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Kommunizmus és közgazdaságtan 

• Contradictio in adjecto? Lehet-e a kommunizmusnak egyáltalán 
tudományos gazdasági doktrinája (közgazdaságtana)? Félig-meddig 
hasonló kérdés: Überhaupt  (Bence–Kis–Márkus) – lehetséges-e a kritikai 
gazdaságtan? 

• Amiről most nem beszélünk: Marx előtti (és alatti) kommunizmus(szerű)-
víziók; Platon, korai kereszténység, Campanella (Napállam) és Morus 
(Utópia), Babeuf, Blanqui és a jakobinusok . Még a XIX. század nagyrészét 
is átugorjuk (Owen, Saint Simon, Fourier, szocialista ricardiánusok, J-S. 
Mill, fabianusok, Rodbertus, Lassale, Proudhon, a francia/orosz anarcho-
szindikalisták, Henry George, a német történeti iskola stb.) – gyakran 
egymással szögesen ellentétes eszmei források  

• Marx-szal indítunk, azt vizsgáljuk, hogy  
1. „Miként lesz a szivarfüstből ételszag”: a kommunizmus-elmélet útja Marx 

korának tudományos világától a sztálini politikai gazdaságtanig, az analitikus 
ábrázolás és a „nyugati” közgazdasági iskolákkal folytatott párbeszéd 
kizárásáig;  

2. A modern közgazdaságtan mely zugaiban örződnek meg a marxi 
kommunizmus-fogalomra  legalább halványan emlékeztető 
kollektivista/kommunitárius eszmék , melyek idézik a finom illatokat is. 



Kommunizmus és közgazdaságtan (folyt.) 

• „Sztálini” végállapot: politika-vezérelte tudományalattiság, a 

pártkongresszusokon módosuló közgazdasági teóriákkal, teljes 

leszakadással a Nyugatról, büszke elzárkózás, boldog tudatlanság, 

miközben nyomaszt a megszegett fogadalom: tudomány lett ígérve 

(Engels: utópiától a tudományig), s lett belőle: az egyik utópiától  

– a másikig 

• A büszkeség mélyén kudarc: valójában nem áll össze a 

magántulajdonon túllépő, munkaidő-kalkulációt alkalmazó, 

piacmentes stb. kommunista gazdaság (amelynek megértéséről 

mellesleg Marx azt állította, hogy nem kell hozzá tudomány) 

• Naív várakozás: az embertől elidegenedett viszonyok mögötti 

objektív, természettörvényszerű gazdasági szabályosságok 

feltárására már nem lesz szükség; ehelyett nem válik minden 

transzparenssé, épp ellenkezőleg, Lenin téved, hogy akár egy 

postamester/szakácsnő is irányíthatja majd a gazdaságot 



Kommunizmus és közgazdaságtan (folyt.) 

• A király meztelen: miközben nyugaton a marxizmus visszaszorul mint 
kapitalizmusmagyarázó/bíráló iskola (a Magas Közgazdaság-Tudományba 
be sem fogadják), addig keleten képtelen teljesíteni vállalt normatív 
feladatát, a kommunista gazdaság megkonstruálását, de még az átmeneti 
rendszerek megértése sem megy, legfeljebb annak némi kritikája (trockista, 
szocdem stb. államkapitalizmus-bírálat); közben sokat ront bármifajta 
kommunizmuselmélet hitelén, hogy a kapitalizmusnak a marxi jóslat dacára 
nem akarózik összeomlania. 

• Mi hiányzik valójában?  

– Decentralizált köztulajdon (önkormányzó tanácsrendszer), helyette: 
központosított/militarizált államgazdaság  

– Marad a szűkösség (nem is akármilyen: a forradalom az eredeti várakozásokkal 
ellentétben nem a fejlett világban győz)  

– Nem lehet elmenekülni a lényegi ökonómiai választások elől, valamiképp 
erőforrásokat kell allokálni, rangsorolni, mérni, kalkulálni, a munkaértékelméletet 
„megparancsolják”, ugyanakkor a piac folyton felüti a fejét, ott is, ahol egyáltalán 
nem várják  

– A magántulajdon „kiszárítása” sikertelen, marad a szükségletdikatatúra 
(indoktrináció, mozgósítás, terror) 



• Ideológiai kényszermegoldások:  kezdetben a „majd segít a német 

forradalom” próféciája, majd átmenet-mitológia, bocsánat, ez még nem 

kommunizmus, „csak” szocializmus, „alapok” lerakása ... egészen a „fejlett 

szocializmusig”, addig is: utolérés/megelőzés (dognaty i peregnaty) 

• Az ételszag egy idő után majd mérséklődik (reformközgazdaságtan) 

• Először azonban mindent eláraszt:  

– Ugrás a kommunizmusba (hadikommunizmus), majd mintha oszlani kezdene 

(NEP): félszívvel végrehajtott kísérlet egyfajta vegyesgazdaság megteremtésére 

(közben a nem-bolsevik tudósok némelyike őrzi a közgazdaságtan emlékét),  

a – rövid – huszas évek mint kvázi-aranykor 

– Majd hosszú pauza jön, 1927/28-tól egészen 1953/54-ig, a kommunista vízió 

közgazdaságtan nélkül marad, tudománynélküliség, Sztálin három sikertelen 

próbálkozása (1936, 1943, 1951) a hivatalos polgazd visszaállítására,  

az 1954-es „szocializmus politikai gazdaságtana” tankönyvig nincs a kommunista 

gazdaságnak szovjet típusú elmélete (igazából azután sem) 

– Viszont: a reform (mezőgazdaság, értéktörvény) és a közgazdaság-tudomány 

fogalmi összekapcsolódásával némi esély támad a tanulásra, a párbeszédre,  

a Nyugathoz való eszmei közeledésre, esetleg az egyetemes közgazdasági 

gondolkodásba való visszailleszkedésre 

Kommunizmus és közgazdaságtan (folyt.) 



A marxi kommunizmus-fogalomról 

• Védhető-e tudományosan a marxi kommunizmus-elmélet eredeti változata? 

Ha igen, miért nem?  

• Van-e egyáltalán Marxnak kommunizmus-fogalma?  

– Filozófiai/politikai mindenképp (kommunizmus mint a kapitalizmus tagadása), a 

gazdasági meglehetősen szellős; félelem az utópiától és/vagy elbizonytalanodás, 

egy átmenet-program töredékei (Gothai program, Zaszulics-levelek) 

– A kommunista gazdaság intézményrendszeréről ambivalens állítások (központi 

versus decentralizált erőforrás-elosztás, a vállalat státusza, egyenlőségelv, stb), 

de a gazdasági magatartás  általános intézményi keretfeltételei egyértelműek: 

nincs magántulajdon, terv koordinál és munkaidőben mérnek, naturális a csere, 

szabad a munkamegosztás stb. 

– Vannak-e ezen elveknek analitikus alapjai? A kapitalista újratermelési modell 

nincs kiterjesztve a kommunista gazdaságra, az értékelméletben pedig erősen 

inog (hibás) mind a használatiérték-fogalom, mind a munkaidőgazdálkodás 

tézise (nem szólva az értéktöbblet és a termelési ár fogalmáról , ezek nélkül 

azonban meglenne a kommunizmus-doktrina, igaz, ha nem bizonyítható a 

kapitalizmus összeomlása, miért lenne egyáltalán kommunizmus?) 



Párbeszéd – mivégre? 
• A marxi kommunizmus-elmélet kihívása – kerekedik-e belőle 

párbeszéd a közgazdaságtudományban még 1917 előtt (a relatív 
ártatlanság kora)? Elvileg kerekedhetne. Van-e közös nyelv a 
dialógushoz? Marxi változatában a kommunizmus-elmélet a 
közgazdaságtan teljes tagadására épül (a sajátjáéra is, az is „elhal”, 
mint annyi más, a kommunizmus beköszöntével); az effajta 
abolicionizmus voltaképp vitára is ingerelhetné a megtagadottakat 

• A marxi kritika mint (egzisztenciális/ideológiai) provokáció: komolyan 
vehető-e egyáltalán szakmailag?  
– A „szakma” akkori állapotáról: a marginalizmus hajnala, a klasszikus 

közgazdaságtan kifáradása, a standardizálódás/professzionalizálódás 
kezdetei, brit-francia túlsúly, német mellékszereplők, erősen átmeneti 
viszonyok, John Stuart Mill után, Jevons/Menger/Walras  előtt 

– Könnyű válaszok: a marxi gondolat egy világcsavargó/bajkeverő 
autodidakta lázálma, egyike a kor megannyi szocialista utópiájának, 
hegeliánus katyvasz, egy ricardiánus epigon  fontoskodása, a német 
történeti iskola nem-nacionalista oldalága stb. – végletes, 
messianisztikus, elavult, érdektelen, tudománytalan úgy, ahogy van 



A párbeszéd kezdetei  
• A polémia több mint negyedszázadon át – 1867-től (Tőke I.) a 

századfordulóig – várat magára (Böhm–Bawerk (1896) és Pareto (1902), 
majd Barone (1908) veszi fel a kesztyűt vagy keres modus vivendit), addig 
többnyire harmadrangú vitapartnerek 

• Mi kell a dialógushoz?   
– Tudományos értelemben: Tőke II. és III. értéktöbblet-elméletek, Marx így már 

értelmezhető szakközgazdászként is, aki valós gazdasági problémákat (ciklus, 
tőkekoncentráció, jövedelem-polarizáció stb.) elemez és kínál rájuk megoldást, 
mégha szörnyen radikálisat is  

– Politikai értelemben: a német szociáldemokrácia marxizálódása, I. és II. 
Internacionálé – Marxnak egyszercsak súlya lesz, a vita nem halogatható tovább 

• Annyi mindenről lehetne vele vitatkozni (kivált halála után). A tudományos 
eszmecsere kezdetben nem a kommunizmusról folyik (szó sincs a vita 
kirobbanásról, az eszmetörténet „kisszínpadán” zajlanak az események), 
pontosabban a kommunizmusról is, de azonnal kompromisszumba torkollik 
(Barone-modell): elvileg nem kizárt a hatékony erőforráselosztás a 
Termelési Minisztérium által (de a kommunizmus sem lesz jobb, mint a 
kapitalizmus), Pareto: tudományosan elképzelhető a piac-szimulálás és az 
etikai alapú elosztás 



A párbeszéd megtorpanása 
• Marx ide vagy oda, „dübörögnek” a  neoklasszikus iskolák, úgy 

tűnik, mindössze  Marx ár- és tőkeelméletén kell még túllépni 
(Böhm–Bawerk és a transzformációs probléma), ettől fogva a 
marxizmus már leginkább csak szovjet-típusú megtestesülésében 
lesz érdekes, ha egyáltalán, az akkortól már nyugatinak nevezhető 
közgazdaságtan számára (kivétel: kalkulációs vita, Schumpeter, 
Robinson stb.) 

• A Nyugat jóideig nem erőlteti a dialógust, a marxisták meg igazolva 
érzik magukat, két okból is (összecsengés a századvégi utópiákkal 
és a hadigazdaság/naturálgazdaság új elméleteivel), modernitás-
illúzió a „begyepesedett” akadémiai közgazdaságtannal szemben 

• Nagy a csend, a marxisták egymás között folytatják a vitát, 
legfeljebb saját tabuikat érintik (Kautsky, Bernstein, Hilferding, 
Luxemburg, Plehanov, Bogdanov, Lenin stb.), illetve nem a 
neoklasszikusokkal perlekednek (kivétel: Buharin Böhm–Bawerk-
kritikája), hanem pl. a német katedraszocialistákkal vagy Tugan-
Baranovszkijjal 



A párbeszéd megtorpanása (folyt.) 

• A hadigazdaság/naturálgazdaság mint átkötő fogalom Nyugat és Kelet 
között (Neurath, Ballod-Atlanticus, Csajanov, Larin, Kricman stb.), a német 
hadigazdaság sikertörténete (Rathenau és Möllendorf, központi 
nyersanyaghivatal, munkaerő-mozgósítás, stb), a naturális 
parasztgazdaság ideálja, az első tanácsköztársaságok gazdasági 
programjai, Neurath: a hadigazdaságon át a naturálgazdaságba 
(Verwaltungswirtschaft), szocializálás és nacionalizálás 

• A marginalista tudósok szocialisztikus  elképzelései (Walras: föld-
államosítás, Jevons: állami beavatkozás, Marshall: progresszív adózás, 
egyáltalán a cambridge-i jóléti tradíció kezdetei) – minek a vita, ha 
egyetértünk? 

• Bruckusz ( 1920) és Mises (1920) hamar reagál (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 a szovjet-
kommunizmus sem akar összeomlani (akárcsak Marxnál a kapitalizmus) 



A kalkulációs vita (SCD) első hulláma 

• A kommunizmus mint gazdasági 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 Mises-szel kezdődő első hullámának lezárulása is 



A kalkulációs vita (SCD) első hulláma 

(folyt.) 
• SCD-alapfogalmak: a racionális kalkuláció lehetősége 

(elvi vagy gyakorlati?), szocializmus/kollektivizmus 
(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 a 
reálkapitalizmust az ideálkommunizmussal,  
majd – a 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 



A kalkulációs vita (SCD) első hulláma 

(folyt.) 

Bevett – ellentett – narratívák:  
1. Mi, osztrákok a többi neoklasszikussal összefogva legyőztük a 

marxistákat (közben bizonyos ügyekben – pl. piaci intézmények – 
közelebb álltak Marxhoz mint megannyi neoklasszikushoz); Mises-nek 
igaza volt, a kommunista gazdaság nem lehetséges (1989 után 
különösen így gondolják) 

2. 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 meg 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 



A kalkulációs vita második hulláma 

• 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 szovjett 
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 



A kalkulációs vita második hulláma (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 (piac-
szimulálás), vissza Baronéhoz (Paretohoz, Walrashoz) 



A kalkulációs vita második hulláma (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.; 
következetesebb bírálat mint Hayeké? 

• Győz valaki is a vitában? A szocialista reformok kudarcáig 
még – jó adag öncsalással – hinni lehetett, hogy Lange 
győzött az elmélet harcterén, ráadásul walrasi érveléssel 
(innentől úgymond elvi alapon eldönthetetlen, melyik 
rendszer a hatékonyabb) 



A kalkulációs vita második hulláma (folyt.) 

• S talán a gyakorlatban is kevesebb lesz a kudarc: hátha 
lehet a piacot szimulálni, hátha van a kommunizmusnak a 
modern közgazdaságtan szerint is elfogadható 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 definiálni 

• A párbeszéd másik eredménye: akármit is gondolunk a 
piaci szocializmus eredeti fogalmáról (Kornai: naiv 
reformizmus), legalább még egy területen akaratlanul 
hozzájárul az egyetemes közgazdaságtudomány 
fejlődéséhez: Lange jóléti és álalános egyensúlyelméleti 
felfedezései (az elsők között bizonyítja a jóléti tételeket és 
az általános egyensúly stabilitását) 



Az újrakezdés lehetősége 
• A vita időközben elül, a párbeszéd ismét megszakad vagy két 

évtizedre, a létező-szocialista reformokkal éled föl megint (harmadik 
hullám?), úgy néz ki, Lange-nek eljött az ideje, modelljét/modelljeit most 
ültetik majd át a gyakorlatba, még a számítógép is neki dolgozik (végre 
megoldható a rengeteg egyenlet) 

• De a piaci szocializmus a való életben kudarcot vall, az ún. tudományos 
tervezés úgyszintén (a planometriából komputópia lesz), a 
reálszocializmus meg szép lassan összeomlik (Hayek megéri, Mises 
nem: tényleg győztek?) – minderről majd a második előadásban 

• A kommunizmus bukásáig illetve napjainkig mindamellett legalább négy 
alkalommal újraindulhat(na) a párbeszéd a kommunizmus-elmélet és a 
modern közgazdaságtan között: jóléti közgazdaságtan, 
keynesianizmus, analitikus marxizmus, „közkormányzás”-elmélet; időről 
időre feltámad ugyanis nyugaton az igény a kollektivista gondolatokra 
(a  New Dealtől, az ipari demokrácián és a basic income-on át, egészen 
a globalizáció-kritikáig) 

• Marxból azonban nem sok olvasható ki (vagy éppen minden), és 
„keletről sem igen jön a fény”: az utóbbiról a második előadásban, az 
előbbiről befejezésül távirati stílusban: 



A kollektivizmus kínálatáról 
• A kommunizmus  – ha egyáltalán – inkább szelíd (ártatlan?) 

kollektivista fogalmával , nem pedig központi-
államosított/militarizált modelljével vonzza a kapitalizmust 
ünnepelni nem tudó nyugati gondolkodókat  

• Marxból ugyanis  – sok jóindulattal – kiolvasható egy nem 
radikálisan egyenlősítő, valamiféle közösségi tulajdonláson (is) 
alapuló, jólét-maximáló, önigazgató, decentralizált tervgazdaság  
(vagy bizonyos gazdasági intézmények) víziója is, gyenge 
állammal, épphogy-szükséges szabályozással stb. 

• Mégsem épül be az „eredeti” Marx a neoklasszikába analitikus 
értelemben (kivéve: rational choice marxizmus), legfeljebb 
intézményi/magatartás-gazdaságtani ötleteket kínál, melyek 
elmondhatók a modern közgazdaságtan nyelvén is (ha ez 
dialógus, akkor nem olyan, mint az SCD-ben) 

• Ugyanakkor a munkaértékelmélet hitelét veszti (Sraffa?); talán a 
marxi újratermelés-elmélet (Harrod-Domar, Leontief stb.) 
használható – lásd második előadás 



A kollektivizmus kínálatáról (folyt.) 

Alkalom a párbeszédre: jóléti közgazdaságtan 

• Az SCD egybeesik a jóléti közgazdaságtan emancipációjával: részint azonos szereplők 
(Arrow, Bergson, Dobb, Lange, Lerner, Robbins stb.) és kérdések: elvileg melyik rendszer 
képes maximálni az összjólétet úgy, hogy közben hatékony is marad? 

• Ha nincs a létező kommunizmus (melyet egyenlősítőnek hisznek) kihívása, nincs jóléti 
közgazdaságtan sem? De a neoklasszika környékéről amúgy is ritkán hiányzik a 
szociálreformizmus (kivétel: osztrákok); a welfare-isták mint elfuserált marxisták?; a 
cambridge-i hagyomány (Sidgwicktől, Marshallon át Pigouig és tovább); adóztatás-
támogatás, állami tulajdon 

• Kollektivista/holista kutatási célokért a módszertani individualizmus eszközeivel; legyen 
redisztribúció mégse romoljék a hatékonyság; az újraelosztás növelheti a jólétet; Pareto-
javítás 

• „Új jóléti közgazdaságtan”: közjavak és externáliák mint piaci kudarcok; kompenzációs 
teszt; Bergson társadalmi-jóléti függvénye valamint Arrow társadalmi-választási 
függvénye, lehetetlenségi tétele és jóléti tételei; úton Sen-ig és Rawls-ig: az 
igazságosság-fogalom vissza-visszatér 

• S vele együtt a jóléti célok és az állami beavatkozás igénye: érintkezés a keynesi 
gondolatokkal, jóléti állam – hol van itt egyáltalán párbeszéd a kommunizmus 
elméletével? Ráadásul egyre függetlenebb a nyugati diskurzus attól, mi történik 
a létező szocializmusban: nemhogy párbeszéd, kihívás sincs 



A kollektivizmus kínálatáról (folyt.) 

Alkalom a párbeszédre: A keynesi gondolat 
• A kommunizmus-fogalommal (annak is inkább a megvalósult 

változatával) legfeljebb az állami beavatkozás dolgában érintkezik, 
Keynes kizár bárminemű kapcsolódást (bevallott célja: Ricardoval 
együtt Marxot is ellehetetleníteni), megveti Marxot (a közgazdaságtan 
„alvilága”) és a szovjet rendszert; Keynes mint kvázi-marxista (mert a 
laissez-faire-t bírálja)?: libertariánus túlzás 

• Érintkezések a válságelméletben (túltermelés, munkanélküliség)? 
Teljes foglalkoztatás, a „beruházások szocializálása”; a történeti-
intézményi érveket Keynes nem erőlteti 

• Mégis megindul némi dialógus tanítványai/eszmetársai körében, 
kísérlet az összeegyeztetésre (Sraffa, Dobb, Robinson, Kalecki stb.);  
– Robinson: Keynesnek is Marxból kellett volna kiindulnia, mint Kaleckinek; 

Kalecki mint marxista; Lerner: Economics of Control, állami szabályozás 

– Robinson (1942): An Essay on Marxian Economics 

– Sraffa (1960): „Áruk termelése áruk révén”, Marxot is rehabilitálja a 
klasszikusokkal együtt;  mond ez valamit a kommunizmusról? 

– „Új ipari állam” (Galbraith), tervezés-elmélet (Tinbergen), I-O elemzés 
(Leontief) konvergencia-tézis stb.: lásd a következő előadást 



A kollektivizmus kínálatáról (folyt.) 

Alkalom a párbeszédre: analitikus (rational choice) marxizmus 
• Ez nem igazi párbeszédként indul, hanem a paradigmán belüli 

újraértelmezési kísérletként a 70-es/80-as évek marxista revíziós 
hulláma keretében, de a revízió túl radikálisra sikeredik  

• Túlnyomórészt a kapitalizmusról szól, nem a kommunizmusról 
September Group (John Roemer, Jon Elster, Adam Przeworski stb.)  

• Neoklasszikus (játékelméleti, általános egyensúly-elméleti) igazolási 
kísérlet a kizsákmányolásra, az osztály-fogalomra, stb. – 
munkaértékelmélet nélkül, módszertani individualizmussal, mikro-
alapozással (kizsákmányolt az, aki egy egalitáriusabb elosztással nyer, 
a kizsákmányoló pedig az, aki veszít), tudományosan precíz eszközök 
alkalmazásával 

• Elster: Making Sense of Marx (1985), Roemer: General Theory of 
Expolitation and Class (1982) 

• Később, már 1989 után Roemer kísérlete (ha nem is a kommunizmus, 
de) a piaci szocializmus analitikus igazolására; a piac nem, de a 
magántulajdon kiiktatható (Pranab Bardhan and John Roemer (eds): 
Market Socialism. The Current Debate, 1993) 



A kollektivizmus kínálatáról (folyt.) 

Alkalom a párbeszédre: „közkormányzás”-elmélet 

• A marxi tulajdoncentrikus elemzés továbbél az osztrákoknál és 
felvirágzik az Új Intézményi Közgazdaságtanban (NIE) , kivált annak 
„property rights” iskolájában – anélkül, hogy különösebben 
párbeszédbe bocsátkoznának Marx-szal 

• Ezt leginkább egy „disszidens”-osztrák, Schumpeter teszi; csalódás 
a kapitalizmusban: önromboló ösztönök, részleges megbékélés 
Marx-szal (dinamika, válságelemzés, történeti megközelítés, 
intézményi  szemlélet) – de nem tulajdont vizsgál elsősorban 

• A NIE-nek is inkább csak a történelem- és evolúció-párti  irányzatát 
érdekli  Marx (Hodgson: Marx és Darwin), a kommunizmust mint 
köztulajdon-rendszert a legtöbben hamar elintézik (pl. gigantikus 
járadékvadászat, erkölcsi kockázat, kontraszelekció stb.); de a 
collective action (Olson) problémája nem halványodik el, igaz, 
inkább a public choice képviselőit foglalkoztatja 



A kollektivizmus kínálatáról (folyt.) 

• A közkormányzás (governing the commons) gondolatát 
megelőzi az önigazgatás neoklasszikus modellálása (erről a 
második előadásban), ami újdonság, az a kommunális 
tulajdon governance-alapú felfogása, és az, hogy átfogó 
kommunizmus-modell helyett a kapitalista gazdaság bizonyos 
szegmenseire korlátozódik a – nemcsak elméleti – kutatás 

• Irány a lokális, a kisközösségi tulajdonlás vizsgálata 
(falu/földközösség mint előzmény); „A közlegelők tragédiája” 
(rablógazdálkodás) Elinor Ostrom, common-pool resources, 
játékelméleti megközelítés 

• Pedig rengeteg lehetne az áthallás a marxi kommunizmus-
fogalom egyfajta értelmezésével: önkormányzó közösségek 
alulról építkezve és szabadon összekapcsolódva; 
reciprocitás; nem-magán-, de nem is állami tulajdon; egyre 
szélesebb hálózatok (ökológia): új kommunizmus-elmélet? 
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