mozgósítás, 

terror) 



A reformer elméleti lehetőségei (folyt.) 

• Mind egy szálig izgalmas institucionális problémák 

• Mit tehet, aki ezekből ezt-azt felismer (és még nem száműzték, 

tartóztatták le, gyilkolták meg)? Megpróbálhat a hivatalos 

doktrínákon lazítani kettős beszéd segítségével 

• A kulcsmegoldás: piac helyett értéktörvényt (vagy szocialista 

árutermelést) kell mondani, az egyensúly helyett arányosságot,  

a verseny helyett vállalati önállóságot stb. 

• Aki úgy gondolja, hogy a hierarchikus naturális tervezés és a 

mezőgazdaság kizsigerelésén alapuló kampány-iparosítás 

(„sztálini forradalom”) csődbe visz, annak az értéktörvény 

rehabilitálását kell javasolnia, s a voluntarizmus helyett 

tudományosságot követelnie; kiigazítást, továbbfejlesztést, javítást, 

reformot, melyet az éppen hivatalos diskurzusba csomagolt 

intézményi érvekkel támaszt alá (érdek, ösztönzés, tulajdon, 

koordináció, centralizáció/decentralizáció stb.) 



A reformer elméleti lehetőségei (folyt.) 

• Egyszóval politikai gazdaságtant az úgymond átmeneti korszak 

megértésére 

hosszú a szünet, 1927/28-tól egészen 1953/54-ig, a kommunista vízió 

hivatalos közgazdaságtan nélkül marad, tudománynélküliség, Sztálin három 

sikertelen próbálkozása (1936, 1943, 1951) a polgazd. visszaállítására, az 

1954-es „szocializmus politikai gazdaságtana” tankönyvig nincs a 

kommunista gazdaságnak szovjet-típusú elmélete (igazából azután se) 

Miért Sztálin? Hogyan keveredik a reformerek közé? Mozgósítás vagy 

konszolidáció: oligarchikus frakcióharcok egy úgymond totalitárius 

rendszerben, melyek a tudományt ide-oda rángatják 

viszont: a reform (a mezőgazdaság, a kistulajdon, az árutermelés, a piac, az 

értéktörvény stb.) és a közgazdaság-tudomány fogalmi 

összekapcsolódásával végül is időnként némi esély támad a tanulásra, a 

párbeszédre, a Nyugathoz való eszmei közeledésre, esetleg az egyetemes 

közgazdasági gondolkodásba való visszailleszkedésre – e kurzus 

szempontjából pedig az intézményi közgazdaságtan művelésére 



Egy elszalasztott lehetőség 

• Bármennyire is tomboljon a vita a húszas évek Szovjetuniójában, 

mindössze az alapkérdés („lehetséges-e a kommunista gazdaság mint 

olyan?”) nem foglalkoztatja a közgazdászokat; Bruckuszon kívül ezt 

senki sem firtatja; helyette: az oda való átmenet módozatainak 

lehetőségeit vizsgálják; versengő kutatási programok, melyekhez a 

poszt-sztálini reformok nyúlnak majd vissza („NEP-barátság”) 

• A bolsevik közgazdászok újratermelési modelleket szerkesztenek 

(egyenlőtlen csere, eredeti szocialista felhalmozás, Preobrazsenszkij),  

hiányról beszélnek (Novozsilov), pénzgazdaságot elemeznek (Sanyin, 

Szokolnyikov),  agrárpiacot vizsgálnak (Buharin) – mindezt 

közepesen/alig megbízható módokon; a  „polgáriak” viszont kifejezetten 

a kor színvonalán alkotnak, sőt: Feldman, Groman, Bazarov 

(növekedés-elmélet), Kondratyev (ciklus-elemzés), Leontief  

(input-output) – bárhol élhetnének ezzel a tudással 



Egy elszalasztott lehetőség (folyt.) 

• Sok-sok institucionalista vonatkozás (pl. Trockij államkapitalizmus-fogalma), 

de a kor nagy intézménycentrikus eszmecseréjéből (szocialista kalkulációs 

vita, SCD) kimaradnak (kivétel: Csajanov) 

• A mitikus institucionalizmus az ’54-es tankönyvvel kanonizálódik – 

egyszersmind átmegy „spekulatívba” (lásd később), anélkül, hogy 

megemésztené az SCD addigi „osztrák” tanulságait: intézményekről, 

információról, tudásról, a piaci folyamatról 

• A reformerek újsütetű spekulatív institucionalizmusa viszont megelégszik 

azzal, hogy távol marad az SCD újabb hullámától (illetve kiábrándul belőle): 

a „lehetséges-e?” kérdést továbbra sem teszi fel, de nem hisz a tervezés 

tudományosításában (komputópia): ebbe a zsákutcába nem téved bele 

(hosszan), helyette egy még hosszabb zsákutcát választ, egészen ’89-ig, 

sőt azon is túl; a matematikai tervezésben csalódva institucionalizmusa 

realisztikusabb lesz, de verbális marad (vö. Kornai kutatási programjával: 

negyedszázadnyi rés a „Túlzott központosítás” és „A hiány” között, közben 

a  tervezés-könyv és az „Anti-equilibrium”) 



Egy elszalasztott lehetőség (folyt.) 

• Komputópia (az SCD harmadik hulláma): ezért a lehetőségért 

viszont nem kár, hogy elszalasztják 

a kalkulációs vita második hulláma indítja el: a Lange-modellhez 

még hiányzik a lineáris programozás és a számítógép; Kelet-

Nyugat összeborulás I-O (ÁKM) ügyben (Leontief); ötvenes évek 

vége, hatvanas évek első fele 

az optimális tervezés illúziója (planometria, komputópia) elvezet egy 

kisebb analitikus forradalomhoz, a hivatalos  szocpolgazd.-hoz 

képest mindenképp, (optimális választások keresése, 

matematizálás, korrekt makro-szemlélet); a „felhőrégiókban”, egy 

ideális makro-világban folytatják az SCD nem-osztrák (nem 

intézményi) vonulatát, érdekek/ösztönzők nem számítanak, a 

gazdasági szereplők intézményileg lazán definiáltak, nincs 

információs probléma stb. 



Egy elszalasztott lehetőség (folyt.) 

• Walras és Barone óta adott az alkalom, Lange óta különösen 

• Meggyőződés: optimalizálható a kommunista (létező szocialista) 
gazdaság, eredeti „keleti” felfedezések végre (Kantorovics: optimális 
erőforráselosztás, Kornai–Lipták: kétszintű tervezés, játékelmélet?), 
a szovjetek által megtűrt/támogatott projekt (Nyemcsinov, 
Novozsilov, Petrakov, Satalin stb.) és nyugaton is épp aktuális 
(lineáris programozás, tervezés, konvergencia-tézis, modern 
ökonometria) 

• Hatalmas a vonzerő: engedélyezve a polgazd felfüggesztése; 
marxizálva is lehet csinálni (Bródy); Kantorovics Nobel-díja is 
legitimálja az irányzatot 

• A reformerek radikálisabbjai inkább csak idegenkednek, mint hogy 
tételesen cáfolnának: egy-két pragmatikus ellenérv csupán (a piaci 
szocializmus fogalmának ambivalenciája: politikailag radikálisnak 
tűnik, miközben elméletileg a langei piacszimulációt fedi) 



Egy elszalasztott lehetőség (folyt.) 

• A komputópia tragédiája: nem lehet nem kipróbálni (nem úgy, mint az 

SCD első két hullámában); egyre kompromisszumosabb változatok, 

végül óriási csalódás (Kornai bevallja az 1973-as tervezés-könyvben): 

kimondatlanul is a hayeki érvek igazolódnak (információhiány és 

torzítás, tervalku, politikai vs. gazdasági preferenciák stb.) 

• Ki a zsákutcából: visszatérés a Sztálin halála után kigondolt és 

félbehagyott institucionalista programhoz (a mikro-szemlélet 

rehabilitálásához is), a reformerek közül sokan ragaszkodnak a verbális 

hagyományhoz, nem érinti meg őket a tudományos tervezés illúziója (a 

matematika-nemtudás előnyei), illetve ki is lehet araszolni a 

komputópiából (abba belefér ugyanis a decentralizált/indirekt tervezés 

fogalma is): pl. Nyemcsinov/Novozsilov, hozraszcsot, Liberman 

felmelegítve; lehet váltani is: Kornai végül elérkezik a hiányelméletig; és 

néhány országban elindul egy intézményekre koncentráló, 

antropológikus, esettanulmányos kutatási program is 



Egy elszalasztott lehetőség (folyt.) 

• Ami témánk szempontjából fontosabb: a komputópia kudarca sajnos 

akaratlanul is megnyugtatja az institucionalizmussal kacérkodó 

Kelet-európai közgazdászok többségét: nem kell a Magas Elmélet 

(elég abból egy-két piacgazdasági varázsszó), majd kísérletezünk 

„kicsiben”, a gyakorlatban, esetleg csinálunk egy saját elméletet 

(hiány-?) 

• Mi lesz a komputópiából? Praktikus program alig, pedig annak tűnt 

eleinte (tervjavítás); remény: felváltja majd a tervutasítások hivatalos 

pszeudo-elméletét (s nem kell hozzá a piacon, magántulajdonon 

stb. gondolkodni – minden szimulálható); de nem múlik el 

nyomtalan, marad utána egy formális-matematikai kultúra, melyre 

szükség lesz majd a 80-as évektől a mikro- és makroökonómia 

átvételénél  (nyugaton az alapkérdés továbbél a mechanizmus-

tervezés irányzatában: Hurwicz, lásd a 8. heti előadást) 
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