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Reformközgazdaságtan 

• Mi tudhat a reformer egyáltalán a reálszocialista gazdaságról? 

– a magántulajdon megszüntetése, központosított állam, makro-tervezés, 

erıltetett iparosítás, militarizálás, pártirányítás, nagyvállalatok, kollektív 

mezıgazdaság, fogyasztáskorlátozás, mesterséges árak, részleges 

pénzgazdaság, egyenlısítı elosztás, munkakényszer, teljes foglalkoztatás 

stb.  

• Ám az nem világos 

– hogy ezek az intézmények/politikák milyen logikai összefüggésben állnak 

egymással 

– hogy milyen a jogi-szervezeti tartalmuk 

– hogy mekkora az informális hányaduk 

– valamint hogy miként viselkednek és milyen a valós teljesítményük 

• Mi van a szovjet stílusú modernizáció impozáns számai mögött?  

– Mennyiség és gyorsaság a minıség kárára, hiány, terv-kudarc, alku, 

túlberuházás, ciklus, pazarlás, árnyékgazdaság stb.  

– Összefoglalva: „üres” növekedés, alacsony hatékonyság és 

egyensúlyhiány (mindezt szinte szóról-szóra megjósolták a kalkulációs 

vitában nyugaton és el is kezdték elemezni a húszas években a szovjet 

tudósok) 

• Elsı kvázi-analitikus természető híradás a szovjet blokkból (1953–60): Bajt, 

Behrens, Bródy, Brus, Goldman, Horvat, Kohlmey, Kornai, Laski, Levcik, 

Liberman, Lipinski, Péter, Sik, Varga, Wakar stb.; még  verbális az értelmezés, 

de már beszüremlik az empíria; végre megint fontos dolgokról szólnak, igaz, 

még nem a korabeli (nyugati) közgazdaságtan nyelvén (szocialista árutermelés, 

terv és piac, önigazgatás, túlzott központosítás stb.) 

• Mégis: precizitásra törekvı leírása egy nem-kapitalista (mégsem marxi-

kommunista) „furcsa” gazdaság bizonyos intézményeinek/tranzakcióinak; már 

egy kicsit „alulnézetbıl” is (Kornai úttörı szerepe) 

• Elvileg haladhattak volna a reformgondolatok a „régi” institucionalizmus 

valamely bevett iskolája irányában tovább, ha..., ha hagyják, ha érkezik egy kis 

nyugati segítség, és ha nem vált volna egy darabig oly vonzóvá a tervezés-

elmélet a közgazdaságtanban 

• A Nyugat figyelni kezd, de jó ideig leragad a totalitarizmus-elmélet ihlette 

„parancsgazdaság”-fogalomnál (Grossman), elhiszi a tervezést, az egyértelmő 

hierarchiát, a központosítást , a gazdaságnak a politika alá rendelését mint 

megfellebbezhetetlen tényeket, a felszínen kapirgál, s továbbra is mellékesnek 
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látja (ha látja egyáltalán) az alkut, az adminisztratív piacot, a második 

gazdaságot, a ciklikusságot stb. 

• Ritka a standard analitikus próbálkozás (az „illír vállalat”, Ward; szovjet 

kolhozok, Domar; munkás-önigazgatás, Vanek, majd: Bergson, Bonin, Keren, 

Hunter, késıbb: share economy, Weitzman), mely a neoklasszika nyelvén 

(vagy akár annak keynesi dialektusában) beszélne a reálszocializmusról 

• Inkább a nem-formális megközelítés terjed (pl. Berliner/Granick, szovjet 

menedzserek, Montias, Levine, naturális tervezés stb.), sok a 

megismerni/megérteni való; tényfeltáró-leíró tanulmányutak a „vadonba” 

• Indok: ha nincs piac és magántulajdon, ha nincsenek racionális szereplık, 

akkor nem rendelkezhetünk a szovjet-típusú gazdaság megértéséhez 

közgazdaságtani fogalmakkal 

• Eltelik némi idı a racionális motívumok feltevésének megkockáztatásáig; addig 

többnyire beérik annak konstatálásával, hogy  „nicsak, irracionális az egész 

gazdaság viselkedése, mégis növekednek valamiért” (Wiles: „az ésszerőtlenség 

nagyon komoly hiba, de nem feltétlenül pusztító”);  elsı indokok: extenzív 

növekedés, kényszer, indoktrináció, fogyasztáskorlátozás; majd: talán a 

növekedés is kisebb és másmilyen, mint gondoltuk – folyik a tapasztalatgyőjtés 

egy majdani intézményi elemzéshez? 

• Több úton is lehet botladozni (a jugoszláv reform már régóta tart), tiltottból 

megtőrtté válnak a reformeszmék; 1965–68 közötti reformhullám, elıször 

(utoljára?) szinkronban a nemzeti reformprogramok, késıbb mindenütt 

lelassulnak/visszavonódnak, mire a magyar változat életbe lép; mindamellett 

innentıl, ha ciklikusan is, egyre radikálisabb a reformgondolkodás (nagy 

megszakítások, 1968: Csehszlovákia, 1981: Lengyelország) 

• Bevett reformtipológiák: naív-langei (piaci szocialista), galbraithi, planometrikus, 

pannon és illír, kínai, vállalkozói stb. – közepes minıségő komparatisztika, 

jelentıs nyugati részvétellel; a nyugati partner nem a High Theory nagyja 

(Friedman késıi „brosúrája” mint kivétel), hanem szovjetológus közgazdász 

és/vagy a Komparatív gazdasági rendszerek képviselıje (régi gárda: Wiles, 

Nove, Montias, Bornstein, Hensel stb.) 

• A reformközgazdász természetrajzához: reformalku, ingázás a tudomány és a 

politika, a párt és az ellenzék, Kelet és Nyugat, a szocialista és liberális elvek 

között 
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A reformer spekulatív institucionalizmusa 

• A reformközgazdaságtan még legradikálisabb változatában sem lesz „igazi” 

intézményi közgazdaságtan a szó tudományos értelmében; igen 

göröngyös/kacskaringós az út még egy „spekulatív” változat kimunkálásához is 

• Mi értendı hát „spekulatív” institucionalizmuson? Hisz ez is jócskán normatív és 

misztikus, mint elıdei, apologetikus és ideológikus is 

• Mi lesz a reformizmusból? Egyfajta erısen normatív (politikai) diskurzus a 

tervgazdaság részleges piacosításáról az állami tulajdon dominanciája és az 

egypártrendszer keretei között, mely: 

– verbálisan elemez, holisztikus fogalmakkal, miközben mikro-elmélet is 

akar lenni 

– institucionális ihletéső, de tapasztalatilag pontatlan, viszont nincs absztrakt 

elmélete (vö.: terv- és piac-diskurzus) 

– eklektikus és improvizatív, pragmatikus kompromisszumokkal: „hátha-

közgazdaságtan” 

– történeti analógiáiban slampos: a hadikommunizmus és  a NEP 

szembeállítása, a sztálini tervgazdaság (klasszikus rendszer) kitalálása 

– nem szakít a langei piac-szimuláció és social engineering gondolatával, 

vonzódás a Grand Designokhoz 

– instrumentalista módon közelít a piachoz (mechanizmus-fogalom) 

– egyszóval: spekulatív 

• Cél: feltalálni a kommunista gazdaság örökmozgóját: hit, kényszer, üzlet? 

• A reformgondolat radikalizálódása és finomodása: fokozatok, reformhullámok, 

kísérletezés 

• Szocialista versus szociális piacgazdaság (helyi újítás és import) 

• Kína: belül és kívül a reformközgazdaságtanon (pártállam plusz magántulajdon) 
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Az új-intézményi elemzés határán 

• Miért nincs, ha van, legalábbis lehetne? Az intézményi érdeklıdés ösztönös, és 

a matematikai tudás sem hiányzik: miért nem lesz akkor belıle ÚJIK?  

• Mi tartja benn az institucionalista kötıdéső közgazdászokat a 

reformközgazdaságtanban? Mi olyan vonzó abban?  

A „langyossága”? Viszonylag kis tudományos erıfeszítéssel elfogadható 

eredmények: helyi presztizs és politikai befolyás, továbbá nem csekély 

nemzetközi elismerés?  

• Talán az importáruval van a baj?  

• A cenzúra és a nyugati kapcsolatok ritkasága számos kelet-európai országban 

már ’89 elıtt sem kielégítı magyarázat az import hiányára  

• Ha az ÚJIK körvonalai nem is láthatóak sokáig („Amerika messze van”), a RIK 

mindig is a közelben tartózkodott, a szó szoros értelmében: német (freiburgi) 

Ordo-liberalizmus 

• Amikor már lazul a hivatalos ideológia, ez lehetne a kényelmes megoldás a 

visszailleszkedésre az egyetemes közgazdaságtanba, átlendülve a szocialista 

piacgazdaság elméletébıl a szociáliséba; Hayek ráadásul kapocsként 

szolgálhatna a freiburgi iskola és Chicago, egyszersmind a RIK és az ÚJIK 

között 

• Azonban csekély az érdeklıdés, még Magyarországon is – a Soziale 

Marktwirtschaft fogalma inkább a politikai retorikában hódit, mint a 

közgazdaságtanban 

• Végülis az ÚJIK-hoz furcsamód egy „balos” reformközgazdaságtani irányzat, a 

munkás-önigazgatás elmélete visz majd a legközelebb (pl. a Ward- és a 

Pejovich-Furubotn-hatások elemzése)  

• Marad a kérdés: mi akadályozza hát a „régi” institucionalizmus és a 

neoklasszika egymásra találását Kelet-Európában 1989 elıtt? Hiszen ha nem is 

olvassák Schmollert vagy Veblent, bıven akadnak az „újabb régiek” között, akik 

népszerőek reformer-körökben Webertıl, Polányin át, egészen Galbraithig vagy 

Hirschmanig 

• Győlnek a reformkudarcok is, ezek arányában radikalizálódik a reformelmélet 

(tabu-érintés: tıkepiac, magántulajdon, többpártrendszer stb.); sőrőbbek a 

tudományos kapcsolatok a Nyugattal, ahol közben kitör az újkonzervativizmus 

és izmosodnak az új-intézményi diszciplínák; ami ott heterodox, az Kelet-

Európában  nincs is olyan messze a helyi ortodoxiától (történeti/kulturális 

érzékenység, multidiszciplinaritás, verbalizmus) 
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