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Határeset-gazdaságtan? 

• A térségben ezalatt folyamatosan halmozódnak mind a gazdasági 

intézmények viselkedéséről szerzett ismeretek  

(az esettanulmányokon túli átfogó elemzések: beruházási ciklusok, 

pénzügy, informális gazdaság, külkereskedelem, munkaügy stb.), 

mind pedig a neoklasszikus tudás  („matematikai közgazdaságtan”) 

– a nyolcvanas évek elejére úgyszólván minden adott ahhoz, hogy a 

radikálisabb reformközgazdászok átlépjék saját árnyékukat 

• Közel  járnak már egy „határeset-gazdaságtanhoz”: in vivo lehetne 

tanulmányozni a „normális” piacgazdaságok in vitro bajait (hiány, 

ciklus, informalitás, államkudarcok stb.), de egyelőre hiányzik a 

közös nyelv: megbízó-ügynök, morális kockázat,  járadékvadászat,  

politikai-üzleti ciklus, tulajdonjogok stb.; és nincs közös racionalitás-

fogalom illetve modell-építési technika (igaz, akkortájt az ÚJIK is 

keresi még saját – játékelméleti – nyelvét) 



Határeset-gazdaságtan? (folyt.) 

• Tudományelméleti szempontból azonban: 

– az idősebb nemzedékeknek hagyományosan inkább 

makroökonómiai az érdeklődése 

– a reformközeli esettanulmányos és gazdaságtörténeti irodalom 

nem modellál, inkább „sűrűn leír”, mint elemez, megelégszik a 

bevett fogalmak újrafeltalálásával (pedig többnyire mikroban 

utazik és a módszertani individualizmussal kacérkodik) 

– a jugoszláv esetet speciálisnak tartják a többi országban, így 

csekély az érdeklődés az ottani új intézményi eredmények iránt 

– a fiatalabbak egy pontos és konzisztens („tiszta”) elméletre 

vannak kiéhezve, nem pedig egy újabb („gyanús”) kevercsre: 

inkább a mainstream, mint annak bármely kompromisszumos 

változata 



Határeset-gazdaságtan? (folyt.) 

– a reformszocializmusból  túl nagy ugrás a neoliberalizmus 

(retorikailag kevésbé; ellenkező példa: Kína, ahol a 

retorika marad a régi), inkább a szociál-liberalizmust 

célozzák meg (szabad vs. szabályozott piac); a „mély-

neoliberálisok” ritkák (Lengyelország kivétel, Krakkó, 

Gdansk: Winiecki, Lewandowski; Csehszlovákia: kevesek, 

későn Klaus körül; bonyolultabb esetek: Magyarország, 

Liska „vállalkozói szocializmusa”, Szovjetunió, Smeljov) 

• Tudományszociológiai szempontból: 

– a reformer mint politikai vállalkozó (keveset kutat): az ÚJIK 

bizonyos ágai, pl. tulajdonjogi iskola, public choice, túl 

meredek következtetésekre vezetnek, ami 

megkérdőjelezheti az együttműködést az uralkodó elittel  



Határeset-gazdaságtan? (folyt.) 

– a reformközgazdász társadalom-mérnöki szerepe 

nehezen egyeztethető össze az ÚJIK 

evolucionizmusával (ez ’89-után is problematikus 

marad: reformerből transzformer), a felülről irányított 

reform pedig a spontán, alulról jövő változással 

– túl hamar dől össze a rendszer ahhoz, hogy 

kibontakozhasson egy kelet-európai ÚJIK; ’89-után 

már terjedget, de közben megszűnik a 

kommunizmus-kutatás (úgymond irrelevánssá válik); 

igaz, a transzformáció izgalmas intézményi témákat 

kínál 



A hiány elmélete 
• Legalább ilyen fontos, hogy úgy néz ki, van jó minőségű, 

eredeti „hazai áru”: a hiány elmélete (Kornai), melyre már 

nem érvényesek a reformközgazdaságtannal szembeni 

fenntartások, mert: 

– matematikai és verbális, absztrakt és empirikus egyszerre 

– nem riad vissza a méréstől 

– a leírás és az elemzés elnyomja a normatív következtetéseket 

– az intézményi viselkedés átfogó és rendszeres magyarázatát 

nyújtja; Kornai „új politikai gazdaságtant” ír (sűrű fogalomalkotás: 

szívás, hajsza, súrlódás, kényszerhelyettesítés stb.). Das 

Sozial? 

– megragadja a kommunizmus ökonómiai „leglényegét”: 

hiánygazdaság 



A hiány elmélete (folyt.) 

– párbeszédben áll a modern közgazdaságtannal (részben folytatja az 

Anti-equilibriummal megkezdett dialógust),  a „puha költségvetési korlát” 

elméletével egyenesen beépül oda; Keynesre is rímel a mondandója: 

ciklikus kereslethiány vs. krónikus túlkereslet 

– nem spekulatív: feltevéseit  kimondja, pontosan definiál, következtet és 

tesztel 

– szerzője nem áll alkuviszonyban a hatalommal, legfeljebb öncenzúrát 

gyakorol 

• Ámde  „A hiány”: 

– eltekint fontos intézményi  tényezők elemzésétől: állami tulajdon, 

egypártrendszer, militarizálás, árnyékgazdaság, szovjet függőség stb. 

– a magyarázat veleje egy puha fogalom: paternalizmus 

– az ÚJIK első  eredményeit nem használja 

– ideológiai óvatosság: a szabadpiac vs. állami beavatkozás dilemma 

fölött lebegve elemez 



A hiány elmélete (folyt.) 

• A hiányfogalom buktatói (Portes, Gomulka, Soós) 

• Nem lesz belőle a létező kommunizmus Nagy politikai 

gazdaságtana, pedig folytatható  (kiegészíthető, 

újraértelmezhető) lenne a kutatási program, Kornai  is vált 

(kivéve: puha költségvetési korlát), tanítványai sem viszik tovább 

• Mégis azt a benyomást kelti a mű az egész térségben (kivéve: 

Klaus bírálata), hogy a „fő kérdések” meg vannak oldva  – a 

Nyugat azonban nem tekinti Nobel-díjra méltónak 

(orientalizmus?, aktualitás-vesztés?, változik a közgazdaságtan 

nyelve? stb.) 

• A visszailleszkedés (a „tékozló fiú” visszafogadása) nem a 

kommunizmus-elmélet terrénumán következik be 

– ha egyáltalán 



Az úttörők és követőik 

• Másoknak – akik nem Nagy Elméletet kívánnak létrehozni – sincs 

könnyű dolguk 

• Jugoszláviát kivéve, ahol az önigazgatás-elmélet, a standard 

mikroökonómia és a tulajdonjogi iskola összetalálkozik (Pejovich) és 

legitim kutatási programot alkot már a 70-es években (Dubravcic, 

Gligorov, Prasnikar, Suvakovic), ellenszélben folyik a kísérletezés 

• Sporadikus a  kommunista  gazdaság neoklasszikus módszerekkel 

végzett  intézményi elemzése (Csehszlovákia: Hlavacek, Klaus, 

Mlcoch, Toms, Triska, Magyarország: Galasi–Kertesi) 

• Too little too late? A reformizmusból kiábrándult (vagy abba bele sem 

ábrándult) ifjabb – formális elemzésre felvértezett – kelet-európai 

közgazdásznemzedék egyik fő kutatási programja lehetne: értsük meg 

a létező-kommunizmust a modern közgazdaságtan nyelvén, 

kihasználva az ÚJIK folyamatos beépülését a mainstream-be 



Az úttörők és követőik (folyt.) 

• Hamvába holt kezdeményezés lesz, egyebek közt 

nyugati partnerek hiányában (az idő is ellene dolgozik: 

a transzformáció-kutatás lekonkurrálja) 

• Kihasználatlan lehetőségek tömege (vö. Grosfeld, 1992) 

• Határeset-gazdaságtan (sajnos) mindmáig nincs, a 

kommunizmus még a gazdaságtörténetnek sem tárgya, 

nemhogy a közgazdaságtannak (kivéve: Eltecon) 

• Kornai idézet: „Igaz, nem használtam minden második 

bekezdésben az „institúció” szót, amint az napjainkban 

divatossá vált. Azt hiszem azonban, hogy megértettem, 

mit jelent a „rendszer” fogalma, és mi a különbség 

kapitalizmus és szocializmus között.” (1999) 



Az úttörők és követőik (folyt.) 

• De mi is történik  az egyes kelet-európai országokban ’89 

után, amikor már nehéz a cenzúrával és az elzártsággal 

magyarázni az eszmetörténeti fejleményeket? 

– a RIK visszavonulóban, de az ÚJIK nem tör igazán előre 

– a neoklasszikus elmélet elsöprő győzelmet arat és alig termel 

disszidenseket, akik az ÚJIK-ban találhatnának otthonra 

– Anything goes: még a hibridizálás is túl erős feltevés 

– rossz szóviccel: az intézményi közgazdaságtan alig 

intézményesül 

– lassú, eklektikus, szimulált átvétel: kis szigetek elszórva a 

térségben; népszerűsítés és alkalmazás a tipikus, az eredeti 

felfedezés ritka 



Az úttörők és követőik (folyt.) 

• Mindez ellentmond még a nem túl optimista várakozásoknak is: 

az „ösztönös institucionalizmuson” túl rengeteg szólt az ÚJIK 

mellett 

– bizonyos irányzatai kevés formális tudással is érthetők 

– nem kell hozzá hithű neoliberálisnak lenni, sőt  

– újdonság /heterodoxia varázsa 

– jó a piaci promóciója (alapítványok, konferenciák, könyvsorozatok 

stb.) a kilencvenes évek elején 

– a recepció egybeesik az első ÚJIK Nobel-díjakkal 

– a transzformáció, majd az EU-csatlakozás tálcán kínálja az 

intézményi témákat 

– először Alchian, Demsetz, Olson, Leibenstein, Simon az idézettek 

közt Kelet-Európában, majd Buchanan, Coase, North és Fogel; 

hosszabb szünet után újabb fellángolás az Ostrom/Williamson 

Nobel-díj nyomán 



Az úttörők és követőik (folyt.) 

• Mindamellett:  
– Az alapműveket véletlenszerűen fordítják 

– A mainstreambe beletanult közgazdászok gyanúsnak tartják a helyi ÚJIK-osokat:  az 
idősebbekről azt gondolják, így akarják megúszni a standard közgazdaságtan 
elsajátítását 

– Furcsa kevercseket észlelnek (Románia: pl. Hayek plusz ortodox vallás; 
Magyarország: volt KB-apparatcsik public choice-t tanít)  

– Vagy csupán csendes felhalmozási/érési szakaszban vannak az új institucionalisták 
és nincs ok a türelmetlenségre? 

• ÚJIK-típusok: számtalan hibrid változat 

– Menedékkereső volt reformerek 

– Hajthatatlan verbalisták 

– ORDO-utóvéd 

– Pragmatikus institucionalisták 

– Neofita ÚJIK-hívek 

– Rokonszenvezők a társdiszciplínákból stb. 

• Világszínvonalú publikációk csak az oroszoknál (Gurjev, Szonyin, 
Zsuravszkaja) 



A magyar eset 
• Különút? Dehogy, bár vannak sajátos vonások az ÚJIK hazai 

recepciójában: 

– A reformerek spekulatív institucionalizmusának nagy a tehetetlensége 

– Az ORDO-t tanítják a katolikus/német nyelvű egyetemeken, és volt 

reformközgazdászok is ápolják az emlékét; a szociális piacgazdaság 

fogalma még a szélsőjobbon is megjelenik 

– Az ORDO osztrák kiterjesztése viszont nem népszerű: a Klaus- vagy 

Balcerowicz-féle neoliberális retorika ritka (erős a Polányi-hagyomány, 

kivált a gazdaságszociológiában) 

– Kornai-effektus: óvatos átvétel saját felfedezésekkel tarkítva,  a „vulgár-

coaseisták” bírálata, egyszerre RIK- és ÚJIK-recepció 

– Újabb nekifutás az ezredfordulón (Csontos szerepe), rengeteg fordítás 

(tankönyvek is) és egyetemi kurzus, de helyi újítás alig 

– Közben az opportunisták is megjelennek szép számban: stagnáció  

vagy csendes építkezés? 
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