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A létezõ kommunizmus/szocializmus 
kihívása 

• Eddig a párbeszéd hiányáról lamentáltunk, és az absztrakt kommunizmus-

elmélet volt a terep. Vajon felélénkül-e a dialógus, amikor már van empíria és 

párbeszédképes kelet-európai közgazdászból is több akad? 

• Marx és a valóság: mi lett a kommunizmus ideájából?  Átmenet (szocializmus), 

a Nyugat először a hadikommunizmussal szembesül, a NEP-et nemigen veszi 

észre/komolyan, majd a „sztálini forradalmat“ (iparosítás, tervezés, 
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kollektivizálás) azonosítja a hadikommunista modellel; úgy tűnik, az adekvát 

válasz Misesé, amely elindítja a kalkulációs vitát („nyugati” eszmecsere: 

szovjet-orosz részről mindössze Csajanov vesz részt benne)  

• Hayek bebetonozza a misesi álláspontot; a marxi kommunizmus, a 

hadikommunizmus és a sztálinizmus fogalmai összecsúsznak: miért is kellene 

hát a létező kommunizmust elemezni? 

• Információhiány: nincs megbízható/érthető tapasztalati anyag, kiszolgáltatottság 

az adatközlőnek, kivált a  szovjet ellenzéki és „polgári” közgazdászok 

elhallgattatása után, a 20-as évek végétől (az első, „komoly” nyugati  ökonómus 

által írt gazdaságtörténet: Maurice Dobb , Soviet Economic Development Since 

1917.) 

• Pedig a 20-as években tombol a vita a Szovjetunión belül: rendkívüli bősége a 

tudományos ötleteknek, mindössze az SCD alapkérdése („lehetséges-e a 

kommunizmus mint olyan?”) nem foglalkoztatja a közgazdászokat; Bruckuszon 

kívül ezt senki sem firtatja; helyette: az oda való átmenet módozatainak 

lehetőségeit vizsgálják, versengő kutatási programok (még érezni a szivarfüst 

illatát); Ehrlich fedezi fel ezeket a nyugati közönség számára: The Soviet 

Industrialization Debate, 1967. 

• Még a bolsevik közgazdászok is fenntartják külkapcsolataikat (ha csak a 

szociáldemokratákkal is), próbálják alkalmazni a marxi gondolatokat az átmenet 

megértésére: újratermelési modelleket szerkesztenek (egyenlőtlen csere, 

eredeti szocialista felhalmozás, Preobrazsenszkij), hiányról beszélnek 

(Novozsilov), pénzgazdaságot elemeznek (Sanyin, Szokolnyikov),  agrárpiacot 

vizsgálnak (Buharin) közepesen/alig megbízható módokon 

• A „polgáriak” viszont kifejezetten a kor színvonalán alkotnak, sőt: Feldman 

(hatás Domar-ra), Groman, Bazarov (növekedéselmélet), Kondratyev 

(cikluselemzés), Leontief (input-output) – bárhol élhetnének ezzel a tudással 

• Fordulat – Szluckij: „... when capitalism collapsed in Russia and I came to 

describe the contours of a planned socialist economic order, the basis for this 

from the economic-mathematical point of view disappeared. studying the 

economic process under socialism and the transitional epoch demanded a 

different type of knowledge, methodology, and skills than that which I had 

armed myself.” 
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Hosszú szünet 

• A párbeszéd befagyasztása („ételszag”), egészen az 50-es évek elejéig 

elzárkózás a Nyugattól, mely lassan eszmél (még Sztálin halála után is); 

miközben a szovjet ideológia gyorsan megszabadul Marxtól, hisz felboríthatja a 

lenini-sztálini konszenzust (marad a retorikai marxizmus), a szovjet típusú 

gazdaság nyugati elemzőinek többsége Marx foglya marad, és nem csak a 

marxisták járnak így közülük 

• A kommunizmus eszméje már régen ad acta, a Nyugat viszont még sokáig nem 

ébred rá, hogy egy mindössze részben marxi ihletésű „valamit” kellene 

megértenie, egy sosem látott, viszonylag stabil képződményt, méghozzá új 

elemzési eszközökkel; a Szovjetunióból már nem kap ehhez segítséget, az 

emigrációban pedig a mensevik-trockista értelmezés a legerősebb; ám az ő 

államkapitalizmus-diskurzusuk alig adja vissza a létező-kommunista gazdasági 

intézmények tényleges működését 

• Mi tudható egyáltalán: a magántulajdon megszüntetése, központosított állam, 

makro-tervezés, erőltetett iparosítás, militarizálás, pártirányítás, nagyvállalatok, 

kollektív mezőgazdaság, fogyasztás-korlátozás, mesterséges árak, részleges 

pénzgazdaság, egyenlősítő elosztás, kolhozpiac, munkakényszer, teljes 

foglalkoztatás stb. – ám az nem világos 

– hogy ezek az intézmények/politikák milyen logikai összefüggésben állnak 

egymással, 

– milyen a jogi-szervezeti felépítésük, 

– valamint hogy miként viselkednek és milyen a valós teljesítményük 

• Mi van a szovjet stílusú modernizáció impozáns számai mögött? Mennyiség és 

gyorsaság a minőség kárára, hiány, terv-kudarc, alku, túlberuházás, ciklus, 

pazarlás, árnyékgazdaság  stb., összefoglalva: „üres” növekedés, alacsony 

hatékonyság és egyensúlyhiány – csak lassan szivárognak ki a tények (pedig 

mindezt szinte szóról-szóra megjósolták a kalkulációs vitában nyugaton és el is 

kezdték elemezni a húszas években a szovjet tudósok) 

• A szovjetológia professzionalizálódik a háború után, (több adat, jobb becslés, 

Bergson, Kuznets stb.) nő a minta (Kelet-Európa, Kína), lehet összehasonlítani: 

kiderülnek a szabályszerűségek, jobban kihallatszanak a zajok (NDK, 

emigránsok), és fél-legitimmé kezd válni a helyi reformgondolkodás – érik az 

ideje a tudományos elemzésnek 

• Első kvázi-analitikus természetű 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, 
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de már beszüremlik az empíria; végre megint fontos dolgokról szólnak, igaz, 

nem a korabeli közgazdaságtan nyelvén (szocialista árutermelés, terv és piac, 

önigazgatás, túlzott központosítás, stb) 

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

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

egy kicsit „alulnézetből” is (Kornai úttörő szerepe) 

• Elvileg haladhattak volna a reformgondolatok institucionalista irányban tovább, 

ha..., ha hagyják, ha érkezik egy kis nyugati segítség, és ha nem vált volna 

időközben oly vonzóvá a tevezés-elmélet a közgazdaságtanban 

• A Nyugat közben figyelni kezd, de még hallgat, leragad a totalitarizmus-elmélet 

ihlette „parancsgazdaság”-fogalomnál (Gregory Grossman), elhiszi a tervezést, 

az egyértelmű hierarchiát, a központosítást, a gazdaságnak a politika alá 

rendelését mint megfellebbezhetetlen tényeket, a felszínen kapirgál, s továbbra 

is mellékesnek látja (ha látja egyáltalán) az alkut, az adminisztratív piacot, a 

második gazdaságot, a ciklikusságot stb. 

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

szovjet kolhozok, Evsey Domar; munkás-önigazgatás, Jaroslav Vanek, majd: 

Bergson, Bonin, Keren, Hunter, később: 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 szereplők, nem 

rendelkezhetünk a szovjet-típusú gazdaság megértéséhez közgazdaságtani 

fogalmakkal; eltelik némi idő a racionális motívumok feltevésének 

megkockáztatásáig; addig többnyire beérik annak konstatálásával, hogy 

„nicsak, irracionális az egész gazdaság viselkedése, mégis növekednek 

valamiért” (Wiles: „az ésszerűtlenség nagyon komoly hiba, de nem feltétlenül 

pusztító”);  első indokok: extenzív növekedés, kényszer, indoktrináció, 

fogyasztás-korlátozás; majd: talán a növekedés is kisebb és másmilyen, mint 

gondoltuk – folyik a tapasztalatgyűjtés egy majdani intézményi elemzéshez? 
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Komputópia (az SCD harmadik hulláma?) 

• Addig is egy hosszú zsákutcába be kell még tévedni: a kalkulációs vita 

késleltetett hatása (lineáris programozás és számítógép kell hozzá), Kelet-

Nyugat összeborulás I-O (ÁKM) ügyben, első nagy akadály az intézményi 

analitika előtt (jól jellemzi ezt Kornai kutatási programja: a negyedszázadnyi rés 

a „Túlzott központosítás” és „A hiány” között, közben a „csalódáskönyv”: Anti-

equilibrium); a második nagy akadály majd maga a reformcsinálás lesz, illtve a 

reformközgazdaságtan „spekulatív institucionalizmusa” 

• Mi tagadás, az optimális tervezés illúziója (planometria, komputópia) is elvezet 

egy kisebb analitikus forradalomhoz, a hivatalos szocpolgazdhoz képest 

mindenképp, (optimális választások keresése, matematizálás, korrekt 

makroszemlélet); a „felhőrégiókban”, egy ideális makrovilágban folytatják az 

SCD nem-osztrák (nem intézményi) vonulatát, érdekek/ösztönzők nem 

számítanak, a gazdasági szereplők intézményileg lazán definiáltak, nincs 

információs probléma stb. 

• Walras és Barone óta adva a lehetőség, Lange óta különösen, most lesz igazán 

Kelet-Nyugat párbeszéd belőle (SCD III?); Leontief mint ennek szimbóluma; 

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), Lange és a számítógép, Morishima megoldja a 

transzformációs problémát; büszkeség: a Nagy Fehér Ember végre szóba áll 

velünk (nyugati konferenciák, meghívások, közös projektek) 

• Óriási a nyugati figyelem, kitart a 70-es években is, könyvek sora a szovjet 

matematikai gazdaságtanról (Ellman, Zauberman, később: Sutela), Kantorovics 

Nobel-díja legitimálja az irányzatot 

• Párbeszéd, ám nem vita: közös munkálkodás, akik nem bíznak benne 

(nyugaton a szakma oroszlánrésze, keleten a reformerek radikálisabbja, itt még 

nem válnak el a szerepek/identitások), inkább csak idegenkednek, mint hogy 

tételesen cáfolnának 
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• Az ötlet 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.); mégis sokan benne ragadnak a kísérletben, akár politikai 

menedékként is használható 

• Ami témánk szempontjából fontosabb: sajnos akaratlanul is lezárja az épp 

megnyílt párbeszédet; megnyugtatja a kelet-európai közgazdászt: nem kell a 

Magas Elmélet (elég abból egy-két piacgazdasági varázsszó), majd 

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

(hiány-?); de a mainstream közgazdász is hátradőlhet: a kommunizmus-

probléma kutatása zsákutca, reménytelen/felejthető 

• Mi lesz a komputópiából? Praktikus program aligha, 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 (igaz, súlyosan makro-hagyományt ápol) 

• Komputópia és általános egyensúlyelmélet: közös sors? 

Reformközgazdaságtan 

• Ki a zsákutcából: visszatérés a 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 

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

megtűrtté válnak a reformeszmék; 1965–68 közötti reformhullám, először 

(utoljára?) szinkronban a nemzeti reformprogramok, később mindenütt 

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

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

megszakítások, 1968: Csehszlovákia, 1981: Lengyelország) 
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• Bevett reformtipológiák: naív-langei (piaci szocialista), galbraithi, planometrikus, 

pannon és illír, kínai stb. – közepes minőségű komparatisztika, jelentős nyugati 

részvétellel 

• Úgy tetszik, mintha élénk párbeszédben állnának a reformközgazdászok az 

egyetemes közgazdaságtannal – node valójában kik és kikkel? 

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

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

között 

• A nyugati partner nem a High Theory nagyja (Friedman késői „brosúrája” mint 

kivétel), hanem a szovjetológus közgazdász és/vagy a Komparatív Gazdasági 

Rendszerek képviselője (régi gárda: Wiles, Nove, Montias, Bornstein, Hensel 

stb.) 

• A reformközgazdaságtan még legradikálisabb változatában sem lesz „igazi” 

közgazdaságtan a szó tudományos értelmében. Pedig áll, ami az első 

előadásban elhangzott: 

– „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” 

– Állni áll, de a „némi”-n a hangsúly, igen göröngyös/kacskaringós az út, 

pedig az elején úgy tűnik tárt karokkal várják a reformereket – ez inkább 

politikai rokonszenv, ráadásul a mainstream közgazdászok között Kornai 

Anti-equilibriuma után nő a gyanakvás: vajon érti-e azt az iskolát, melyet 

oly hevesen bírál? (és érti-e saját világát, úgy, ahogy azt a 

közgazdaságtanban érteni illik?) 

• Mi lett a reformizmusból közgazdaságtan helyett? Egyfajta erősen normatív 

(politikai) diskurzus a tervgazdaság piacosításáról az állami tulajdon 

dominanciája és az egypártrendszer keretei között, mely: 

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

akar lenni 

– institucionális ihletésű, de pontatlan/spekulatív (terv- és piac diskurzus) 

– történeti analógiáiban slampos: a hadikommunizmus és a NEP 

szembeállítása, a sztálini tervgazdaság (klasszikus rendszer) kitalálása, 

– ingadozik egyrészt a szocialista és a szociális piacgadaság ideálja, 

másrészt a „láthatatlan kéz” és a „látható ököl” között 

– mechanisztikus/instrumentalista (nem organikus/evolutív) a piacfelfogása: 

a gazdasági mechanizmus, mint kulcsfogalom 

– social engineering, kísérletezés, rögtönzés, barkácsolás, pragmatikus 

engedmények, középút-keresés 



 

 9 

– hátha lehet a piacot szimulálni, hátha van egy megszelídített 

kommunizmusnak a modern közgazdaságtan szerint is elfogadható 

elmélete; a reformizmus, mint „hátha-közgazdaságtan” 

– fából vaskarika? Feasible socialism (Alec Nove)? 

• Honnan származhattak volna az analitikus eszközök? 

– Sokáig leginkább a visszatérésből a kalkulációs vitához, és benne a 

Mises–Hayek álláspont újrafelfedezéséből (példa: Brus és Balcerowicz 

SCD- értelmezése között eltelik három évtized), Kornai 1989 után fogadja 

csak el (részben) Hayeket 

– Az optimális tervezésben megismert egyensúlyelméleti megfontolásokból 

és formalizálási eljárásokból 

– Érkezhetne (jön is) egy adag „szociális” keynesizmus (Robinson, 

Galbraith), de annak számukra vonzó intervencionizmusáról nehéz 

lehántani a reformereknek a liberális elemeket, mindenekelőtt a 

magántulajdont és a jogállamot 

– És van egy neomarxista lehetőség is: Lukács-óvoda, Marx-kritika osztrák 

alapokon (a helyi neomarxizmusok a közgazdaságtanban nem indulnak el 

analitikus irányban, sőt kifejezetten anti-liberálisakká is válhatnak: Praxis 

csoport, Jugoszlávia) 

• Ennél jóval többet viszont még sokáig nem ajánl a Nyugat (Friedman és Hayek 

egy darabig szóba se jöhet, ne feledjük: ők még saját világukban sem törtek át 

a 70-es évek végéig) 

• A reformközgazdászok magukra maradnak, a 80-as évekig úgy érzik, nem 

nagyon van mit importálni: a neoklasszikus szintézis kifáradóban, a neoliberális 

fellendülés csak most kezdődik, és az Új Intézményi Közgazdaságtan (NIE) 

még gyerekcipőben jár 

• Ez egy ideig igazolja az eklektikát („odaát se tudják jobban”), önellátási 

kényszer („mi kérdezzük őket, de nem érkezik válasz”) és önhittség: local 

knowledge, az empíria megvan, már csak néhány speciális fogalom 

szükségeltetik a megértéshez, ezek majd gazdagítják az egyetemes 

közgazdaságtudományt is; de keletről nem nagyon jön a fény 

• Reformközgazdaságtan: egy újabb – szocialisztikus – utópia? 
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Az „új-intézményi” elemzés határán 

• Ha a NIE körvonalai nem is láthatóak még („Amerika messze van”), az OIE 

(Régi Intézményi Közgazdaságtan) mindig is a közelben tartózkodott, a szó 

szoros értelmében: német (freiburgi) ORDO-liberalizmus (Eucken, Röpke, 

Müller–Armack, Soziale Marktwirtschaft); amikor már lazul a hivatalos ideológia, 

ez lehetne a kényelmes megoldás a visszailleszkedésre a közgazdaságtanba, 

és a párbeszéd újrafelvételére (Hayek, mint kapocs a freiburgi iskolához, s 

onnan Chicagohoz); azonban csekély az érdeklődés, még Magyarországon is 

• Végülis a NIE-hez furcsamód egy „balos” irányzat, a munkás-önigazgatás 

elmélete visz majd a legközelebb (pl. a Ward- és a Pejovich–Furubotn-hatások 

elemzése)  

• De mi akadályozza tulajdonképp a régi institucionalizmus és a neoklasszika 

egymásra találását Kelet-Európában 1989 előtt? Hiszen a reformközgazdászok 

marxizmusa is egyike a régi intézményi iskoláknak, ráadásul érdekli a tulajdon, 

a hierarchia, az érdek, az ösztönzők stb.; vannak „újabb régiek” is, akik 

népszerűek reformerkörökben Webertől, Polányin át, egészen Hirschmanig; 

gyűlnek a reformkudarcok is, ezek arányában radikalizálódik a piaci 

szocializmus (tabu-érintés: tőkepiac, magántulajdon, többpártrendszer stb.); 

sűrűbbek 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) 

• Keleten ezalatt folyamatosan halmozódnak mind az 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 80-as 

évek elejére úgyszólván minden adott ahhoz, hogy a reformközgazdászok 

radikálisabbjai átlépjék saját árnyékukat 

• Közel  járnak 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 technikák (igaz, a NIE is 

keresi még saját – játékelméleti – nyelvét) 
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• Miért nem sikerül?  

– Tudományelméleti szempontból: 

• 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 fiatalabbak egy pontos és konzisztens („tiszta”) elméletre vannak 

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

mainstream 

– A reformszocializmusból túl nagy ugrás a neoliberalizmus (retorikailag 

kevésbé; ellenkező példa: Kína, ahol a retorika marad 

szocialista/kommunista), 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): a NIE bizonyos ágai, pl. 

tulajdonjogi iskola, public choice, túl meredek következtetésekre vezetnek, 

megkérdőjelezheti az együttműködést a kommunista uralkodó elittel  

– A reformközgazdász társadalom-mérnöki szerepe nehezen egyeztethető 

össze a NIE 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 NIE; 89-után már terjedget, de közben megszűnik a 

kommunizmus-kutatás (úgymond irrelevánssá válik) 

• Legalább ilyen fontos, hogy nagyon úgy néz ki, van jó minőségű, eredeti „hazai 

áru”: a hiányparadigma (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 a magyarázat elnyomja a normatív következtetéseket 

– az intézményi viselkedés átfogó és rendszeres elemzését nyújtja; Kornai 

„új politikai gazdaságtant” ír (sűrű fogalomalkotás: szívás, hajsza, 

surlódás, kényszerhelyettesítés stb.)? Das Sozial? 

– megragadja a kommunizmus ökonómiai „leglényegét”: hiánygazdaság 
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– 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 némi 

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 

– a NIE első eredményeit nem használja 

– ideológiai óvatosság: a szabadpiac vs állami beavatkozás dilemma fölött 

lebegve 

• 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 kérdéseket” megoldották – a Nyugat azonban nem tekinti Nobel-díjra 

méltónak (orientalizmus?, aktualitásvesztés?, változik a közgazdaságtan 

nyelve? stb.); a visszailleszkedés (a „tékozló fiú” visszafogadása) nem a 

kommunizmus-elmélet terrénumán következik be – ha egyáltalán 

• 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), 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 a NIE 

beépülését a mainstream-elméletbe; hamvába holt kezdeményezés lesz, 

egyebek közt nyugati partnerek hiányában (az idő is ellene dolgozik: a 

transzformáció-kutatás lekonkurrálja) 

• Kihasználatlan lehetőségek tömege: Irena Grosfeld, Reform Economics and 
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Western Economic Theory. Unexploited Opportunities, 1992 

• Határeset-gazdaságtan (sajnos) mindmáig nincs, a kommunizmus még a 

gazdaságtörténetnek sem tárgya, nemhogy a közgazdaságtannak (kivéve: 

Eltecon) 
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