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ÚJIK és RIK 

• Az ÚJIK kapcsán a fı vád mégsem a beckeri racionalitás-értelmezés, hanem a 

mainstream úgymond imperializmusa szokott lenni. A terjeszkedés vajon nem 

önsorsrontó? Imperial overstretch? Implózióveszély? Lehet, hogy a régi-

intézményieknek nem is kéne megijedniük? Lehet, hogy a neoklasszika 

öngyilkosságot követ el, amikor (túl)nyújtózkodik? 

• Egyelıre nem így tőnik: az ÚJIK hihetetlen – amerikai – sikertörténet, lakatosi 

értelemben progresszív kutatási program (Williamson: vitalitás, fokozatos 

építkezés, its best days lie ahead), újabb és újabb aldiszciplinák keletkeznek  

• Az a sokrétő intézményi tudás, mely eredetileg a fıáramon kívül illetve annak 

szélén keletkezett, egyfajta módszertani megbékélés keretében ma már 

jószerivel a standard elmélet részévé vált; a neoklasszika is ıriz fontos 

intézményi elemeket, és nemcsak a piac kapcsán: az alkalmazott 
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diszciplínákba (munka, pénz, stb) „számőzött” institucionális összefüggések 

újra-(f)elismerése 

• Régóta mőködik már az ÚJIK külön tudományos társasága (nemzetközi és 

európai is), folyóiratok (Journal of Law and Economics, Journal of Institutional 

and Theoretical Economics, Journal of Economic Issues, Journal of Economic 

Perspectives), könyvsorozatok, egyetemi kutatóközpontok (Virginia, Indiana, 

Berkeley, St. Louis), Coase-Intézet stb. 

• Ki kezdi az ÚJIK kutatási programját? 

– Valószínőleg Coase, nem is tudván, hogy lerakta az alapokat 1937-ben 

(The Nature of the Firm), jó hosszan alvó felfedezés (Nobel, 1991), 

Williamson veszi fel a fonalat (1975, Markets and Hierarchies, 1985, 

Economic Institutions of Capitalism; igaz, elıtte járnak a „californiai 

chicagoiak”: Armen Alchian, Harold Demsetz (eredetileg Új 

Szervezetelméletnek hívták); párhuzamosan bomlik ki a többi ÚJIK-

aldiszciplína 

• Mi volt elıtte: RIK 

– Elnevezések: Intézményi közgazdaságtan (Hamilton), ÚJIK (Williamson) 

– Egész sora az irányzatoknak, legtöbbször csak felsorolják (mi részletesen 

tárgyaljuk majd ıket a következı négy elıadásban): marxizmus, német 

történeti iskola, osztrák iskola, Ordo-liberalizmus, amerikai intézményi 

iskola, Komparatív Gazdasági Rendszerek 

– Nem az ÚJIK végzi ki, hanem alulmarad a versenyben a neoklasszikus 

elmélettel (Keynes sem menti meg): amerikai „Methodenstreit” a 

negyvenes években 

– Coase (1984) a RIK-rıl: a “mass of descriptive material waiting for a 

theory, or a fire”; ország- ill. esetspecifikus tapasztalat, nehezen 

általánosítható  

– Továbbélés takaréklángon (Galbraith, komparatív gazdasági rendszerek 

stb.) 

– A RIK bevett jellemzıi (nemsokára árnyaltabban is): kultúra, történelem, 

evolúció, komparatisztika, interdiszciplinaritás, racionalitáskritika, 

formalizálás-hiány, empírikus elemzés, indukció stb. 
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Röviden az ÚJIK-ról 

• És az ÚJIK? Sokkal kisebb az egyetértés a meghatározásában (ahány szerzı, 

annyi definíció). Ahogy múlik az idı, egyre több irányzatot számítanak ide. Íme 

azok az iskolák, melyeket a legtöbben ide sorolnak, gyakran más-más néven: 

− A tulajdonjogok (tranzakciós költségek) közgazdaságtana 

− Jog és közgazdaságtan 

− Új politikai gazdaságtan 

− Új gazdaságtörténet 

• Mi beszélünk majd más irányzatokról is (evolúciós közgazdaságtan, új 

komparatív gazdaságtan ill. gazdaságtörténet, a közkormányzás elmélete stb.), 

illetve nem nagyon szólunk megint másokról (magatartás- és kísérleti 

gazdaságtan), és nemcsak az idıhiány okán 

• Hanem azért sem, mert ez utóbbiak – bár sok fontosat megtudunk tılük az 

intézményekrıl is – inkább a mainstream racionalitásfelfogásával, mint 

intézményi rövidlátásával perelnek 

• Az ÚJIK alapjellemzıi: 

− Viselkedési feltevés: racionalitás – korlátokkal (ideológiaiakkal is) 

− Szereplık: egyén és intézmény (az elıbbi adott, az utóbbi nem): 

módszertani individualizmus 

− Haszonmaximalizálás mint általános alapelv (a szőken vett gazdaságon 

kívül is): economic society 

− Az intézmény: emberi konstrukció (tervezés, választás) 

− Tranzakciós költségek 

− Mérni tud: ökonometria az intézményi elemzésben 

− A vállalat: nem termelési függvény, hanem governance-struktúra 

− Korlátozott racionalitás, tökéletlen szerzıdések, opportunizmus 

− Bizalom, elkötelezıdés, társadalmi tıke 

− Attitőd: óvatos relativizmus (piac és hierarchia, magán- és kollektív 

tulajdon egyaránt lehetséges, választás hatékonysági alapon) 

• Coase: „Ifjú koromban az a mondás járta, hogy ha valami túl nagy butaság 

ahhoz, hogy elmondjuk, még elénekelhetjük. A modern 

közgazdaságtudományban pedig a butaságokat matematikai képletekbe lehet 

önteni.” 

• Williamson: négy szinten lehet institucionalista módon elemezni  

(sıt, zéró szint=pszichológia): 1. beágyazódás (szociális és kulturális alapok), 

2. alapvetı intézményi környezet, játékszabályok, 3. governance (a játék maga, 

szerzıdések, tranzakciós költségek közgazdaságtana), 4. rövid távú erıforrás-
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elosztás (neoklasszikus közgazdaságtan); egyre gyorsabbak az intézményi 

változások, ahogy az erıforrás-elosztás szintjéhez közelítünk 

• Korábban (James Duesenberry): economics is all about how people make 

choices; sociology is all about why they don’t have any choices to make – ezen 

lép túl a 2–4. szint; intézményi szociológia és intézményi közgazdaságtan: 

átlapolódás 

• Hova tegyük végülis az ÚJIK-ot? 

− Viszonya a fıáramhoz: lakatosi kifejezéssel, az új intézményi 

közgazdaságtan segédhipotéziseket épít a neoklasszikus kutatási 

program védıövébe? Kiterjeszthetı-e a neoklasszikus elmélet? 

− E program magja nem szívódik fel közben: de vajon az ÚJIK megmenti-e 

a fıáramot vagy a sírját ássa szép lassan? Az „imperializmus” visszaüt? 

− Szakíthatnak is alkalmasint 

• És a „Nagy Történeti Kérdés”: mennyiben magyarázzák az ÚJIK megjelenését 

és virágzását (belsı) tudományelméleti és (külsı) tudományszociológiai 

tényezık? A neoklasszika „kifáradásától”, az interdiszciplináris kutatás sikerein, 

a matematika új lehetıségein át egészen a globalizációig és a kommunizmus 

bukásáig: redukcionizmusveszély 

• És a három (rossz, de megkerülhetetlen, és nem biztos, hogy megválaszolható) 

„Nagy Elméleti Kérdés”: 1. jobb-e az ÚJIK mint a RIK? 2. fejlıdik-e az ÚJIK? 3. 

vajon az ÚJIK képes-e átfogó és konzisztens elméletet létrehozni, ha már a 

RIK-nek nem sikerült?  

Az intézmény fogalmáról 

• Mielıtt belefognánk az egyes ÚJIK-iskolák részletes tárgyalásába, ideje végre 

megmondani, mit is értenek az idézett szerzık intézményen (ezt majd 

ütköztetjük a RIK felfogásával) 

• Kanonikus definíció (Furubotn and Richter, 2003): „... A set of formal, or 

informal, rules, including their enforcement arrangements. These constraints 

are, in effect, the rules of the game whose purpose is to steer individual 

behavior in some particular direction.” 

− Majd mindenki vonakodik meghatározni, jobb híján North-ot idézik (rules 

of the game); nemcsak a szabályok, de szankcióik is, tartósság mint 

kritérium, az intézménynek nem kell feltétlenül formálisnak lennie; az 

egyének döntéseitıl függ, de nem redukálható azokra; spontán és 

tervezett intézmények 
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• Cél: nehogy egy élettelen formális/technikai szervezettel (organizational shell) 

legyen azonos (keret, burok, máz?), ezért megszemélyesítendı (Schmoller: a 

szervezet az intézmény személyes oldala); a szervezet is intézmény, de nem 

minden intézmény jelenik meg szervezetként 

• A szervezet kijelöli saját határait, elkülönítve bennfentest és kívülállót, döntési 

szerkezetet határoz meg és felelısségeket 

• A szervezet North-nál: embercsoport, mely összehangolja cselekvéseit és 

hasznot húz az intézménybıl (az intézmény részhalmaza); Arrow: egyének 

csoportja közös célfüggvénnyel; szervezeti innováció felértékelése, itt a 

figyelem a technológiai újításokra szegezıdik 

• Vannak-e intézmények a közgazdaságtan kedvencei (tulajdon, piac, állam, 

pénz stb.) elıtt is? 

• A kultúra (szokások, normák, konvenciók, tudás, nyelvi szimbólumok, stb.) is 

intézmények önmagukban vagy inkább a szervezetek töltıanyagai? Szervezet 

mint héj, kultúra mint mag, együtt: intézmény? 

Mit csinál az intézmény? 

• (A RIK nyelvén): interakciókat, kollektív cselekvést szabályoz, koordinál, 

rendez, szokásokat, konvenciókat rögzít, közös rutinokat alakít ki, önfenntart, 

önigazol 

• (Az ÚJIK nyelvén, a fentieken túl): tranzakciós költségeket csökkent, kormányoz 

(governance), potyautazást, járadékot szabályoz, hiteles 

elkötelezıdést/bizalmat garantál, csökkenti a bizonytalanságot, ösztönzıket 

mőködtet, várakozásokat generál stb. 

• Fontos kutatási kérdések (elsısorban az ÚJIK-nál): 

– intézmény és racionalitás 

– az intézmények endogenitása 

– intézményi kompatibilitás és sérülékenység 

– útfüggıség 

– formális és informális intézmények 

– miért vannak és hogyan jönnek létre gazdasági intézmények, és miért 

létezik olyan sokfajta belılük? 

– mitıl lesznek stabilak? 
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