
INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN 



INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével. 





INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN 

Készítette: Kovács János Mátyás 

 

Szakmai felelős: Kovács János Mátyás 

 

2011. június 

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 



INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN 

3. hét  
 

A „régi” intézményi közgazdaságtan 

történeti típusai  

I. rész 
 

A marxizmus és a német történeti iskola 
 

Készítette: Kovács János Mátyás 
 

Szakmai felelős: Kovács János Mátyás 



Tartalom 

• Marx 

• Kollektivista utópiák 

• Német történeti iskola 



Marx 
• Marx versus marxizmus 

• Van-e egyáltalán Marxnak intézményfogalma? Ha igen, hány? 

Az intézmény mint rendszer: kapitalizmus versus kommunizmus 

Társadalmi-gazdasági formációk 

Termelési módok 

Termelési viszonyok, tulajdonviszonyok 

Munkamegosztás  

Felépítmény, állam 

Osztályok és hierarchiák 

A kapitalista vállalat 

Piac, áru, tőke, verseny 

• Intézmény és érdek 

• Történeti/dialektikus megközelítés 

• Intézményi változás és forradalom 

• Osztályharc: természetes kiválasztódás? 



Marx (folyt.) 
• Empírikus-e a marxi intézmény-fogalom? 

• A (materiális) érdek kitüntetett szerepe: utilitárius elfogultság? 

• Akvizitív értékek és ösztönzés 

• Racionalitás-fogalom módszertani individualizmus nélkül 

• Agency-probléma: determinizmus, egyén és/vagy intézmény; a 

történelmi törvényszerűség mint az intézményi változás hajtóereje 

• A kapitalizmus homogenizálása: a nem-kapitalista intézmények 

másodrendű volta, eltekintés a „beágyazódástól”, a „család, állam 

és magántulajdon” kapitalizálódásának feltevése; a kapitalizmus-

változatok érdektelenek 

• A rendszerek/intézmények fejlődési pályája: változás versus 

haladás, evolúciós optimizmus 

• Marx mint német historicista: módszertani kollektivizmus? 



Marx (folyt.) 
Kitekintés: analitikus (rational choice) marxizmus 

• A marxi paradigmán belüli újraértelmezési kísérlet  

a 70-es/80-as évek marxista revíziós hulláma keretében;  

ám a revízió túl radikálisra sikeredik  

• Túlnyomórészt a kapitalizmusról szól, nem a 

kommunizmusról September Group (John Roemer, Jon 

Elster, Adam Przeworski stb.) 

• Alapkérdés: társadalmi osztály és kollektív cselekvés 

(közös érdek?, osztálytudat?), potyautasprobléma 

kizárása  

• Csoportnagyság, vezetés, kultúra, osztályharc 



Marx (folyt.) 
Kitekintés: analitikus (rational choice) marxizmus 

• Neoklasszikus (játékelméleti, általános egyensúlyelméleti) igazolási 

kísérlet a kizsákmányolásra, az osztály-fogalomra stb. – 

munkaértékelmélet nélkül, módszertani individualizmussal, mikro-

alapozással (kizsákmányolt az, aki egy egalitáriusabb elosztással 

nyer, a kizsákmányoló pedig az, aki veszít), tudományosan precíz 

eszközök alkalmazásával 

• Elster: Making Sense of Marx (1985), Roemer: General Theory of 

Expolitation and Class (1982) 

• Később, már 1989 után Roemer kísérlete (ha nem is a 

kommunizmus, de) a piaci szocializmus analitikus igazolására; a 

piac nem, de a magántulajdon kiiktatható (Pranab Bardhan and 

John Roemer (eds.): Market Socialism. The Current Debate, 1993) 



Marx (folyt.)  
A kommunizmus mint példa az intézménytervezésre 

• A kommunizmus mint intézményi probléma 

Filozófiai/politikai fogalma (a kommunizmus mint a 

kapitalizmus tagadása) igen erős, a gazdasági 

meglehetősen gyenge/aluldeterminált 

A kommunista gazdaság intézményrendszeréről 

ambivalens állítások (központi versus decentralizált 

erőforrás-elosztás, a vállalat státusza, egyenlőségelv stb.), 

de a gazdasági magatartás  általános intézményi 

keretfeltételei egyértelműek: nincs magántulajdon, terv 

koordinál és munkaidőben mérnek, naturális a csere, 

szabad a munkamegosztás stb. 



Marx (folyt.)  
A kommunizmus mint példa az intézménytervezésre 

• Vannak-e ezen elveknek analitikus alapjai? A kapitalista 

újratermelési modell nincs kiterjesztve a kommunista 

gazdaságra, az értékelméletben pedig erősen inog (hibás) 

mind a használati értékfogalom, mind a munkaidő-

gazdálkodás tézise (nem szólva az értéktöbblet és a termelési 

ár fogalmáról) 

• Ez utóbbiak nélkül azonban meglenne a kommunizmus-

doktrina, igaz, ha nem bizonyítható a kapitalista intézmények 

összeomlása, miért lenne egyáltalán kommunizmus? 

• De mi az, hogy tervezés, köztulajdon és önigazgatás? Milyen 

intézményekben öltenek ezek testet? 

• Igény a munkásmozgalomban az intézmény-designra 



Kollektivista utópiák 

• Realizmus versus utópia: milyen legyen a Zukunftsstaat? 

• A közgazdaságtan jóideig nem erőlteti a párbeszédet 

(kivétel Böhm-Bawerk és Pareto), a marxisták meg 

igazolva érzik magukat (összecsengés a századvégi 

utópiákkal és a hadigazdaság/naturálgazdaság új 

elméleteivel), modernitás illúzió 

• Egymás között folytatják a vitát, legfeljebb saját tabuikat 

érintik meg (Kautsky, Bernstein, Hilferding, Luxemburg, 

Plehanov, Bogdanov, Lenin stb.), illetve nem a 

neoklasszikusokkal perlekednek (kivétel: Buharin Böhm-

Bawerk-kritikája) 



Kollektivista utópiák (folyt.) 

• Hogyan születik a bolsevik/hadikommunista közgazdász, akinek mi 

sem lesz természetesebb november 8-án, mint hogy rögvest 

konfiskál/rekvirál, központosít/hierarchizál, újraeloszt, piacszabályoz, 

tervez, naturalizál, militarizál, munkahadsereget, kommunát szervez 

vagy három éven át, amíg fel nem lázad a nép (NEP); miért oly 

természetes, hogy a hadigazdaság átlényegül hadikommunizmussá? 

• Az intézményi minták sorát kezdhetnénk Konfuciusszal, a judaizmussal, 

a görögökkel, a kolostorokkal és a céhekkel, beszélhetnénk 

Campanelláról (Napállam) és Morusról (Utopia), de még a Babeuf-fel, 

Blanquival és a jakobinusokkal se foglalkozunk, és a 19. század 

nagyrészét is átugorjuk (Owen, Saint Simon, Fourier, szocialista 

ricardiánusok, Mill és a szövetkezetek, fabianusok, Rodbertus, Lassale, 

Proudhon, a francia/orosz anarchoszindikalisták), nem lesz szó a 

Párizsi Kommünről, sem Henry George-ról 



Kollektivista utópiák (folyt.) 

• A bolsevikok apafigurája anno Németország, úgy is mint „utolérő” ipari 

nagyhatalom, meg úgy is, mint nagy munkásmozgalom: katedraszocializmus, 

szociáldemokrácia, a „fejlesztő” állam Bismarcktól Rathenauig; a 

katedraszocializmusból a „szocpol”-os attitűd, az etatizmus és a 

protekcionizmus a csábító; ami meg a II. Internacionálé marxizmusát illeti, azzal 

úgyszintén harcban állnak Leninék (evolucionizmus, ökonomizmus, 

reformizmus, „a történelem nekünk dolgozik”, „készülni a forradalomra, nem 

szervezni azt”), de a jövőképük sokban azonos  

• Hivatalosan a szocdemek mindahányan a Zukunftsmacherei ellen (majd a 

gazdaság objektív törvényei, ill. a proletariátus eldönti milyen legyen a „jövő 

állama”), de nem lehet sokáig kivárásra játszani egy messianisztikusra hangolt 

mozgalomban. 

• Terjednek az utópiák, tűrni kell őket, ha nem is támogatni (még August Bebel is: 

Nő és a szocializmus), viktoriánus regény a fő műfaj (százával írják őket, a 

80/90-es években), legnépszerűbbek: Edward Bellamy (Looking Backward), 

Theodor Hertzka (Freiland), William Morris (News from Nowhere), 

Atlanticus/Karl Ballod, (Zukunfsstaat); van persze antiutópia is (Eugen Richter, 

Zamjatyin, Huxley majd Orwell) 



Kollektivista utópiák (folyt.) 

• A jövendő társadalom intézményi alapvonásai:  

nincs magántulajdon; ha van állam (Bellamy), az szolgál-közvetít, 

nem uralkodik/diktál, közvetlenül ellenőrzik, a termelés szervezett 

(kérdés: a gazdaság egy nagyvállalat vagy kisközösségek hálózata, 

többnyire kisipar-ellenesség), egyenlő – naturális? – elosztás 

(fejadag?, Ballod kidolgozza), kereskedelem helyett közraktárak 

(garantált jövedelem, esetleg pótlék, pénz helyett központi 

számlarendszer) 

bőség, legalábbis nem szűkösség, érdekharmónia, nyilvántartás 

(kapacitások, készletek, szükségletek), technikai fejlődés 

(villamosítás: Ballod–Lenin), erkölcsi ösztönzés (de 

munkahadsereg, Ballod), összemérhetőség (munkaidőben), 

standardizált – „valódi” – szükségletek, transzparencia, 

akadálytalan információáramlás; fizikai-szellemi munka,  

város-falu, férfi-nő, család-társadalom: a különbségek eltűnnek 



Kollektivista utópiák (folyt.) 

• Igazságosság, testvériség, szabadság: hol szürke (Bellamy, falanszterszerű), hol 

vidámabb (Hertzka) 

• Átmenet? Morrisnál: reformokból teljes összeomlás, sztrájk majd véres polgárháború, 

győzelem; Richternél: vereség, mert a parasztság ellenáll az államosításnak, 

hadsereg veri le, költözködési tilalom, a munkafegyelem romlik, a korrupció 

elhatalmasodik, áruhiány, kivándorlás, autarkia, munkaidő-növelés, 

fejadagcsökkentés, fegyelmezés, munkáslázadások letörése, vérfürdő, káosz 

• Ennyit az informálisan tűrt/támogatott irodalomról. De mit mond a 

II. Internacionálé hivatalosan a „jövő államáról”? Egy marxistának el kell ismernie a 

kapitalizmus civilizációs vívmányait: rend, fegyelem, szervezettség, racionális 

igazgatás, központosítás, koncentráció, hierarchia (már az utópiák is eszményítik a 

katonás rendet: Bellamy Moltke hadseregéről) 

• A német szociáldemokrácia lassan eltáncol a társult termelők önkormányzó 

közösségeinek intézményi ideáljától a „gazdaság mint  hierarchikus üzem/vállalat” 

paradigma irányába; talán nem is annyira elvetendő a bismarcki rendszer 

(államosítás, racionális bürokrácia, jóléti rezsimek), 1891: Erfurti Program 



Kollektivista utópiák (folyt.) 

• A hadigazdaság/naturálgazdaság mint átkötő fogalom Nyugat 

és Kelet között (Neurath, Ballod-Atlanticus, Csajanov, Larin, 

Kricman, stb), a német hadigazdaság sikertörténete 

(Rathenau és Möllendorf, központi nyersanyaghivatal, 

munkaerő-mozgósítás, stb.), a naturális parasztgazdaság 

ideálja, az első tanácsköztársaságok gazdasági programjai, 

Neurath: a hadigazdaságon át a naturálgazdaságba 

(Verwaltungswirtschaft), szocializálás és nacionalizálás 

• A marginalista tudósok szocialisztikus  elképzelései (Walras: 

föld-államosítás, Jevons: állami beavatkozás, Marshall: 

progresszív adózás, egyáltalán a cambridge-i jóléti tradíció 

kezdetei) – minek a vita, ha egyetértünk? 



Német történeti iskola 
• A modern institucionalizmus ősforrása? 

• Solow: ma már senki se tudja, mi az a német historizmus (ha nem lett volna 
Methodenstreit  – lásd a következő előadást – a nevét is elfelejtik) 

• Németországban az angol/skót klasszika nem túl népszerű (pedig conjectural history-
t írnak), ehelyett kameralista hagyomány, protekcionizmus (List), romanticizmus 
(Müller) – kollektivista intézményi fogalmak 

• Két generáció: 1. Roscher, Hildebrand, Knies (Lipcse, Jéna, Heidelberg), 
2. Schmoller, Weber, Sombart 

• Német Sonderweg: nacionalizmus, állami paternalizmus, protekcionizmus, szociál-
reformizmus (Verein für Sozialpolitik) 

• A Volkswirtschaft  mint intézményi alapkategória (az ország/nemzet/rendszer mint 
referencia és elemzési egység), nemzeti sajátosságok, a Nationalökonomie mint 
makroökonómia? 

• Az egyén e kollektívumba ágyazódik bele, szabad akarata korlátozódik 

• Institúciók és orgánumok: a gazdaságtan mint anatómia, biológiai metaforák 

• Intézmények: szokások, erkölcsök, törvények közös célokat követő konzisztens 
rendszere; kulturális/vallási érzékenység; intézmények és tudás (a szellemiség 
hatalma, Weber: a kapitalizmus szelleme) 



Német történeti iskola (folyt.) 

• Spontán és akaratlagos szervezetek megkülönböztetése 

• A társadalom mint organizmus (Spencer hatása a második nemzedékre) 

• Alapfeltevés: a klasszikus ökonómia nem magyarázza a gyors változásokat 
(nemzetállam, iparosítás, utolérés): új elmélet vagy új tények? előbb az 
utóbbit: gazdaságtörténet, statisztika 

• Az univerzális törvények tagadása (természetjog-ellen), induktivizmus, 
spontaneitás helyett jog/etika/tört., organicista fejlődésmodell, a 
„történelmietlen racionalizmus” ellen (a szocializmust is így bírálják) 

• Mégis: a politikai gazdaságtan tárgya a gazdasági törvények; Roscher: 
tiszta tapasztalati tudomány, tárgya a történelem – az elmélet történeti 
relativizálása  

• Realizmus és leíró elemzés, pontosságvágy 

• Specifikus intézmények versus általános axiómák 

• Komparatisztika és történeti korszakolás, a Zeitgeist és az etika kitüntetett 
szerepe 



Német történeti iskola (folyt.) 

• Hatás: anglo-amerikai (elsősorban ír: Ingram, Leslie, de 

angolok is: Cunningham, Foxwell) : a politikai gazdaságtan 

törvényei  (magántulajdon, pénzbeni csere, bérmunka stb.) 

szerintük nem érvényesek bizonyos országokban (kulturális 

különbségek, sajátos intézmények); Marshall sem elutasító: 

van ugyan brit Methodenstreit is, de ő is elfogadja a 

nemzeti sajátosságokat és biológiai hasonlatokkal ír le 

intézményeket (fiatal-idős); Közép- és Kelet-Európában 

sokkal nagyobb a német historicizmus befolyása 

• Hosszú táv: a német történeti iskola mindenféle 

ideológiákkal képes  – valamilyen fokon – társulni: 

szocializmus, liberalizmus, konzervativizmus, fasizmus 



Irodalom 
Kötelező 

Marx: A Gothai Program kritikája, 1875 

Bence–Kis–Márkus: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan, 1992 

Schumpeter, History of Economic Analysis, 1954 (részletek) 

Madarász: Sehonnai szakácskönyvek..., 1990 

Pearson: Was There Really A German Historical School of 

Economics?, 1999 

Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, 1995 

 

Ajánlott 

Böhm-Bawerk: Karl Marx and the Close of His System,  1896 

Elster: Making Sense of Marx (1985) 

Neurath: Through War Economy to Economy in Kind, 1919 



Melléklet 
Életrajzi skiccek 

• Balcerowicz 

• Klaus 

Záró kérdések 

• Az iskola és elődei/utódai 

• Barátok és ellenfelek 

• Felfedezések 

• A kutatási program változásai 


