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I. A gazdaságtörténet 

értelmezési keretei (helyi 

gazdaság – duális gazdaság) 



Van másik alternatíva! 



NEM VESZI FIGYELEMBE A 

HAGYOMÁNYOS PÉNZÜGYI 

KÖZVETÍTŐRENDSZER A HELYI 

ÉRDEKEKET 

Vannak kétkedők – komoly 

félreértések 



NEM ALKALMAS A HELYI 

ÉRDEKEKET SZOLGÁLNI, A 

GLOBÁLIS GAZDASÁG 

ÉRDEKEIT KÉPVISELI 



A GAZDASÁGBAN KEVÉS A 

PÉNZ, EZ KÜLÖNÖSEN A HELYI 

KÖZÖSSÉGET SÚJTJA 



A KAMAT A FELHALMOZÁST 

TÁMOGATJA, EZÁLTAL 

VISSZAFOGJA A GAZDASÁG 

NÖVEKEDÉSÉT 



A GLOBÁLIS KERESKEDELEM 

KÁROS, MERT ELSZÍVJA A 

HELYI VÁLLALKOZÁSOK ELŐL 

A KERESLETET, EZÁLTAL 

MUNKANÉLKÜLISÉGET 

GENERÁL 



A gazdaságtörténet nemzetközi dimenziói 

 

Mikro (háztartás, vállalkozás) 

Makro (növekedés, szerkezetváltás, 

gazdasági konjunktúra, válság, 

foglalkoztatottság) 

Politikai megközelítés (gazdasági rend, 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok, 

gazdasági önszerveződés) 

Annales csoport - Mikrotörténelem 

 

 



 

A gazdaságtörténeti kutatások új irányai 

(gazdaság és társadalomtörténet) 

Kliometria 

Protoindustrializáció 1972.  F. Mendels 

Verlag rendszer, első iparosítás, darabbér, 

kockázat alig van, helyi ipar, regionális 

hatás. Svájc óraipar és kékfestő ipar Jura 

hegység  

 

 

 



HG 

•Kockázat elkerülése 

•Regionális hatáskör 

•Helyi piac és termékek 
támogatása 

•Helyi termékek, márkák és 
védjegyek 

•Helyi cserekereskedelmi 
rendszer 

•Kamatmentesség 

•Szövetkezés 

•Válságban gyógyír 

•Helyi hasznosulás 

•Szociális gazdaság 

•Fenntartható vidéki 

turizmus 

•Mikro, kis és 

középvállalatok 

•A közösségben marad 

•„munkát cserél” 

•Spekuláció 

kiküszöbölése 

•gazdaság.- és 

társadalomerősítő hatás 

•A globális tőkével szemben 



• 1891- első röpirata: A pénzügy reformja mint a 
szociális államhoz vezető út – Argentína válsága: 
tapasztalati út. A szociális dilemma okai. 

• A természetes gazdasági rend fogalma 

• Adam Smith és a fiziokraták használták ezt a 
fogalmat 

• Gesell az emberi munka kizsákmányolását nem a 
termelőeszközök magántulajdonára vezette vissza 
(marxizmus), hanem a pénzrendszer szerkezetében 
rejlő hibákra.  



 Keynes jóslata 1936-ból:  "a jövőben többet fogunk 
tanulni Gesell, mint Marx szellemétől", ez a jövő még 
mindig nem érkezett el. Kérdés, hogy lesz-e elegendő 
időnk a változtatáshoz. Az ökológiai egyensúly - és 
alighanem a világgazdasági rendszer egyensúlya is - 
bármikor felbomolhat, s ezt mindenki, gazdagok és 
szupergazdagok, a rendszer eddigi haszonélvezői is 
meg fogják szenvedni. A küszöbönálló katasztrófa jó 
alkalom lenne arra, hogy teljesen más alapokra 
építkezzünk egy ökologikus pénz- és gazdasági 
rendszer jegyében.  



 Szocializmus és kapitalizmus nem egymás 

alternatívái, hanem ugyanazon érme különböző 

oldalai. És a szocialista rendszer kudarcát sem csak a 

mindenkori döntéshozók alkalmatlansága vagy a 

korrupció okozta, ahogy azt állandóan hangoztatják. 

A rendszer bukásához bizonyára ezek is 

hozzájárultak, de a probléma gyökerei mélyebbre 

nyúlnak. Az igazi ok pénzrendszerünk 

működésében keresendő. A pénzrendszer hibái 

négy alapvető tévedésre vezethetők vissza.  



 Szelíd (forgásbiztosított) pénz hatásai függnek attól, 

hogy milyen körben vezetjük be. Gesell  

nemzetgazdasági  szinten  javasolta  bevezetni,  erre  

se  akkor,  se  később  nem  történt kísérlet.  Gesell  

életében  is  már  (az  ő  aktív  közreműködése  

nélkül)  de  később  is,  minden recesszió  idején  

reménykeltő  kísérletek  indultak  helyi,  tehát  nem  

nemzetgazdasági  szinten. Ezredfordulónk idején, 

napjainkban is egy ilyen jellegű új hullámnak 

vagyunk részesei.  



 Silvio  Gesell: milyen  feladatokat  kell betöltenie  a  

szelíd  (forgásbiztosított)  pénznek.  

 Meglepően  egyszerű lesz a felsorolás:  

 

 1.  Biztosítsa az áruk cseréjét  

 2.  Gyorsítsa az árucserét  

 3.  Tegye olcsóvá a cserét.  



Az első tévedés: 

 

a növekedési folyamatok eltérő 

sebességével kapcsolatos. 



A második alapvető tévedés: 

 

ha azt hisszük, csak akkor fizetünk 

kamatot, ha kölcsönt vettünk fel. 



A harmadik alapvető tévedés:  

 

ha azt hisszük, a kamat, fizessük bár 

hitel után vagy az árakban elrejtve, 

feltétlenül jogos.  

 



A negyedik alapvető tévedés:  

 

azért kell kamatot fizetnünk, hogy az 

inflációt kiegyenlítsük. 



 Valójában az infláció annak a pénzrendszernek 
a szükséges velejárója, amelyben a kamatra a 
pénzforgás biztosítása miatt van szükség. 
Különböző gazdasági mutatók 
összehasonlításával lehet ezt megvilágítani. Az 
1968-89-es időszakban a Német Szövetségi 
Köztársaság bruttó hazai terméke (GDP-je) a 
négyszeresére nőtt, éppen úgy, mint a bruttó és 
nettó bérek és járandóságok, valamint az 
állami bevételek.  



  

 Nagyjából 1890 óta létezik a Silvio Gesell által 

megfogalmazott pénzrendszer és "természetes 

gazdasági rend", amely a kapitalizmushoz és a 

kommunizmushoz körülbelül úgy viszonyul, mint a 

ptolemaioszi világkép (amely szerint a Nap kering a 

Föld körül) a kopernikuszi világképhez (amely 

ennek pontosan az ellenkezőjét állítja).  



1916 



A nagy gazdasági világválság: USA 

J. K. Galbraith 

John Kenneth Galbraith 

(1908-2006) 

- keynesi, intézményi közgazdász 

- könyvei nagyon népszerűek 

- (American Capitallism (1952); 
The Affluent Society (1958); The 
New Industrial State (1967) 

The Great Crash 1929 

- először 1954-ben jelent meg, azóta többször is kiadták 
(az 1929-es válság 25-éves évfordulója); 2009-ben is 

- a 29-es spekulatív tőzsdepiaci buborék „lélekrajza” 

- humor, irónia, első bestseller-e 

- Utolsó fejezet: „Cause and Consequence” 



A 2007-2010-es válság 

Globális pénzügyi válság 



GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A VILÁG NAGY GAZDASÁGAIBAN, 2000–2011 

 

Megjegyzés: a GDP változása százalékban. A 2009–2011. évi értékek előrejelzésen alapulnak. 

Forrás: IMF (2009a) 



„Kasino Kapitalismus” 

Vak játékösztön? 



Következtetések 

 

 

3. A legsikeresebb megoldási kísérletek… 



 

Egykor 

 

• Raiffeisen mozgalom 

• New Deal 

• pénzhelyettesítők 



Ma 

 

• Szegények bankja 

• Helyi pénz (több mint kétezer) – közösségi 

pénzrendszerek 

• Iszlám bank (mintegy 30 éve fektették le 

elméleti alapjait: Muassam Ali)  

 



Wilhelm Raiffeisen 



 A Raiffeisen hitelszövetkezeti rendszer volt a 

kontinens szövetkezeti mozgalmainak egyik 

legelterjedtebb formája. Wilhelm Raiffeisen a porosz 

Rajna tartományban gyakorolta hivatását, mikor 

1845. január elsejétől megválasztották Weyerbusch 

polgármesterévé. A segélyegylet létrehozására a 

közvetlen előzményt jelentette az 1847. évi igen 

drága év ill. a kemény  tél következtében a 

Westerwald községeiben beállt éhínség. 



 Az egyesület főképpen az uzsoraszerű 

állatkereskedelem ellen kívánt fellépni, de 

tevékenysége kiegészült a megfelelő pénzösszegek 

hitelezésére vetőmag és eszközök vásárlására és 

gazdasági épületek létrehozására. Kezdetben még 

csak egy-egy tőkés támogatta Raiffeisent tervének 

megvalósításában, majd azután rövid idő múlva már 

állami támogatással szervezhette a takarék-és 

kölcsönszövetkezeteit.  



  

 A Raiffeisen szövetkezetek gyorsan terjedtek el 

Ausztriában, Svájcban, majd behálózták a kontinens 

országait. A Raiffeisen-szövetkezetek előmozdítására 

1889-ben birodalmi törvény látott napvilágot, 

amellyel egy időben a forma eljutott Magyarországra 

(1885), nem sokkal ezután Spanyolországba, 

Oroszországba, Hollandiába, Franciaországba és 

Dániába és a fent említett Svájcba és Ausztriába. 



 A mezőgazdasági szövetkezetek kontinentális 

fejlődésén kívül (a fentiek mellett még Anglia, 

Közép-, Kelet-és Dél-Európa országai) eljutott az 

USA-ba, Japánba és Indiába, amely országokban a 

német minta (ott 90%-ban egyesületekben 

szerveződött) szerint szervezték meg a vidéki 

takarék-és kölcsönpénztári szövetkezetek rendszerét. 

Ezek hasznos közvetítőinek bizonyultak a termelési 

tényezőkkel karöltve a mezőgazdasági racionalizmus 

érvényesítésének.  



Silvio Gesell 



Muhammad  

Yunus 



  

 Bár a tőzsdék gyengélkedése és az ingatlanpiac 

teljesítménycsökkenése rosszul érinti az arab 

országok hitelintézeteit, a rendszer támogatói szerint 

a saríá egyfajta beépített védelmet jelent az 

amerikaihoz hasonló pénzügyi válság ellen. Az 

iszlám vallás ugyanis tiltja a derivatívok használatát 

és a túlzott kockázatvállalást.  



  

 "A muszlim bankrendszer szépsége az, hogy nem ígér 

többet, mint amivel valóban rendelkezik. Ezeket a 

bankokat nem védi az állam, így a gazdaság lassulása 

esetén szenvednek, de az ügyfelek nem veszítik el 

mindenüket" – vélte Majed al-Refaie, a bahreini 

székhelyű Unicorn Investment Bank vezetője.  



4. És a jövő? 

A helyi pénz szerepe felértékelődik, 

Gesell igazolása 

A gazdaságtörténet legújabb fogalma 



A világ 2025-ig: válság válság 

hátán 

Nemzeti Hírszerzési Tanács Global Trends  

2025  előrejelzése 

http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html


  

 Mivel  a globalizációt  létrehívó  civilizáció 

összeomlása elkerülhetetlen,  ezért  a  szelíd pénzre  

nagyobb  feladat  vár  rá:  Noé  bárkája  kíván  lenni.  

S  a  szelíd  pénzt  működtető önszerveződő 

közösségeknek az ókori keresztény kisközösségek 

példáját kell követniük.  



Így vagy úgy, de egyetértve azokkal az elemzőkkel, 

akik azt állítják, hogy a válság oka valóban a 

gazdasági szereplők elbizakodottságán múlott nagy 

részben, Raghuram Rajan jóslata szinte szóról szóra 

bekövetkezett. 

 Galbraith korábban mutatott válságelemzésének 

több pontja megegyezik Botos Katalin 

véleményével, miszerint 2008-ban a válság első nagy 

áldozata a lakáspiac volt. 



 

 

 

 

 

A helyi pénz szerepe felértékelődik, Gesell-t igazolni 

látszik, a gazdaságtörténet legújabb fogalma lehet. 

Ha az Amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács globális 

trendjeit nézzük a világ 2025-ig küzdeni fog a 

válságokat és konfliktusokkal. Ez az elv már közel 

áll a nagy gazdasági válságok idején aktuális 

szövetkezeti alapon működő helyi pénzek, az iszlám 

bank és a szegények bankja filozófiájához. 

 



A globalizáció kritikájaként értelmezett alternatív 

megközelítés már szimpatikus, rámutat a 

globalizáció mértéktelenné válására, ami nem kezeli 

a negatív hatásokat. Nem hagyja érvényesülni az 

elesetteket, a védelemre szorulókat. A globalizáció 

kritikusai elutasítják az általa működtetett 

pénzrendszert is.  



Mai kor emberének kérdésfelvetése az, hogyan tudja 

magát kordában tartani a hagyományos alapokon 

nyugvó pénzrendszer, illetve a helyi és szövetkezeti 

pénzrendszerek milyen szerepet tudnak játszani a 

helyi gazdaságban és társadalomban, megtalálva azt 

a szükséges arányt, amivel a tradicionális 

fizetőeszköz sikeres komplementere lehet?  



Megállapíthatjuk tehát, hogy a helyi pénz által 

kiváltott helyzet a globalizáció mikéntje a gazdasági 

válság elhúzódása, a helyi pénz által bevezetett 

eszközrendszer terjedése arra enged következtetni, 

hogy a gazdaságtörténet elfogadott és mérlegre 

kerülő diszciplínájává válhat. 
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