
Kozák Gyula 
KORN AI JANOS: A HIÁNY

„A jelen munka az első kísérlet arra, hogy összefoglalóan áttekintse a hiány közgaz
dasági problémáit . . . munkám nem irányul a szocialista gazdaság általános elméletének 
kidolgozására” — írja Komái János A hiány című (KJK, 1980) könyvének bevezetésé
ben. Ez egyrészt szakmai behatárolás, másrészt területi, amennyiben hangsúlyozottan 
csak a kelet-európai szocialista országokkal foglalkozik (Jugoszlávia nélkül), így nem 
vonja be vizsgálódási körébe a Szovjetuniót és a nem európai szocialista országokat. 
(Ezen belül sem tárgyalja azonban például a külkereskedelmet.)

Alihoz, hogy A hiány megszülethessen rálátásra, távlatra volt szüksége Komáinak, s 
ezt a távlatot egy svéd meghívás biztosította; 1500 km-re Budapesttől, egy merőben más 
világból szemlélve jöhetett létre ez a 600 nagy könyvoldalnyi mű, számos magyar 
kolléga, barát és tanítvány aktív közreműködésével.

„Éppen ez az egyik célom: kimondani olyan gondolatokat, amelyek sokak fejében 
megfordultak már; amelyek benne vannak a levegőben. Mégpedig úgy szeretném kimon
dani, hogy ezek a gondolatok logikailag összefüggő rendszerré álljanak össze, szintézist 
alkossanak.” Az 1968. évi reform után mind a közgazdaságtan, mind a szociológia 
képviselőiben megszületett annak az igénye, hogy interdiszciplinárisán közelítsenek 
bizonyos gazdasági jelenségekhez, s mindez annak a fölismerésnek volt köszönhető, 
hogy a különböző szintű gazdasági döntések és gazdasági folyamatok nemcsak tisztán 
közgazdasági paraméterekkel jellemezhetők, azokban jelentős mértékben a szociológia 
(politológiai, pszichológia) nyelvén megfogalmazható értelmező tényezők is jelen 
vannak.

A gazdasági vezetők döntései mögött rejlő motívumokat kísérelte meg megismerni a 
hetvenes évek elején az a vizsgálat, amelyet a Gazdaságkutató Intézet finanszírozott, s 
amely kutatás a szociológia felől közelített a közgazdaságtan felé, de volt számos példa 
az ellenirányú mozgásra is, amikor közgazdászok építették be kutatásaikba a szocioló
gia módszereit. Ezek közül Tardos Márton, Laky Teréz kutatásait, Bauer Tamás elem
zéseit lehet kiemelni. Nyilvánvaló, hogy Kornai szemléletét ezek az előzmények is for
málták, befolyásolták. A korábbi eredmények egységes rendszerré rendezése, a hiányzó 
lyukak betömése pedig arra kényszerítették a szerzőt, hogy az ökonometriától eltávo
lodva, egyetlen rendező elv, a hiány mentén rendezve írja meg a szocializmus (mint 
erőforráskorlátos gazdasági rendszer) közgazdasági problémáit. Éppen azért korszakos 
Kornai műve, mert az sikerült neki, ami csak kevés szaktudósnak: egyrészt tanítványai
tól, fiatalabb munkatársaitól is tanult, másrészt alkotó módon fölhasználta a társtudo
mányok (a szociológia, szociálpszichológia, pszichológia) eredményeit. S nem csak az 
eredményeket építette bele munkájába, hanem a mű egész szemléletén következetesen 
végigvonul az interdiszciplinaritás, a legortodoxabbnak tűnő közgazdasági kategóriával 
kapcsolatban is megtalálja Kornai a hidat a „társadalmi’’-hoz (szociológiai értelemben) 
vagy éppen az „egyénihez, személyeshez” (pszichológiai értelemben). S ezzel nem 
gyengíti, de éppen erősíti közgazdasági mondandóját.

77



A hiány, mint központi kategória

Nemcsak távlatosabb a dolgozat, egy szokásos „szakzsargonban” megírt tanulmánynál, 
de az emberszabású arányok, a pontos tagolás, az esztétikus megformálás lehetővé teszi 
az olvasónak a helyettesítést, az empatikus közelítést, az élményszerűséget.

Amióta Komái János könyvéből megtanultam a hiányról értékmentesen gondol
kodni, s megtudtam, hogy a szocialista gazdaság oly sok jelensége (majd mindegyik) e 
kategória segítségével értelmezhetővé, magyarázhatóvá válik, másképpen élem meg saját 
fogyasztói szerepemet is. Kornai igazolását látom, amikor a vásárláskor magammal vitt 
cédulám tíz tétele közül csak hármat tudok beszerezni, másik kettőnél kényszerhelyet
tesítést végzek, a további öt esetben pedig beállók a (jelképes) sorba, várakozom, hogy 
talán majd a legközelebbi vásárlásomkor sikerül a most nem kapható árukból is valamit 
beszereznem. Tudom, hogy kemény a költségvetési korlátom, s inkább elköltetlenül 
hagyom a pénzemet, mintsem kényszerköltésbe bocsátkoznék. Ilyenkor felül emelke
dem csökött partikularitásomon és Kornai hiány-elméletének újabb bizonyítékát fede
zem föl a magam esetében. Miként akkor is, ha az általában hiányzó, de éppen kapható 
Vénus napraforgó-olajból a reális szükségletemet meghaladó mennyiséget vásárolok 
(ismétlem: kemény költségvetési korlátom ellenére!), sejtvén, hogy az olaj rám fog 
avasodni, s ki kell majd dobnom, s tudván, hogy ezzel a magatartásommal csak fokozom 
az amúgyis meglévő hiányt. Tartalékolok mégis, mert nem különbözöm attól a vállalati 
vezetőtől, aki szintén ezt teszi, hol munkaerővel, hol anyaggal, hol végtermékkel, mert 
ha nem is tudja amit Komái, de praxisa alapján teszi, mert mást nem tehet -  ha mást 
tenne, önmaga (vállalata) ellen cselekedne. S ha én kicsiben belemegyek a hiány szülte 
csapdába, holott a bölcsek köve már a birtokomban van, akkor miért ne menne bele a 
középszintű vezető, az anyagbeszerző, vagy akár a tárcaszintű irányító, aki szintén ezt 
az életet éli meg nap, mint nap.

A hiány úgy válik Komái könyvének központi kategóriájává, hogy ahhoz valamennyi 
közgazdasági kategória illeszkedik, valamennyi a hiány felől értelmeződik. A hiány 
értékmentes tehát a köznapi értelemtől eltérő módon nincs pejoratív felhangja. „A 
hiány nem az ország gazdasági elmaradottságának következménye. Van olyan hiány- 
gazdaság, amelyben igen magas az egy főre jutó reálfogyasztás és termelés. És van olyan 
ország, amelyben igen alacsony az egy főre eső fogyasztás és termelés — és mégis alapjá
ban véve keresletkorlátos rendszer, amelyben a vevők piaca érvényesül. Nem csak oksági 
kapcsolat nem áll fenn, de nincsen átváltás a következményeket illetően sem. A vevők 
piacán élő szegényt, aki üres zsebbel áll a tele kirakat előtt, nem vigasztalja az a tudat: 
ha pénze lenne bármit megkaphatna, amit csak kíván. S megfordítva: a hiánygazdaság 
fogyasztóját, aki órákat töltött sorban-állással, keresgéléssel, akivel gorombáskodott az 
eladó, vagy aki esetleg évek óta vár valami kiutalásra, nem nyugtatja meg az a felismerés, 
hogy reálfogyasztása évről-évre emelkedik.”

Gondolatmenetének lényegét definíciószerűen összegzi a záró fejezetben: „ .  . .  meg
határozott társadalmi viszonyok, intézményi adottságok meghatározott magatartási for
mákat, gazdasági szabályosságokat, normákat szülnek. Ezeket nem lehet állami elha
tározással hatályon kívül helyezni. Nem kormánydöntés, vagy állami terv írta elő, hogy 
legyen beruházási feszültség, krónikus munkaerőhiány, árfelhajtó tendencia és így 
tovább — és semmilyen kormánydöntés vagy állami terv nem tudja ezeket megszüntetni,
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amíg azok a körülmények fennállnak, amelyek állandóan újratermelik e jelenségeket.” 
Ugyanakkor azonban Kornai nem tartja örökérvényűnek a hiány által magyarázható 
gazdasági (szociológiai, pszichológiai, politológiai) konzekvenciákat, mert „nem meg- 
változhatatlanok azok az intézményi adottságok, normák, magatartási formák, szabá
lyosságok, amelyek a könyvben leírt jelenségeket létrehozták. Egyebek között éppen az 
1968. évi magyarországi reform is példázza, hogy tudatos emberi cselekvés képes ezeken 
változtatni.”

Kornai könyvében nem definiálja a hiányt, maga a könyv a hiány genealógiája, 
gnoszeológiája és ontológiája. Az olvasónak kel] az összefüggések ismeretében a hiány
fogalmat megértenie és a társadalmi, gazdasági élet napi praxisában értelmeznie. Hiszen a 
hiány nem önállóan létező entitás, hanem gazdasági, társadalmi, politikai, történelmi 
összefüggések eredője, amely minden gazdasági (társadalmi) erőtérben eltérő módon 
jelenik meg, s implikációi is eltérőek. Komái az implikációk felől közelít, végigjárja hol 
szigorúbb, hol kevésbé szigorú megszorításokkal mindazokat a területeket, amelyeken 
a hiány kifejti, érezteti hatását. Bemutatja hogyan születik, hogyan termelődik újra a 
hiány milyen hatásai vannak a gazdasági élet különböző területein, milyen védekezési 
módok alakultak ki a döntésre jogosultak különböző szintjein, s hogy maga a hiány 
hogyan modifikálja a gazdasági életben végbemenő különféle döntéseket.

Bár a szocialista gazdaság (fentebb közölt megszorításokkal érvényes) egészéről szól, 
ahol az szükséges, jelzi, hogy az 1968-as reform utáni Magyarországon mennyiben válto
zott a helyzet: továbbá -  bár a tőkés (keresletkorlátos) rendszerrel való összehasonlítás 
következetes végigviteléről lemond, néhány esetben (a jobb megértés érdekében, illetve 
a „nagy elméletek” kritikáját ilymódon becsempészve) mégis megteszi ezt, mondandója 
jobb megértése érdekében.

Szerkezet

Kornai a hiány fogalmát magának a fogalomnak a kifejtésével adja meg. Definíciós 
kísérletek helyett úgy tárgyalja a hiányt, mint evidenciát, s a sokszempontú bemutatás
nak a végére az olvasó is mindent (vagy majdnem mindent) megtud róla.

Kornai könyvének szerkezetére a pontos tagolás, a gondolati tisztaság tükröződése 
is jellemző. Az egy-egy témára koncentráló rövid fejezetek, a gondolatilag és tipográ
fiailag pontos tagolás megkönnyíti a könyv meghódítását és felidézését. A tartalom- 
jegyzék hét oldala alkalmas arra, hogy olvasás után jegyzetként szolgáljon az olvasónak.

Az első rész az „Alkalmazkodás árak nélkül”, a második az „Alkalmazkodás árak 
jelenlétében” címet viseli. A háztartás, a bérek és árak, a pénz — nem elemezhető árak 
nélküli absztrakcióban, a szocialista gazdaság vállalatközi viszonyai viszont (modell
értékűén) értelmezhetők az árak (a pénz) kikapcsolásával, különösen, ha tudja az olvasó, 
hogy a könyv második részében, ahol arra szükség lesz, a pénz, az árak is helyetkapnak 
az elemzésben.

„Többféle meggondolás indokolja, hogy a könyv első fele elvonatkoztasson az árak
tól és a hozzájuk kapcsolódó többi tényezőtől. A legfontosabb: a hagyományos szocia
lista gazdaságirányítási rendszerben valóban igen erőtlen a hatásuk” — hja Komái.
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Alkalmazkodás árak nélkül

Az elméleti elemzés síkján a termelő (amely az inputból fizikai transzformáció útján 
outputot hoz létre), a vevő és az eladó szerepköröket különbözteti meg, miközben föl
hívja az olvasó figyelmét arra a tényre: a vállalat mindhárom szerepkört betöltheti 
egyidejűleg, hiszen az inputja beszerzésekor vevőként viselkedik, az input-output transz- 
formáció (tehát a termelés) során termelőként, végül az output értékesítésekor eladó
ként funkcionál. (Ebben az első részben csak a vállalatok egymás közötti tranzakcióit 
tárgyalja a könyv, a lakossági fogyasztás a második részben kerül kifejtésre.)

A szocialista és a nem szocialista gazdaságban a termelő alkalmazkodásának, a terme
lés növekedésének korlátái eltérőek. Kornai a termelés növelés korlátainak három 
típusát különbözteti meg (lásd a szemközti táblázatot):

Az erőforráskorlátos (szocialista) rendszer termelőjének magatartását tehát a vállalat 
fölött álló felsőbb szervek utasításai, továbbá azok az erőforrások határozzák meg, ame
lyek a növekedésnek határt szabnak. A klasszikus kapitalista vállalat — csak ritkán ütkö
zik erőforráskorlátokba, de annál gyakrabban a keresleti (piaci) korlátba és a gyakorlati
lag mindig kemény költségvetési korlátba (magyarán csak addig nyújtózhat, ameddig a 
takarója, vagyis a költségvetési lehetősége ér) — autonóm tervekkel rendelkezik.

A klasszikus kapitalista vállalat és a hagyományos szocialista vállalat tevékenységét 
korlátozó feltételek effektivitásának különbsége szabja meg a vállalatok termelői maga
tartásának döntő különbségét (különbségeit). Ha a korlát kemény, effektiv, akkor a 
döntéshozó beleütközik, döntéseinél kénytelen figyelembe venni (hiszen, ha nem teszi, 
a kapitalista vállalat pl. nekiütközik a kemény költségvetési korlátnak, tönkremegy, 
csődbe viszi a vállalatot, a szocialista vállalatnál viszont az erőforráskorlátokat „nem 
lehet megsérteni; ezek kemények, mint a kőszikla”).

A szocialista vállalat attól, hogy költségvetési korlátját megsérti, vagyis vesztességessé 
válik, nem ju t csődbe, nem állítják le, az állam, a felsőbb szervek valamelyikének közbe
iktatásával szanálja — ezért keresletét nem befolyásolja keményen a költségvetési korlát. 
A szocialista vállalat működése tehát behatárolt a mindenkori szűk keresztmetszet, 
a mindenkori legszűkösebb input által. Ez azt jelenti, hogy a termeléshez szükséges 
inputok egymást kiegészítő — feltételező jellege (komplementaritása) miatt a termelés 
azon a szinten realizálódik, amelyen a legszűkösebb inputnak a kiegészítő inputjai még 
megvannak. Leegyszerűsítve: hiába van anyag a szükséges mennyiségben és minőségben, 
s van gép is az anyag megmunkálásához, ha nem áll rendelkezésre a szükséges munkaerő, 
akkor nem valósulhat meg a tervezett output, mert a legszűkebb erőforrás, esetünkben 
a munkaerő szabja meg a létrehozható termék mennyiségét. Hiába van tehát az egymást 
kiegészítő inputok egy részéből felesleg a tervezetthez képest, ha akár csak egyetlen 
inputból is hiány van, akkor a legszűkebb inputhoz igazodik a termelés. A keresletkor
látos piaci termelésben minden erőforrásból van felesleg (slack). Ez azt jelenti, hogy a 
keresletnek megfelelően a komplementer slack mozgósítható, vagyis bizonyos játék
teret enged a termék iránti piaci igény változásának megfelelően. Ami persze nem jelenti 
azt, hogy korlátlan a mozgósítható slack, a keresletkorlátos termelésben is a komple
mentaritás határozza meg a maximálisan létrehozható output mennyiségét.

Míg a keresletkorlátos termelési rendszerben minden erőforrásból van felesleg, addig 
az erőforráskorlátos rendszerben egyes szükséges inputoknál a hiány a jellemző, a ter-
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melő magatartását ez az állapot szabja meg: kénytelen alkalmazkodni a hiányhoz. A 
pillanatnyi alkalmazkodás egyik formája a kényszerhelyettesítés, amely szemben az 
inputkombináció mennyiségi csökkentésével, a technológiát változtatja meg, a szükséges 
(a technológi által előírt) input helyett más, helyettesítő inputokat alkalmaz. Jobb vagy 
rosszabb minőségű anyagot, olcsóbb, egyszerűbb vagy éppen drágább, feleslegesen 
bonyolult technológiát, de mindenképpen az input-output kombináció eredeti elképze
lésétől eltérőt, olyat, amilyet a lehetőségei megengednek. Komái szavaival: „maga a 
kényszerhelyettesítés a hiány egyik legfontosabb jelzője”. A kényszerhelyettesítés 
során a vevő megkapja az igényelt terméket, ha nem is abban a minőségben, amelyben 
igényelné, s lehetősége van eldönteni, hogy a megváltozott technológia ellenére van-e 
rá szüksége vagy nincs. Ám, ha a termelő vállalat már kényszerhelyettesítéssel sem képes 
előállítani az eredetileg tervezett (igényelt) terméket, akkor megváltoztatja az outputot, 
kényszerűen hozzáigazítja a rendelkezésre álló inputokhoz, s ezzel a megváltozott 
termékkel jelenik meg a piacon, vagyis nem a vevő igényeinek megfelelő terméket kínál: 
s megszületik a hiány. Vagyis „a hiány, hiányt szül. A hiány okozta kényszeralkalmaz
kodások hatása továbbgyűrűzhet a termelésben” .

Láttuk tehát, hogy a hiány és a slack nem olyan mutatók, amelyek „kinettózhatók” , 
ugyanakkor azonban a hiánymutatók és a slackmutatók jellemzik az adott ország terme
lését. „Amíg a rendszer intézményei és külső körülményei többé-kevésbé állandóak, 
addig e m utatók intertemporális átlaga is eléggé szilárd. Ezeket . . . normál értéknek 
nevezem.” Ideális esetben a hiánymutatók és a slackmutatók értéke külön-külön nulla, 
ez a valóságban egyetlen gazdasági rendszerben sem létezik. A klasszikus kapitalista 
vállalattal való összehasonlítás eredménye: a hiánymutatók normál értéke a szocialista 
vállalatok esetében magasabb ugyanakkor az azonnal mozgósítható (tehát a komple
menter tényezőkkel együtt meglévő) normál slack alacsonyabb. Ezek után Komái ki
mondja: „A normák (a hiány és slack normál értékei) maguk is társadalmi képződmé
nyek, a történelmi fejlődés eredményeképpen jöttek létre a társadalmi konvenciók 
rögzítik” . Ezen utóbbi megállapítás azért különösen jelentős, mert a magyar gazdaság- 
irányítási reform után a gazdaságpolitikai változások eredményeképpen ezek a normál- 
értékek megváltoztak, a hiánymutatók egy része csökkent, a slackmutatóké pedig növe
kedett.

Az eddig elmondottak lényegében a pillanatnyi alkalmazkodással kapcsolatban 
voltak érvényesek. A rövidtávú alkalmazkodás esetében természetesen nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a fentieket, azonban bizonyos kiegészítésekkel kell élnünk, hogy meg
értsük a vállalatok (a termelők) viselkedését.

Mindenekelőtt: a szocialista vállalat számára a felső szerv által előírt terv jelentőségé
ről kell szólnunk. A felső szerv által előírt terv a vállalat előző időszakban elért eredmé
nyeit veszi figyelembe. A hagyományos (szocialista) gazdaságirányítási rendszerben a 
tervkitűző szerv célja olyan terv előírása, amely feszített, de teljesíthető. Az ú n .,fo rm á
lis feszítettség” állapotában is bekövetkezik az erőforráskorlátba ütközések sorozata, 
azonban a normális feszítettség éppen azt jelenti, hogy ez a gyakoriság még elviselhető, 
„történelmileg kialakult, a társadalmi konvenciók és a megszokás által rögzített nagysá
gok”.

Itt számos olyan kategóriával találkozunk, amely nem csak a gazdaság immanens 
törvényszerűségeivel igyekszik a termelők magatartását magyarázni, hanem történelmi,
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szociológiai körülményekkel is. A társadalmi konvenció, a tűrési határ a klasszikus öko- 
nometriai módszerekkel nem mérhető, legfeljebb érzékelhető. Mind a tervek kitűzői, 
mind az elfogadói, érzik is ezeket a látszólag gazdaságon kívüli kategóriákat, amelyek 
azonban mélyen áthatják, meghatározzák a gazdaság működését. Természetesen a gaz
daságon kívüli, de abba befolyó és a par excellence gazdasági tényezők együttesen alakít
ják ki — mégpedig az erőforráskorlátokhoz igazodva — az összesített termelési tervet.

Mi a terv (és az azt megelőző „tervalku”) lényege? A terv meghatározója kisebb 
inputtal nagyobb outputot, a vállalat pedig fordítva: nagyobb inputtal kisebb outputot 
kívánna elérni. Mindezt a erőforráskorlátok keretein belül.

A termelő azonban nem elszigetelten egzisztál, hanem termelő funkciója mellett 
eladóként is jelen van, s a vevők türelmetlensége nyomást gyakorol rá, de nyomást 
gyakorol (gyakran informálisan) a felsőbb szerv is. A vállalat enged is ennek a nyomás
nak, mert lehetősége van a termelési költségek emelkedését áthárítani a vevőre, vagy az 
államra. Mindez együttesen eredményezi a mennyiségi hajszát, amely „nem magyaráz
ható egyes-egyedül a terv túlteljesítéséhez fűzött prémiummal. Mélyebb hajtóerők 
okvetlenül kifejlesztik”.

A tervalkunak mint folyamatnak emberek, konkrét személyek a részesei, s e konkrét 
személyeket konkrét, történelmileg és társadalmilag meghatározott motivációk vezérlik. 
Kornai a vállalati vezetők legfőbb motívumaként a saját munkakörrel való azonosulást, 
a maximális megfelelést emeli ki. Mit jelent ez? Azt, hogy a vállalat fennmaradjon, a 
külvilág számára elfogadhatóan működjön, belül pedig a munka viszonylag simán 
menjen.

Talán ez az egyetlen hely Kornai könyvében, ahol nem dinamikusan és rendszerspe- 
cifikusan szemléli az általa vizsgált jelenséget. A vezetői motivációk közül ennek a cso
portnak az abszolutizálása ugyanis azt jelentené, hogy a vezetők meg akarnak maradni 
azon a szinten, ahol éppen vannak. A rendes munkavégzés, a felső szervek elvárásainak 
való megfelelés, a túlélés nem azonos értéktartalmú kategóriák és vonzataik is merőben 
különböznek, nem is beszélve arról, hogy a vezetők aspirációi is jelentős eltéréseket 
mutatnak. A túlélés és a felfelé „éppen” megfelelés annak a vezetőnek a jellemzője, aki 
„éppen” megfelel, vagy már nem felel meg munkakörében. Érdemes azonban meg
néznünk, hogy hosszú távon a vezetők milyen perspektíva reményében vállalják munka
körüket? Nyilvánvaló, hogy a presztízs döntő motívum, azonban egy statikus presztízs, 
amely nem jár együtt állandóan növekvő anyagi javakkal is, nem elegendő a megmara
dáshoz. Az előbbrejutás lenne a következő alternatíva, de tisztáznunk kell, hová juthat 
előbbre a vállalati vezető? Egy nagyobb jövedelmet, távlatosabb feladatokat biztosító 
vállalathoz? Esetleg a közép vagy a felsőszintű szervekhez, ahol már tervelfogadóból 
tervkitűzővé válhat? Esetleg politikai karrier lebeg a szeme előtt? Vagy talán mindezek 
együttesen? Gyárigazgatóból trösztigazgató, trösztigazgatóból miniszter kíván válni? 
Ez az út reális, de csak kevesek számára adatik meg. Marad tehát az anyagi motiváció! 
Az egyre bővülő anyagi javak megszerzésének vágya. Ennek azonban az egyes ember 
szintjén határt szab a fogyasztás behatároltsága, hiszen a megszerzett anyagi javak nem 
tőkésíthetők, azok vagy fölhasználhatók vagy elfogyaszthatok (esetleg az utódokra 
átörökíthetők). Megítélésem szerint nincs jelen körülményeink között olyan motivációs 
rendszer, amely hosszú távon érdekeltté tenné a vállalati vezetőt (különösen a jó ve
zetőt) adott funkciója magasszintű ellátására. A Kornai által fölsorolt motívumok csak
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a pillanatnyi alkalmazkodást magyarázzák. Bevezethetnénk a megújító kedvet, tehát a 
szakmai beavatkozás lehetőségének a kiszélesítését, erre azonban még a reform utáni 
Magyarországon is csak nagyon kismértékben nyílik lehetőség, tehát ezt is elvethetjük. 
A reform előtt pedig gyakorlatilag nulla volt az egyéni iniciatívák megvalósításának 
lehetősége, ezért ez a motívum sem szolgálhat magyarázatképpen a vezetői magatartás 
vizsgálatakor. Abban azonban mélyen igaza van Komáinak, hogy az adott játéktéren 
belül, a leszűkített motivációs struktúrában az expanziós törekvések, „az inputok iránti 
majdnem kielégíthetetlen kereslet” magyarázatot lel. Már csak azért is, mert a játéktér 
szűkössége miatt legalább ezen az egyetlen területen igyekszik a vállalati vezető „belső” 
expanzóis vágyát hozzákönti a külső expanziós törekvésekhez. Lényeges kérdés azon
ban, hogy a vállalati vezetők számára milyen időtartamra futja belső motivációjukból, 
s mikor érkezik el a pillanat, amikor a vezető elfásul, s csak megszerzett életszínvonalát 
(és vezetői státusát) akarja tartani, presztízsének maradékát akarja konzerválni, s megáll 
vágyaiban, tehát alkalmatlanná válik posztjára? Ettől kezdve a vezető érdektelenül, 
rutinszerűen végzi a feladatát, csak az éppen megfelelés a cél, s nem remélhető, hogy az 
ilyen vezető irányítása alatti vállalat belülről megújuljon, kezdeményezzen.

Komái a továbbiakban a vállalatot, mint vevőt vizsgálja. A hiánygazdaság látszólagos 
paradoxona: „sokmindenből hiány van — s a vevők mégis elköltik a termékek és szolgál
tatások vásárlására szánt pénzt. A kényszerhelyettesítés ( . . . )  a hiánygazdaság meg
értésének egyik kulcsa”.

A vásárlási folyamat alapja a kereslet. Kornai a vásárlásról szólva a „standard mikro- 
ökonómia” hagyományos felfogásán túllépve, azt nem statikusan értelmezi, hanem 
folyamatként, dinamikusan. A jól definiált kereslet tudatában indul útjára a vásárló. 
Ha nem kapható a termék, választhat, hogy kényszerhelyettesítést alkalmaz-e vagy 
folytatja a keresést. Kényszerhelyettesítés esetén módosítja a keresletét és létrejön a 
vásárlás, ha nem hajlandó a módosításra, akkor beáll a jelképes sorba és vár. A lényeg: 
annak ismerete, hogy a vásárló hogyan viselkedik különböző vásárlási esetekben? Mikor 
hajlandó várni és mennyit, mikor hajlandó a kényszerhelyettesítésre, s abban az esetben 
mennyit hajlandó várni? Ez az időben elnyúló folyamat azonban nem tisztán gazdasági 
jellegű, hanem „két társadalmi szerepkör közti állandó társadalmi viszony” . Éppen 
ezért a vétel aktusa nem csupán gazdasági implikációkat tartalmaz, hanem emberi, 
társadalmi mozzanatokat is, amelyek gyakran a gazdaságiaknál erőteljesebben befo
lyásolják magát a gazdasági aktust. Annak következtében, hogy a piacon hiány van, a 
vevő igyekszik megnyerni magának az előadót, s az adott társadalmi kondíciók köze
pette ennek számos módja kínálkozik. A személyes kapcsolatok rendszerének kialakí
tásán túl (ez az egyik leggyakoribb és legbiztosabb módja az eladó megnyerésének) az 
eladót számos más módon is meg lehet nyerni: olyat is megvesz a vevő, amire éppen 
nincs szüksége, nem megy minőségi reklamációkkal a főhatósághoz, mint eladó ő is 
preferálja azt az eladót, amelynél ő vevőként (is) jelentkezik stb.

S itt elérkeztünk Kornai egyik, a hiány megértése szempontjából leglényegesebb 
kategóriájához a majdnem kielégíthetetlen kereslethez.

Egyrészt a kényszerhelyettesítéssel más vállalatok számára hiány képződik, másrészt 
a vállalatok a nehezen beszerezhető áruféleségekből igyekeznek minél nagyobb készle
teket felhalmozni, míg a könnyebben beszerezhető árukból megelégszenek a kisebb 
készletek felhalmozásával is ,,A halmozási tendencia, s ezzel együtt a folyó termelés
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inputjai iránti majdnem kielégíthetetlen kereslet egyike azoknak az alapvető folyama
toknak, amelyek a külső slacket (jelen esetben: az eladó outputkészletét) kiszívják a 
gazdaságból. Ezáltal erőteljesen hozzájárulnak a gazdaság szívásos állapotának állandó 
újratermeléséhez. . . .  A mennyiségi hajsza, a halmozási tendencia és az anyaghiány 
egymást fölerősítő, öngerjesztő folyamattá kapcsolódik össze. Ennek a folyamatnak a 
megakadályozására a központi anyagkiutalásos rendszer sem képes, legfeljebb bizonyos 
tendenciákat tompíthat.

A vétel-eladás folyamatában érhető tetten a legkarakterisztikusabban a keresletkorlá
tos és az erőforráskorlátos rendszer közötti különbség. Az erőforráskorlátos rendszerben 
(a szocialista gazdaságban) a keresleti szándék többszöri módosulása, a kínálati korlát és 
a vásárlási folyamat időbeli elhúzódása a jellemző. A keresletkorlátos rendszerben 
viszont a vételi szándék azonnal megvalósulhat, mert nem ütközik kínálati korlátba, 
ezért a vételi aktus egyetlen pillanat alatt lezajlik. Az eladás felől szemlélve éppen fordí
to tt a helyzet. Az erőforráskorlátos rendszerben az eladási szándék azonnal megvaló
sulhat (hiszen hiány van!), az eladási szándék (azért) nem ütközik keresleti korlátba, 
vagyis az eladási aktus egyetlen pillanatra rövidül. Ezzel szemben a keresletkorlátos 
rendszerben az eladási szándék módosulása a jellemző, mert az eladási szándék keres
leti korlátba ütközik, ezért az eladási folyamat hosszabb időt vesz igénybe.

Fentiekből nyilvánvaló, hogy mind a keresletkorlátos, mind az erőforráskorlátos 
rendszerre létezik normál input és output készlet és normál rendelésállomány. A szocia
lista gazdaságra az a szemlélet jellemző, „az a biztos, ami nálam van”, még akkor is, 
ha ez inproduktiv slack (nehezen vagy csak sokára, vagy éppen soha fel nem használ
ható, használandó tartalék). Éppen ezért az erőforráskorlátos gazdaságban „egyszerre 
van hiány és slack”. Igaz, a reform után megváltozott a helyzet e vonatkozásban is, de 
csak csökkent a hiány intenzitása, ám meg nem szűnt.

A hiánygazdaságban tehát az eladók uralkodnak a piacon, a keresletkorlátos rendszer
ben viszont a vevők. Ez oda vezet, hogy ,,a termelő-eladó nem érez belső gazdasági 
ösztönzést arra, hogy újabb és újabb, az eddiginél jobb minőségű termékek kibocsátásá
val hódítsa meg a piacot.

S most térnék vissza a vezetői motivációkról korábban elmondottakra. A megfelelés 
vágya nem elegendő motívum, a szívesen végzett munka kielégülése édes kevés ahhoz, 
hogy a piac dinamikusan és főleg hiánymentesen működjék. S mert a motivációrendszer 
(mind a személyes, mind a vállalati) történelmi, társadalmi képződmény, s a körülmé
nyektől erősen behatárolt, ezért szorosan összefügg a vállalati és a vezetői motívum.

Kialakul tehát a hiány normál állapota, amely az „erőforráskorlátos gazdaság normál 
állapota”, s amelynek jelenlétében kell a vezetőknek (vállalatoknak) működniük. Kornai 
a normál állapotot a következőképpen fogalmazza meg: „Egy rendszer normál állapotá
ról akkor lehet érdemlegesen beszélni, ha létezik olyan szabályozási mechanizmus, 
amely kibillenések esetén újra és újra visszatereli a rendszert ebbe a normál állapotba”. 
A vezetői döntések mögött a tervutasítás és a vertikális kommunikáció áll, a piaci jelzé
seknek elenyésző a szerepük, vagyis árjelzések nélkül működik a rendszer, a vertikális 
jelzések mindkét irányban (felülről lefelé és lentről felfelé) mennyiségi jellegűek.

Erre a normál állapotra az a jellemző, hogy a gazdasági rendszerben a vállalatok 
közötti forgalom nem bonyolódik le zökkenőmentesen, az alkalmazkodás nem tökéle
tes. A kielégületlen kereslet (sorbanállást), a kényszerhelyettesítést vagyis a kínálat
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kereslet mindennemű össze-nem-illését nevezi Komái súrlódásnak. A súrlódás a termelés 
gyakorlatában ilyen kifejezések (indokok?) alatt jelenik meg: tervszerűtlenség, szer
vezetlenség, rossz kooperáció, fegyelmezetlenség stb. De magának a jelenségnek a meg
értése szempontjából számunkra közömbös, hogy mi idézte elő a hiányt, a lényeg, hogy 
a hiány megjelenik, s ennek a hiánynak a termelés menetére vonatkozóan konzekven
ciái vannak. Az alkalmazkodás lehet szervezési jellegű vagy anyagi jellegű, de ha nem 
következik be, akkor a gazdaság, a termelés menetében zökkenőkhöz vezet. A súrlódást 
meghatározó (befolyásoló) tényezők nem egyenlíthetik ki egymást, mert hiába van az 
egyik raktárban valamely alkatrészből óriási készlet felhalmozva, ha a nevezett alkatrészt 
kereső vállalatot szerződés köti egy másik vállalathoz, amely viszont nem rendelkezik 
ezzel az alkatrésszel, vagy éppen a kereső vállalat nem tud a felhalmozott készletekről.

De térjünk vissza a vezetői magatartáshoz, amely a továbbiakban is számos gazdasági 
jelenségre magyarázatul szolgál. Megállapítottuk, hogy a vezetői motivációk közül az a 
meghatározó jelentőségű, amely a vezetők mozgásának, presztízsük, hatalmuk növeke
désének jellemzője. A vezetők zöme nem nyugszik abba bele, hogy a megszerzett had
állásokat tartsa, hogy azonos szinten, kiegyensúlyozottan termeljen. Két alapvető al
ternatíva áll a vezetők előtt. Az egyik a hierarchiában való előbbre jutás, a nagyobb 
területek feletti ellenőrzés, döntés jogának és lehetőségének megszerzése, a másik, hogy 
adott területen, (tehát amely felett máris rendelkezik döntési, ellenőrzési joggal) növelje 
azokat az anyagi és személyi javakat, amelyek növekedésével együtt az ő vezetői hatalma 
is növekszik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy megnő annak a vezetőnek a súlya, tekintélye, 
amelyiknek az üzeme létszámban, termelési értékben, naturális volumenben, termék
fontosságban többet, jobbat, fontosabbat termel. Vagyis megnő a vezető hatalma, s 
ezzel együtt (többnyire) az anyagi elismerése is. Ez az a döntő motívum, amely létre
hozza „az expanzió belső kényszerét”, megteremti a növekedés imperatívuszát, s amely
ből következik a csillapíthatatlan beruházási éhség. A helyzetet tovább színezi, hogy 
a beruházás következményeitől (magyarán: a belebukástól) a vezetőnek nem kell fél
nie, mert „a bemházási ajándék az igénylő számára”, a kudarc lehetetlen, mert mint- 
azt már korábban is jeleztem, a csőd a szocialista gazdaságban nem létezik. Kornai 
felhívja a figyelmet, hogy „ . . . önként senki nem mond le a beruházásokról. A szocia
lista rendszerben a gazdasági vezetők annyira megszokták ezt a helyzetet, hogy el sem 
tudják képzelni, más is lehetséges. Pedig éppen ebben áll az egyik legfontosabb különb
ség a tőkés rendszer mechanizmusával szemben” . Természetesen a „majdnem-kielégít- 
hetetlen igény” a beruházások iránt párosul valamiféle realitásérzékkel, önmérséklettel, 
amelyet talán taktikai önmérsékletnek nevezhetnénk, de amely nem áll be valamely fix 
értékre, hanem a mindenkori erőviszonyok szerint változik.

A beruházásokért folyó küzdelem különböző színtereken zajlik, s hogy milyen szín
tereken, azt a beruházás volumene és a beruházásra aspiráló helyzeti energiája, súlya 
dönti el. A döntés szintje is a beruházás nagyságától, várható fontosságától, hasznossá
gától függ. A beruházás elnyeréséért folytatott „hadjárat” akkor dől el, amikor meg
kezdésére megszületik az engedély. Érdemes megnéznünk, hogy milyen valóságos erő
térben, milyen motivációk hatására születnek meg a beruházási döntések. Itt egy rövid 
időre eltérek Kornai gondolatmenetétől, a különböző döntési szintek motivációs szerke
zetét helyezem előtérbe.

86



A közép- és felsőszintű irányítók (allokátorok) döntéseit ugyanazok a motívumok 
determinálják, mint a vállalati vezetőkét, legfeljebb mennyiségi különbséget fedezhetünk 
fel. Tehát pl. a tárcának érdeke, hogy a tárca kapjon bizonyos lehetőségeket, s azon 
belül az egyes iparágak vezetőinek az az érdeke, hogy éppen az ő iparáguk kapja meg a 
nagyobb lehetőséget. S tovább haladva lefelé: a vállalatnak érdeke, hogy az iparágon 
belül éppen ő részesedjen a beruházási javakból. Ahogy ezt Komái megfogalmazza: 
„ . . .  egyfajta cinkosság alakul ki a végső igénylő, vagyis a vállalat vagy közület és annak 
közvetlen felettese között, a közép- és felsőszintű allokátorral szemben.” Mindezek 
után jogos a kérdés, hogy hol születhet meg olyan döntés, amely a népgazdasági igénye
ket és a partikuláris érdekeknek reális összehangolását képes elvégezni? Komái szerint „a 
beruházás versus fogyasztás dilemmája teljes súllyal kizárólag a döntési hierarchia csú
csán jelenik meg. . . .  De mindenkiben, aki a csúcs alatt van, s valamilyen részterüle
tért felelős, ezek a dilemmák külsó'ségesek” . Nem vállalhatom a gondolatmenet teljes 
végigvitelét, inkább csak kérdés formájában fogalmazom meg saját dilemmámat. A 
csúcson lévő vezetők (akik döntéseiket mégiscsak részterületüktől kapott információk 
alapján hozzák) milyen motívumok alapján döntenek a véges mennyiségű javak elosztá
sakor? Az 1968. évi gazdasági reform egyik legfőbb következménye, hogy a beruházá
sokról való döntésekben megnövekedett a vállalatok felelőssége, a visszatérítendő hite
lekből történő beruházások részaránya, a saját határkörben történő döntések mennyi
sége — vagyis nőtt a rizikó. De nem csökken az expanzió belső kényszere, mert „a 
beruházási éhségnek nem szab önkéntes korlátot semmiféle belső gazdasági kényszerű
ség”.

A puha költségvetési korlát, az erőforráskorlátok, tehát a szocialista gazdaság jellem
zői a beruházások esetében is kifejtik hatásukat, a hiány a beruházások megvalósítása 
során is determinisztikus tényező, amiből az következik, hogy létrejön a beruházási 
feszültség. (Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a beruházásért harcba szállók eleve 
alábecslik igényeiket, hogy könnyebben elnyeljék a pozitív döntést, s teszik ezt abban 
a reményben, hogy ha egy beruházás megkezdődött, akkor az be is fejeződik.)

A beruházási igények összessége mindig nagyobb, mint a megvalósítható beruházá
sok. Ebből az következik, hogy szelektálni kell a megvalósítandó, (egészen pontosan: a 
beindítandó) beruházások között. Bizonyos esetekben halasztani kell a beruházásokat. S 
itt elérkeztünk Komái könyvének egyik legizgalmasabb pontjához, annak a kifejtéséhez, 
hogy a halasztás milyen oksági láncolat eredményeképpen jön létre. A halasztáskor 
a felsőbb irányító a pro és kontra érveket sorakoztatja föl egymás mellett és megvonja a 
mérleget. Miért hajlamos a halasztásra? — teszi föl a kérdést Komái, s eképpen vála
szol rá:

1. „Az előny (a halasztás előnye — K. Gy.) eléggé biztos, a hátrány sokkal bizony
talanabb . . .

2. Az előny teljesen belső hatásként mutatkozik; a hátrány jelentős része külső hatás, 
Az előny könnyen mérhető, a hátrány nehezen . . .

3. A halasztás olyan erőforrásokat szabadít fel, amelyek felett felső vagy középszintű 
szervek rendelkeznek, viszont a halasztás okozta hátrányok decentralizáltan jelent
keznek . . .

4. A halasztás előnye azonnal, hátránya késleltetve és az időben elhúzódva jelent
kezik . . . ”
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Fentiek figyelembevételével létezik egy olyan határ, amikor már nem halasztható 
a beruházás, amikor a társadalom tűrési határát kellene átlépni, tehát cselekedni kell. 
Lefordítva a szociológia nyelvére ez az eset akkor következik be, amikor a társadalom 
egyes rétegeiben, vagy az egész társadalomban olyan erős az igény valamilyen javakra, 
hogy a halasztás társadalmi elégedetlenkedéseket váltana ki, tehát azonnal cselekedni 
kell — természetesen más, újabban halasztott beruházások rovására. S ezzel tulajdonkép
pen egy végnélküli láncreakció részesévé válik minden halasztás, illetve minden meg
kezdett beruházás. (A társadalmi elégedetlenség szintjét és megnyilvánulási módjait nem 
tudjuk definiálni, az jelentheti egy iparág csődjét, vagy a nem megfelelő zöldségellátás 
miatt rossz társadalmi közérzetet, tehát az elégedetlenkedők köre lehet nagyon szűk, 
de hangos, vagy nagyon széles, de viszonylag visszafogott, a lényeg, hogy a jelzés, a 
„morgás” eljusson a legfelsőbb szintű allokátorokhoz. S ebben az esetben a motívumok 
közé bekerül az alulról jövő nyomás, amely a döntéshozó számára közvetlen veszélyt 
jelent.

Kornai ezek után megadja az algoritmust is, amely a beruházási döntéseket jellemzi: 
„halasztás tűzoltás halasztás”. A tűzoltás természetesen oda koncentrálódik, 
ahol a bajok sűrűsödnek, s fölemészti a rendelkezésre álló javak jelentős részét, s így 
azokból nem ju t azokra a területekre, ahol még megelőzhető lenne a baj, vagyis a bűvös 
körforgás megállítható lenne. „A tűzoltás így folyamatosan reprodukálja önmagát” .

Úgy gondolom, hogy Kornai algoritmusa nem csak a legfelső vagy felső szintű beru
házási döntéseknél állja meg a helyét, hanem a termelés minden szférájára kiterjeszthető, 
legfeljebb az operacionizálást kell alkalmanként elvégezni, módosítani. A tűzoltás akkor 
következik be, amikor megérkezik a jelzés, hogy tűz van, tehát már kitört a tűz, s to 
vábbterjedését kell megakadályozni. Ez azt jelenti, hogy a visszacsatolási mechanizmu
sokban is komoly hiba van, mert azok csak, akkor jelzik a tüzet, amikor megelőzni már 
nem, csak oltani lehet. Van azonban olyan visszacsatolási rendszer is, amely nem várja 
meg a tűz kitörését, esetleg elhatalmasodását, hanem az első szikra megjelenésekor 
jelez, s elejét lehet venni a tűz kitörésének, tehát sokkal kisebb apparátussal kell a tűz
oltóknak kivonulniok; visszafordítva a képes beszédről: amikor sokkal kisebb ráfordí
tással megelőzhető a baj. Komái fejtegetéseiből azonban világosan kitűnik, hogy a hiány 
állandó jelenléte még akkor sem engedi működni az ilyen visszacsatolási rendszereket, 
ha azok be is épültek a gazdaságba.

Az erőforráskorlátos gazdaságban a munkaerő is m int egy lehetséges erőforráskorlát 
jelenik meg. Komái a munkerőt árunak tekinti, amelynek használatba vételére (vagyis a 
munkaerő elhelyezkedésére) jellemző, ami a többi árura is: a vevő és az eladó nem biz
tos, hogy megtalálják egymást. A munkaerőt keresőnek ugyanis nem általában kell 
munkaerő, hanem bizonyos specifikus ismérvekkel rendelkező munkaerőigénye van 
(nem, életkor, szakképzettség, lakóhely, fizetési igény stb.), s ezzel szemben a munkerő 
árubabocsátáója is specifikus ismérvekkel rendelkezik. Ha a két fél specifikus igényei 
részben (legalább részben) találkoznak, akkor jöhet létre a munkaerő foglalkoztatott
sága. A klasszikus tőkés gazdasági rendszerben a munkerő tartalék jelentős nagysága teszi 
a munkaerőpiacot a vevők piacává. Az erőfonáskorlátos gazdaságban a teljes foglalkoz
tatottság elvben megvalósul. (Hogy ez mit jelent a gyakorlatban és hogyan realizálódik, 
erről Komái részletesen beszél, de a továbbiak megértése szempontjából elhagyhatók e 
fejtegetések.) A munkaerőpiac az eladók piaca, s a munkerőre is érvényes, ami az áru
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féleségekre érvényes volt, hogy a belső slack és a kereslet nem nettózható ki, ugyanak
kor a komplementer slack hiányában a kapun belüli munkanélküliség nem számolható 
fel. (Egyrészt az anyaghiány, szervezési rendellenességek, másrészt a következmények 
nélküli tartalékolás, az expanziós törekvések teszik lehetetlenné, hogy a kapun belüli 
teljes foglalkoztatottság létrejöjjön. A kapun belüli munkanélküliség morális és szocioló
giai konzekvenciái jól ismertek.)

Komái sokszor bizonyított tétele, hogy hiány hiányt szül, a munkaerő esetében is 
mélységesen igaz. A második (fekete, szürke?) gazdaság létrejöttének egyik oka éppen 
az, hogy a teljeskörü foglalkoztatottsággal sem lehetséges a lakossági igények maradék
talan kielégítése, ezért az igények kielégítésének más útjai, módjai alakulnak ki a szük
ségleteknek és a piaci törvényeknek megfelelően.

Hogy a munkaerőpiac is erőforráskorlátos, tehát, a hiány a fő jellemzője, azt Kornai 
a következő logikai sorral bizonyítja: „ha a rendszer erőforráskorlátos, akkor érvénye
sülnie kell a csillapíthatatlan beruházási éhségnek, és az expanzió belső kényszerének, s 
akkor a potenciális munkaerőtartaléknak is előbb vagy utóbb fel kell szívódnia”. Tovább 
bonyolítják még a munkaerőpiac működését a bérgazdálkodás konkrét formáiban meg
lévő ellentmondások, amelyek „nem ösztönzik az eleven munkával való takarékosságra 
a vállalatot” , ám erre később, amikor az árak jelenlétében történő alkalmazkodásról 
lesz szó, még visszatérünk.

Az első rész utolsó fejezetében Kornai a társadalmi hasznok és költségek viszonyáról 
beszél, a korábbiakkal összefüggésben. E fejezetből egyetlen gondolatra szeretném a 
figyelmet felhívni, amely az egész mű szemléleti beágyazottságát bizonyítja. Amikor 
társadalmi hasznokról és eredményekről beszélünk, akkor már el kell vonatkoztatnunk 
a gazdasági leszűkítéstől, s tágabban kell azt értelmeznünk. Számos tudományág együt
tes feladata annak a leírása, hogy egy társadalom mikor „van jó l”, mikor „él jó l”, mikor 
érzi jól magát. Még bonyolultabb ennek az állapotnak a feltételeit meghatároznunk. 
Mégis feltételezzük, hogy a gazdasági döntések, a gazdaság egészének üzemszerű műkö
dése végsó'soron ezt a jól-érzést célozza. A történelmi, társadalmi fejlődés fokához 
hozzárendelhetünk valamely gazdasági jellegű mutatót, ez azonban önmagában még nem 
ad arról felvilágosítást, hogy az emberek hogy érzik magukat, legalábbis a felső határ 
irányában nem. (De bizonyos gazdasági mutatók, ha azok túl alacsonyak, kizárják, 
vagy majdnem biztos, hogy kizáiják, hogy az emberek jól érezzék magukat.) Minden 
társadalomnak létezik egy nagyon nehezen definiálható szociológiai értelemben vett 
jóléti optimuma és létezik egy gazdasági értelemben vett jóléti optimuma. Komái ter
mészetesen az utóbbiról szól érdemben, de jelzi, hogy ez önmagában még nem tájékoz
tat arról, hogy a másik, a szociológiai jólét hol tart.

Az egyes ember szintjén is igaz, hogy valamely kellemességi szint elérése érdekében 
limitált az a befektetés, amelyet még érdemes megtenni, s viszonylag éles a határ, 
amelyen túl már nem érdemes „törni magunkat”. A gazdasági értelemben vett 
társadalmi jóléti optimum egzaktan megfogalmazható, s ennek konzekvenciája: „Nem 
célszerű okvetlenül és mindenáron a társadalmi kapacitás maximális kihasználására tö
rekedni, mert többe kerül a leves mint a hús. Ez egyben immanens kritikája is a nemzeti 
jövedelemmel, mint egyetlen összesített skaláris mutatóval mért fejlettségnek.
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Eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy a hagyományos gazdaságirányítási rendszerben 
milyen motívumok vezérlik a legfelső szintű vezetőket, látásmódjukat mi alakítja, 
döntéseiket mi befolyásolja

Az eddigiek során a gazdasági élet különböző szintjein megszülető döntések, vagy 
aspirációk levezethetők voltak azokból az érdekekből, amelyek az illető helyen ülő 
vezetőt szinte determinisztikus erővel az expanzióra, a hatalom növelésére, a presztízs 
növelésére, illetve az ehhez hozzárendelhető gazdasági cselekvésekre ösztönözték. Igen 
ám, de a legfelsőbb szinten megszülető döntéseknél ezek a motívumok már nem létez
nek, mert azok számára, akik itt döntenek a fenti motívumok irrelevánsak.

Komái szerint ezek a döntések „ . . .  nem egyik vagy másik személy egyéni lelki alka
tából vezetődnek le, hanem a szerepből, a funkcióból, azaz abból a tényből, hogy meg
határozott társadalmi viszonyok között nekik kell dönteniök bizonyos kérdésekben”. 
Ha itt megállna, nem fogadhatnánk el érvelését, mert ez nem több, mint az alsóbb szintű 
vezetők esetében már korábban tett leegyszerűsítés, hogy a jól végzett munkabelső szük
séglet és ez elegendő motívum a megfelelő döntésekhez.

A hagyományos gazdaságirányítási rendszerben a legfelső szintű vezetők közvetlen 
politikai-hatalmi motivációja döntő. Kornai ezt írja körül: „A feltételes reflex,. . .  a mai 
outputot preferálja, . . . vállalva ennek ellentéteképpen olyan hátrányokat, amelyek ká
rosan hatnak majd a távolabbi jövőben . . Türelmetlenség a minél gyorsabb mai 
expanzió érdekében, akár a távolabbi jövő expanziójának a rovására is.

Az eddigiek együttesen azt eredményezik, hogy „a szocialista rendszerben a gazdaság- 
irányítás hagyományos formái mellett a társadalmi kapacitás kihasználása feszített”. 
Nem kis feladat a szocialista társadalomban a döntések feletti társadalmi kontrollnak 
a mi viszonyaink között is működő szabályozó mechanizmusait kitalálni, de még ennél 
is nehezebb ezeket meghonosítani, mindenki által elfogadhatóvá tenni. Mert addig 
csupán a döntéshozók szereptudatára, privát rátermettségére, becsületességére vagyunk 
rászorulva, vagy durvábban fogalmazva, ezeknek vagyunk kiszolgáltatva.

Alkalmazkodás árak jelenlétében

A hiány második nagy egysége, terjedelem szerint éppen a fele, az árak jelenlétében tör
ténő alkalmazkodás különböző vonatkozásait elemzi. Már az árak nélküli alkalmazkodás 
esetében, egy elvont modell tanulmányozása esetén is láthattuk, hogy mit jelent a 
„kemény” és a „puha” költségvetési korlát.

Kornai itt bemutatja a „kemény” a ,,majdnem-kémény” és a „puha” költségvetési 
korlát feltételei között működő vállalatot, annak cselekvési szabadságát, játékterét, 
lehetőségeit s végül azt, hogy a puha költségvetési korlátból milyen vállalati magatartás 
következik. Két tényezőt tartok fontosnak kiemelni: az egyik a túlélés, a másik ennek 
lehetséges fo lyom ányai növekedés. Megítélésem szerint ugyanis a vállalati vezetők dön
téseikben éppen a túlélés és növekedés közötti minőségi különbség alapján ítélhetők 
meg.

Amikor Kornai összehasonlító megállapításokat tesz a kapitalista és a szocialista 
gazdaságról, akkor azokat a legfontosabb tendenciákat emeli ki, amelyek alapján a 
hiány, mint olyan, a későbbiekben még pontosabban értelmezhetővé válik. Ha a magyar-
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országi 1968. évi reformot is a szocialista gazdaság fejlődésének részeként értelmezzük 
(márpedig ezt kell tennünk!), akkor azt láthatjuk, hogy két ellentétes tendencia érvé
nyesül a kapitalista és a szocialista gazdaságban. A kapitalista gazdaságban „ a trend a 
(költségvetési korlát) felpuhulása irányában mutat.” A társadalom összérdekeit kép
viselő erők olyan irányú nyomást gyakorolnak az államra, hogy bizonyos létfontosságú 
termékeket szubvencionáljon, az ezeket gyártó vállalatokat mentse meg a tönkremene
teltől, bizonyos esetekben államosítással mentsen meg egész ágazatokat. Az 1968-as 
reform után ennek a tendenciának az ellentéte volt megfigyelhatő hazánkban: a költség- 
vetési korlát keményedése következett be, bár továbbra is elég puha maradt, a keménye- 
dés csak a korábbi időszakokhoz képest tekinthető jelentősnek.

A szocialista gazdaságban a vállalatnak „nem kell küzdenie azért, hogy életben- 
maradjon”, mert erre vonatkozóan az állam garanciát vállalt. A kapitalista vállalat eseté
ben ez a garancia tiszta formájában szinte soha nem létezik. A szocialista vállalatok fenn
maradásának elvi garanciáját az elvonások és juttatások konkrét rendszerén át valósítja 
meg az állam. Ez a folyamat túlontúl nagy szerepet biztosít az újraelosztást végző szer
veknek, a vállalat és a redisztribuciót végző szervek függőségi kapcsolata a „puhítás” 
irnyába hat. A reform kulcsszava a nyereségérdekeltség volt, Kornai könyvében viszont 
a kulcsszó a költségvetési korlát minősítése, a szocialista gazdaság esetében annak puha
sága. S itt megint a vállalati vezetők döntését meghatározó külső gazdasági tényezők 
szerepéhez juthatunk el. Komái ugyanis kimondja, hogy „az a tény, hogy egy vállalat 
tulajdonosai, vezetői, dolgozói érdekeltek a nyereség növelésében, egymagában nem 
döntheti el viselkedésüket. Nyereségérdekeltség plusz kemény költségvetési korlát — ez 
alapjában véve a reálakciók vonalára tereli a cselekvést. Nyereségérdekeltség plusz puha 
költségvetési korlát -  ez legalábbis egyenrangú szerepet ad a pénzügyi változók mani
pulálásának, az áremelésnek, az állami adományokért való kilincselésnek és így tovább.”

Számomra ebből az következik, hogy a reform folytatása a költségvetési korlát „ke
ményítőse” kell legyen, ami azzal a következménnyel jár, hogy a vállalati vezetők 
egyrészt megtanulják a kockázatvállalással járó döntéseket, másrészt, már ebből követ
kezően, a vezetők ,jutalmazása-büntetése” az eddigiekhez képest sokkal szélesebb ská
lán valósul meg. Ez azonban mindaddig, amíg az áraknak nem ju t érdemleges szerep, 
nem hiszem, hogy bekövetkezhet!

Kornai, amikor az árak iránti érzékenységet kezdi tárgyalni, eloszlatja illúzióinkat, 
mert azonnal közli, hogy „mindazt, amit a szocialista vállalat viselkedéséről a könyv első 
részében elmondottunk, most csak kiegészítjük az árak szerepével, előrebocsátjuk a 
végeredményt: van hatásuk, de ez a hatás elég halvány, másodrendű.” Mindez természe
tes módon következik abból, hogy a szocialista gazdaságban a vállalat nem ütközik 
kemény költségvetési korlátba, ezért kereslete árérzéketlen marad, mert döntéseit 
sokkal inkább a felettes szervek igénye: kielégítésének vágya határozza meg, mint az 
árak. Különösen igaz ez akkor, amikor az árarányok is hibásak. Ugyanakkor kimondja, 
hogy ha „ . . . — valamennyi intézményi adottság, szabályozási mechanizmus, maga
tartási szabályosság, motiváció — változatlan marad, akkor a relatív árrendszer semmiféle 
változtatása sem képes megszüntetni a vállalati szférában a hiány állandó újratermelő
dését.” Ugyanis „bármilyen is az inputok relatív árrendszere -  mindig van és lesz olyan 
input, amely iránt a kereslet kielégíthetetlen.” Ez végső soron azt jelenti, hogy „az ár 
nem szabályozza effektiv módon a vállalati keresletet”.
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Komái az árak alakulásának vizsgálatakor annak a mítosznak a tarthatatlanságáról 
is szól, hogy ,,minden vagy majdnem minden árat belátásuk szerint szabályoznak az 
állam központi szervei. A központi gazdasági vezetés nem mindenható, nem tud (és 
esetleg nem is akar) minden árat kézbentartani” .

Kornai háromféle árról és ezek szerepéről szól. Az adminisztratív, az áladminisztratív 
és a szerződéses árak eltérő módon befolyásolják a vállalatközi szférát. (Ezek közül csak 
az elsőt, „az adminisztratív árat” szabhatja meg a gazdasági vezetés belátása szerint”) 
Az áladminisztratív és a szerződéses árak lényegében a vállalatközi kapcsolatokban ala
kulnak ki, azzal a különbséggel, hogy előbbit a gazdasági vezetés szentesíti. Az admi
nisztratív árak köre a termékek differenciálódásával egyre szűkül, hiszen a gazdasági 
vezetés számára megoldhatatlan feladat lenne a mind bonyolultabb és mind nagyobb 
számú termék-állandó árellenőrzése. Ez a differenciálódási és mennyiségi növekedési 
(fajtanövekedési) folyamat azt is jelenti, hogy az árszínvonal mérése is egyre megoldha- 
tatlanabb feladat, mert a hatalmas termékmennyiség és annak differenciáltsága, a szám
talan minőségi variáns, nem teszi lehetővé az egzakt mérések vgérehajtását, ezért a mér
hető árak köre leszűkül. Az árstatisztika — természetesen — a különböző időszakokra 
vonatkozó összehasonlító árak mérésére törekszik, ezért „az erre alapozott árindex 
lefelé to rzít” . S itt az árak szférájában bizonyítja Kornai, hogy ha a reform utáni árpoli
tika nem párosul a költségvetési korlát radikális keményedésével, akkor a hiánygazdaság 
lényegi jegyei nem szűnnek meg. Miért? Mert „amit az eladó nyer, azt — tartósan — nem 
veszíti el a vevő, hiszen pillanatnyi veszteségét folytonosan továbbadhatja.”

A nyereségben való érdekeltség hatására a reform után nőtt az árfelhajtási tendencia, 
s bár ezzel párhuzamosan nőtt a vevő ellenállása, azonban az árfelhajtó törekvések erő
sebben növekedtek. ,Ilinél intenzívebb valamely részpiacon a hiány, annál inkább kész 
a vevő eltűrni az inputok árának nyűt vagy burkolt emelését . . .  sőt annál inkább haj
landó arra is, hogy maga ajánljon fel magasabb árat.” Ez pedig azt jelenti, hogy, a hiány 
az áremelés irányában hat. „A fordított összefüggés azonban nem áll fenn: az áremelés 
nem vezet a hiány tartós enyhüléséhez.” Végeredményben azonban, ha a vállalatközi 
szférában érvényesül is egy árfelhajtási tendencia, az ilymódon képzett nyereségek és 
veszteségek a gazdasági vezetés különböző beavatkozásai következtében kiegyenlítőd
nek, mert „e folyamat mögött nincs o tt a tőke reallokációja; a reáltőke nem áramlik át 
a veszteséges vagy kevésbé jövedelmező helyekről a jövedelmezőbbek felé”. Ez a fajta 
kiegyenlítő tendencia eltompítja a meglévő vezetői motivációkat is. A vállalatok mögött 
amúgy is o tt áll az állam, amely biztosítja fennmaradásukat minden körülmények 
között. (Most azokról a kivételes esetekről nem szólunk amikor nem szanálással, hanem 
megszüntetéssel reagál valamely veszteséges vállalat tevékenységére.)

A bérek, a termékek és szolgáltatások elosztása a háztartások között és a fogyasztói 
magatartás szorosan összefüggnek. E tényezőknek Kornai jelentős teret szentel. Min
denekelőtt leszögezi, hogy „a kormányzatnak hathatós eszközei vannak arra, hogy biz
tosítsa a központi bérpolitika megvalósulását.” a kétféle pénz, a „bér-pénz” és a „nem 
bér” szétválasztása azt (is) eredményezi, hogy a forint még hazánkban sem teljesen 
konvertibilis, mert a pénzforgalom terveiben a bér-pénz külön tételként szerepel, a nem 
bérre szánt pénzt nem szabad bérre költeni. A hagyományos és a reform utáni bérpoli
tika jelentős eltéréseket mutat ebben a vonatkozásban, de „számos módon most is korlá
tozzák a bérre történő kifizetéseket”.
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A bérpolitika tervezett, és a tervezőknek a gazdasági jellegű tényezőkön túl mesz- 
szemenően figyelembe kell venniük a szociológiai tényezőket is. Ezek között is döntő 
a reálfogyasztás egy főre eső értéke, összefüggésben a növekedési ütemmel kapcso
latos alsó tűrési határral, illetve a növekedés ún. normál ütemével. E gazdaságilag csak 
regisztrálható, ám a lényegüket tekintve társadalmi, megközelítési módjukban szocioló
giai mérőszámok alapvetően meghatározzák a bérpolitika alakítását. A beruházási 
éhség, az expanziós törekvések egyrészről, a társadalmi feszültségektől, elégedetlen
ségektől való félelem másrészről, kijelölik azt a nem is túl széles sávot, amelyen belül a 
bérpolitika alakítói kénytelenek a ,,normát” beállítani. A sávból való kikerülés esetén 
„természetes korrekció” következik be, amely a bérpolitikának a „realitásokhoz” való 
hozzáigazítását teszi szükségessé. Mint arról korábban már volt szó, az egy főre jutó 
fogyasztás volumenének növekedése nem jelenti azt, hogy azzal párhuzamosan a hiány 
csökken.

Komái könyvének leginkább interdiszciplináris formálású fejezete amelyben a nomi
nálbér és a reálbér hatását vizsgálja a munkaerő összesített keresletére és kínálatára. 
Anyagkezelésével azt bizonyítja, hogy egy elvont közgazdasági elemzés önmagában, a 
társadalmi, szociológiai, politikai összefüggések hálózatából kiragadva, nem juthat rele
váns következtetésekre. Amikor a potenciális munkaerőtartalék történeti kialakulásáról 
szól (az extenzív korszakban) nem hagyja figyelmen kívül a paraszti létformából a mun
káséletmódba való átváltást (ugyanakkor ennek a migrációnak a gazdasági vetületét is 
elemzi): döntőnek tartja, hogy e réteg nem szabad választás útján került munkahelyére, 
kényszerpályákon mozgott.

A nők munkábaállásának közgazdasági elemzése sem végezhető el anélkül, hogy ne 
fordítanánk figyelmet e folyamat szociológiai és pszichológiai vonzataira. Komái olyan 
kategóriákkal operál, mint „életforma váltás”, „aspirációs szint” . Az interdiszciplináris 
közelítés folytatódik a relatív bérek és a munkaerő eloszlása (allokációja) összefüggésé
nek vizsgálatánál. Itt már megjelenik elemzésében a kemény költségvetési korlátos ház
tartás; az eladóként funkcionáló munkaerő nagyon árérzékeny. Ezért „a munkaerő allo
kációja ágazatok, vállalatok között egyike annak a kevés szférának, . . . .  amelyben az 
árjellegű jelzéseknek és a hozzájuk kapcsolódó ösztönzéseknek aránylag erős a hatásuk.” 
Ez a megállapítás csak a kínálati oldalon igazán érvényes, a keresletet számos tényező 
behatárolja. S e tényezőknek csak egy része gazdasági jellegű. (Oktatáspolitikai, képzés
politikai döntések, szakma társadalmi tekintélye, munkahely klímája, felettesek emberi 
tulajdonságai, de ilyenek még a munkahely és a lakás közötti távolság, a munkahely által 
biztosított egyéb, nem bér jellegű juttatások, kölcsönök, stb .).

Mindenesetre „nyilvánvaló, hogy — társadalmi rendszertől függetlenül — mindig, 
minden bérért dolgozó ember szeretne lehetőleg több pénzt kapni az általa végzett mun
káért. Ennyiben mindenki elégedetlen a bérével” . Komái szerint „szó sincs arról, hogy a 
bérfeszültségek kiigazítását a közvetlenül érintett dolgozók egymagukban, vagy képvise
letükben a szakszervezetek vívnák ki a gazdasági vezetőkkel szemben”. A közvetlen 
munkahelyi vezetőknek is érdekük, hogy a béreket emeljék, s ilyenkor ők viselkednek 
a munkások képviselőiként, mert ez a magatartás egybeesik érdekeikkel. „A bérfelhajtási 
tendencia beépített inflációs tényező a szocialista gazdaságban” — mert a puha költség- 
vetési korlát is ezt „sugallja” a vezetőknek. (Kornai egy algoritmussal jellemzi a fenti
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összefüggéseket: munkaerőhiány bérfeszültség bérfelhajtási tendencia;
amely logikai sor „az erőforráskorlátos gazdaságban szügségképpen állandóan újra
termelődik” .)

A bérek jelentik a háztartások kemény költségvetési korlátját. Kornai megállapítja, 
hogy ,.miközben minden igénynek van parciális telítődési szintje, az igények összessége 
telíthetetlen”. Az MKKE szerzői munkaközössége által írt Szocialimus politikai gazda
ságtana tankönyvben ez á ll., A  kommunizmus kibontakozásának legfontosabb megnyil
vánulása, hogy a lakosság szükségleteit teljesen ki lehet elégíteni, a munka szerinti el
osztásról át lehet térni a szükségletek szerinti elosztásra.” Ez az utópisztikus gondolat 
évtizedek óta kísért, anélkül, hogy érdemben megtörtént volna az elemzése. Kornai 
implicite polemizál ezzel egész művében, de egészen közvetlenül is: „ . . .  a társadalom 
esetleg képes kielégíteni egyes emberek minden szükségletét — de akkor másokat meg
foszt ettől és viszonylag alacsonyabb fogyasztásra kényszerít. Vagy képes kielégíteni 
minden ember egyes szükségleteit — de akkor más szükségleteit jóval a telítődési szint 
alatt fogja kielégíteni. Olyan társadalom azonban, amely minden polgárnak minden 
szükségletét a telítődési szintig kielégíti lehetetlen; nemcsak most, de a jövőben is. 
Bárhogy növekedjék is az anyagi jólét . . . ” A javak háztartások közötti elosztásának 
azonban csak egyik módja a bérek piacon való elköltése.

A háztartások (a lakosság) közötti elosztás három formáját ismerhetjük meg: 1) az 
árverést; 2) a kiutalást; 3) a sorban állást. Korunkban e három alapséma, illetve ezek 
kombinációi az uralkodók. „Az árverési séma kizárólagos kiválasztási ismérve a keresleti 
ár.” Ez azt jelenti, hogy a kemény költségvetési korláttal rendelkező háztartás csak 
addig tarthatja meg vételi szándékát, amíg költségvetési korlátjába nem ütközik. A ki
utalás, mint elosztási forma a társadalom politikai, szociológiai beállítódásától függően 
preferál vagy diszpreferál bizonyos szempontokat természetesen azokon a kereten belül, 
amelyek adottak a számára. A kiutalás lehet összefüggésben a kereslettel, de lehet attól 
független is. A kiválasztási ismérvek koronként és társadalmanként erőteljesén változ
nak, (pl. rászorultság, érdem, származás, társadalmi állás, politikai magatartás, személyes 
kapcsolatok, viszonzott szívesség, korrupció). A kiutalás lényege, hogy (valamilyen 
szempontok szerint) a pénzelosztáshoz képest, azon túl újraelosztást hajt végre.

Mind a kiutalásos, mind a sorbanállásos elosztási forma a hiányról tájékoztat bennün
ket. Ugyanis — eltekintve bizonyos szociálpolitikai megfontolásoktól — a kiutalásos 
elosztási forma a javakkal rendelkezőt ruházza fel azzal, hogy a preferenciákat meghatá
rozza, s erre egyáltalán azért van lehetőség, mert az ilymódon elosztásra kerülő javak 
beszerzése pl. a tiszta árverési formában nem valósítható meg. (Különösen, ha valamely 
ideológia is belejátszik az elosztás gyakorlatába.) Nyilvánvalóak az ezen elosztási forma 
mögött rejlő anomáliák pl. a korrupció, vagy annak olyan megfoghatatlan burkolt for
mái, amelyek a preferenciák tisztázatlansága miatt nem érhetők tetten, vagy ha tetten 
érhetők, akkor „megmagyarázhatók” .

Világos, hogy a kiutalás a központi vagy a helyi hatalom által kialakított preferenciák 
szerint történik, s akkor nem találkozik a közvélemény elítélésével, amikor pl. szociál
politikai megfontolások alapján, szélsőségesen rossz helyzetben élő családok helyzetén 
javít, de az is nyilvánvaló, hogy gyakran a kiutalások olyan személyeknek kedveznek, 
akiknek a kiutalási joggal rendelkezők valamilyen módon lekötelezettek (lehet, hogy
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nem is személyesen, hanem intézményi szerepükben). Ilyenkor a közvélemény erősen 
elítéli a kiutalási (kedvezményezési) aktust.

Minden hatalom kialakítja saját preferenciarendszerét. Tulajdonképpen a sorbanállás- 
tól való mentesítés is a kiutalásos forma egyik esete, még akkor is, ha (miként pl. a gép
kocsivásárlás esetében a művészek, orvosok stb.) felárat kell fizetni a kiutalásért. A felár 
ugyanis nem áll arányban az előnnyel.

A fekete gazdaságról Kornai ugyan soha nem feledkezik meg, de nem bonyolódik 
bele elemzésébe. Reprezentatív termékcsoportonként elemzi a különböző történelmi 
időszakok elosztási sémáját, azonban, mivel a feketepiac moderáló hatását nem vonja 
vizsgálódási körébe, bár a modell helytálló, enyhén torz képet kapunk.

A fogyasztók magatartását egyik oldalon a megszerezhető javak határolják be, a 
másik oldalon a kemény költségvetési korlát. Sok vonatkozásban hasonlóan viselkednek 
a vállalatokhoz mint vevőkhöz, legalábbis a viselkedésüket leíró modell kategóriái szint
jén. A különbség lényege az elágazások, döntések gyakoriságában van. A szociológus 
számára a fogyasztói magatartás két oldalról korlátolt, s e határokat kell alaposabban 
szemügyre vennünk. Az egyik, az alsó határoltság arról tájékoztat bennünket, hogy a 
kemény költségvetési korláton belül az alapvető anyagi szükségletek kielégíthetők-e, s 
ennek milyen nem pénzbeli, költségvetési konzekvenciái vannak; a másik, a felső határ, 
rétegspecifikusan megadja, hogy melyik az az összeg amely felett a pénz már nem 
költhető el, mert az alapvető és a differenciált fogyasztás szférájában is kielégített a 
szükséglet, illetve a hiány miatt nincs mit vásárolni. A szociológus számára az első 
eset a fontosabb, a második eset, a felülről limitált költési vágy inkább a közgazda vizs
gálatának tárgya. A kényszerköltés, a kényszerhelyettesítés, a várakozás, a felhalmozás, 
a kényszermegtakarítás, stb. a fogyasztói magatartás jellemző kategóriái. Nyilvánvaló, 
hogy szociológiailag, politikaüag akkor keletkeznek a legnagyobb feszültségek, amikor 
az alapvető szükségletek a költségvetési korlát szűkössége, vagy a hiány miatt nem elé
gíthetők ki. De gazdaságilag ugyanolyan probléma lehet, ha kényszermegtakarítást 
végeznek az emberek, mert nem áll rendelkezésükre „a pénzbefektetés széles spekt
ruma” . S ha a pénz megtartására, őrzésére nem ösztönöz az infláció töredékét fedező 
bankkamat, spekulatív befektetések keletkeznek, amelyek bizonyos értékőrző termékek 
árait verik fel a csillagos égig. A hiány tehát sajátos, negatív formában is megjelenik: 
jelesül akkor, amikor hiányzik a pénz elköltésének, befektetésének lehetősége.

A fogyasztói magatartás és a termelés között valamilyen összefüggést jogos feltételez
nünk, de m int arra Kornai figyelmeztet „az outputkészletek alakulásából csak óvato
san vonhatunk le következtetéseket a piac állapotára vonatkozóan. Az improduktív 
készletek változása nem érinti közvetlenül a fogyasztó helyzetét.” Ugyanígy a fogyasztói 
ár és a fogyasztási szektorban mutatkozó hiány közötti összefüggés -  éppen az elosztás 
különböző módjai, valamint a vállalat puha és a háztartás kemény költségvetési kor
látja miatt — nem jelenti azt, hogy a fogyasztói árak emelésével csökken a hiány in
tenzitása. A politikailag szükséges adminisztratív árak, a hatalom számára (részben 
szociálpolitikailag) nélkülözhetetlen elosztási preferenciák és a vállalatok elszívó hatása 
miatt a hiány versus árszint mutató bonyolultabban függ össze, mintha tiszta árveréses 
formában kelnének el a termékek, s a vállalatoknak is kemény költségvetési korlátjuk 
lenne. Emellett „nem érvényesül olyan automatizmus, amely biztosítaná, hogy a fo
gyasztó árszívonal emelése csökkentse a vállalati szektor keresletét” illetve ,.növelje a 
vállalati szektor kínálatát”.
98



A könyv utolsó három fejezetéről, ahol számos korábbi megállapítás új kontextusban 
kerül megvilágításra, terjedelmi okokból nem tudunk szólni, és le kell mondanunk 
Komái egész munkásságának ismertetéséről is.

Komái János könyve a társadalomtudományok művelői számára is nélkülözhetetlen 
mű. Számos megállapítását, következtetését szociológusoknak, politológusoknak, tör
ténészeknek együttesen kell továbbgondolni, (s a visszacsatolást az elméleti közgazda
ságtan felé biztosítani).
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A következő két írás a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Szervezési Csoportja, 
a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága és a KISZ KB Értelmiségi Fiatalok 
Tanácsa által 1980. december 12—13-án megrendezett „Gazdaság politika, gazdasági 
szervezet” c. tudományos konferencián elhangzott előadások.


