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Forleden døde Janos Kornai, der i en menneskealder var Ungarns mest berømte og berygtede 

økonom. Kornai kritiserede fra midten af 1950' erne måden, socialistiske økonomier fungerede, og 

diagnosticerede en række væsentlige problemer. Disse problemer er også centrale i debatten om 

dansk økonomisk politik og velfærdsstaten. 

Kornai blev født i 1928 og døde 18. oktober i år. På trods af, at familien var jødisk og blev 

diskrimineret både før og efter krigen, og faderen blev myrdet i Auschwitz, skrev den unge Kornai sin 

afhandling, mens han arbejdede som journalist i 1950' erne. 

Studiet af socialistiske samfunds systematiske overcentralisering vakte genklang udover landets 

grænser, men da den ungarske opstand blev slået ned i 1956, måtte et af landets lyseste hoveder 

finde andet arbejde. Kornai brugte meget af tiden som persona non grata på at studere økonomisk 

forskning, som den blev bedrevet uden for Østblokken, før han i midten af 1960' erne kunne 

reetablere sig i den akademiske verden. 

Det var derfor først langt senere, at hans internationale hovedværk udkom. I Economics of Shortage 

fra 1980, der var en analyse af planøkonomiers mangler indefra, introducerede han konceptet " 

bløde budgetbegrænsninger". Kornai diagnosticerede dermed et problem, der er fælles for alle 

offentligt ejede eller kontrollerede virksomheder og organisationer, uanset om de eksisterer i 

socialistiske eller kapitalistiske samfund. 

En blød budgetbegrænsning er situationen, hvor offentlige virksomheder kan tillade sig at overskride 

budgettet, fordi de ved, at de offentlige ejere - staten, kommuner osv. - dækker underskuddet. 

De bruger derfor ressourcer på forventet efterbevilling, fordi de offentlige ejere enten ikke vil lade 

virksomheden få synlige problemer eller gå konkurs, eller fordi " ejere" som byrådsmedlemmer og 

andre decideret sidder i virksomhedens bestyrelse. 

Kornai pegede således på en væsentlig grund til, at offentlige virksomheder sluger ressourcer, ikke 

udvikler deres ydelser, og over tid bliver stadigt mindre produktive: Med en blød budgetbegrænsning 

er truslen fra konkurs og konkurrence helt fraværende. 

Han pegede også på - ikke uden humor - at offentlige virksomheder ofte ender med at klage over, at 

forbrugerne efterspørger de " forkerte" varer. En del af problemet er, at alt for mange ressourcer 

bindes i uproduktive offentlige virksomheder, når offentligt ejerskab eller kontrol er udbredt. Hvor 

potentielt produktive ressourcer ender, bliver i højere grad et spørgsmål om politisk indflydelse end 

produktiv værdi. 



Resultatet er, som Kornai viste, en decideret " mangeløkonomi" i lande, der umiddelbart ikke burde 

være fattige. I en tid, hvor der er pres fra en række partier for at øge statens rolle i Danmarks 

økonomi, er disse indsigter derfor centrale: Kornais advarsel gjaldt al politisk kontrol. 

 

Christian Bjørnskov 


