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Amerikai „régi” institucionalisták 

• Brit institucionalizmus már van, igaz historizmusba csomagolva: csak a 

név hiányzik; tőlük is átszivároghatnának az intézményi eszmék; 

fontosabb, hogy amerikai közgazdászok Németországban tanulnak a 

19. század végén (Adams, J.B. Clark, Ely – “the Germans”) egészen a 

világháborúig; Schmoller óriási hatása: szabadpiac-ellenesség, 

racionalitás-posztulátum bírálata, miközben a marginalizmust Kniestől 

tanulják; Schmollertől a vállalatelméletét is átveszik (a cég mint 

társadalmi szervezet)  

• Az institucionalisták a század első évtizedeiben meghódítják a vezető 

akadémiai pozíciókat az USA-ban (Ayres, J. M. Clark, Knight, 

Commons, Mitchell, Hamilton stb.) és a kormányzatban is befolyásos 

tanácsadók lesznek a New Deal és a világháború idején 

• Veblen hozza a fordulatot: nemcsak a neoklasszika költözik át a 

tengerentúlra; az institucionalista irányzat kezdetben egyenrangú az 

európaival (az új intézményi közgazdaságtan esetében lesz majd 

egyértelmű az amerikai fölény) 



Amerikai „régi” institucionalisták: 

Veblen 

• Hányfajta amerikai institucionalizmus létezik?  A vebleni, 

evolucionista (darwinista) áttörés igen erős; Commons és 

Mitchell követi, egészen Galbraith-ig húzódik az eszmetörténeti 

ív; közben párbeszéd a szociológiával és a pszichológiával; 

egyre függetlenebbül az európai (német) elvbarátoktól 

• Veblen „középutas” újításai (Hodgson) 

Egyén és intézmény is kiindulópont 

„Agency” és „emergence” egyszerre 

A racionális döntések habituális alapjai 

Se módszertani individualizmus, se módszertani kollektivizmus, se 

biológiai redukcionizmus 

A tanulás és tudás szerepe az evolúcióban 

A teleológia kiiktatása a történelemmagyarázatból 



Amerikai „régi” institucionalisták: 

Veblen (folyt.) 

• The Theory of the Leisure Class (1899) 

• The Theory of Business Enterprise (1904) 

• Az intézmények természetes kiválasztódása 

• Intézménydefiníció: uralkodó  „habits of thought” (a pragmatizmus 

hatása, nem a hegeli Geist, amely testet ölt az intézményben);  

a „habits of thought” viszont a „habits of life” következménye 

• Biológiai érvelés? Csak a kiválasztódás (és az ösztönök) kapcsán 

• Egyszerre a) Marx determinizmusa, b) a történeti iskola organicizmusa, 

szellem-központúsága ill. elmélet-nélkülisége és  

c) a marginalizmus utilitárius szemlélete és racionalitásfelfogása ellen 

• A kor uralkodó közgazdasági irányzatait pre-darwinistának tartja: 

taxonómiát művelnek, ahelyett hogy genetikusan elemeznének 



Amerikai „régi” institucionalisták: 

Veblen (folyt.) 

• Ugyanakkor Schmollert dicséri „az intézmények eredetének, 

növekedésének, fennmaradásának és változásának darwini 

értelmezéséért” (1901) 

• A neoklasszikusokat (a kifejezés tőle származik) nemcsak azért bírálja, 

mert nem figyelnek az intézményekre, hanem azért is, mert statikus és 

hedonista az emberképük („a lightning calculator of pleasure and pain”); 

helyette ösztönök és szokások mint fő mozgatók (James és Dewey 

alapján); mai nyelven: preferenciák endogenizálása 

• Kumulatív változások (folyamat versus egyensúly) feltevése 

• Ösztönök (munkálkodás, gondoskodás, kíváncsiság, ill. ragadozás, 

utánzás és önfigyelés) és intézmények evolutív összjátéka (hasonlóan 

a marxi termelőerők/termelési viszonyok dialektikájához); fejlődési 

szakaszok a vadembertől a nagyiparig 



Amerikai „régi” institucionalisták: 

Veblen (folyt.) 

• Ipar és üzlet (munkálkodás és ragadozás) dichotómiája: 

kapitalizmus-kritika 

• Technikai haladás – gyorsabb, mint az ösztönök és a 

szokások változása: intézményi tehetetlenség („imbecile 

institutions”): útfüggőség megelőlegezése?; az intézmények 

radikálisan megváltozhatnak eredeti funkciójukhoz képest 

• De az evolúciónak nincs célja (marxizmus ellen, holott 

szocialista érzelmű) 

• Kumulatív és kölcsönös ok-okozatiság  

• A („jó”) intézmények mint kultúra- és tudásőrzők illetve 

gyarapítók 



Amerikai „régi” institucionalisták: 

Hamilton 

• Hamilton (1918) használja először az institutional economics 

kifejezést, szembeállítva a value economics-szal 

• Definíció: az intézmény „cluster of social usages”, mely kijelöl 

„a way of thought or action of some prevalence and 

permanence”; szokásokban testesül meg, meghatározza a 

gazdasági tevékenységek kereteit és formáit 

• Informális intézmények megkülönböztetése 

• Intézményi konverzió: az intézmény magva egy adott 

kulturális mátrixból átkerül egy másikba 

• Megmerevedő, sodródó, ambivalens, ellenkezőjükbe  

átforduló intézmények 



 Amerikai „régi” institucionalisták:  

Commons 

• Veblennél és Hamiltonnál inkább rokonszenvezik az intézményekkel és 

kevésbé evolucionista: szociál-reformizmus (Veblen még a normatív 

megközelítés ellen); „reasonable capitalism” keresése 

• Kiindulópont: amerikai kapitalizmus, annak sajátos intézményeivel 

• The Legal Foundations of Capitalism, 1924 

• Institutional Economics. Its Place in Political Economy, 1934 

• Jog, etika és közgazdaságtan ötvözése 

• Érdekharmónia helyett érdekkonfliktusra és kölcsönös engedményekre, 

egyéni lélektan helyett szociálpszichológiára figyeljen a közgazdaságtan 

• Egyensúly és a hozzá vezető folyamat egyformán fontos; a természetes 

szelekció mellett mesterséges is érvényesül, a szervezetlen (informális) 

szabályokból, szokásokból (de nem ösztönökből, mint Veblennél) szervezett 

(jogi, common law) szabályok lesznek; az informalitás  

alig érdekli 



 Amerikai „régi” institucionalisták:  

Commons (folyt.) 

• Az egyén intézményesülése a szocializáció folyamán, egyszerre sokféle intézményi 

keretben 

• Gazdasági rendszerek ideáltípusai (Webert követi, de nem  a kapitalizmus szelleme 

dolgában); korszakolás: szűkösség, bőség, stabilizálás 

• Intézmények tipizálása (méret, szint) 

• Jellemzőik: tartósság, szuverenitás, legitimitás, működési szabályok, szankciók, 

tranzakciók 

• Az intézményi közgazdaságtan egyszersmind „tulajdon-gazdaságtan” (proprietary 

economics): a tulajdonjogi iskola csírája? 

• Tranzakció (unit of transfer of legal control) a fő fogalom, nem mint korábban a 

munka, az áru, a szükséglet vagy a csere: nemcsak áruk, jogok is cserélhetők 

• „Legal-economic nexus”: a jog és közgazdaságtan ősforrása? 

• Alku-, irányítási és elosztási, ill. stratégiai és rutin ügyletek megkülönböztetése 

• Definíció: az intézmény az egyéni cselekvést szabályozó (korlátozó és felszabadító) 

kollektív cselekvés 



 Amerikai „régi” institucionalisták: 

Mitchell 

• Veblen híve, de osztrák hatás is; a racionalitás azonban 

magyarázandó: intézményi keretek és lélektani komponensek 

figyelembevételével; Veblent kvantifikálni kell 

• NBER: óriási befolyás, nemzetijövedelem-számítás, Keyneshez 

nélkülözhetetlen, Mitchell is ciklus-elemzéssel kezdi (és végzi), 

evolúciós megközelítéssel, szigorú empíriával 

• Makroökonómiát művel, de nem modellez, hanem intézményileg 

magyaráz (gyökerek: a nemzetgazdaság fogalma a német történeti 

iskolában) 

• Szerinte a tömeges gazdasági viselkedést kell tanulmányozni, azt 

viszont az intézmények standardizálják (pl. pénz), ezt meg lehet 

ragadni statisztikailag; az egyéni motivációk elég stabilak, hagyjuk  

a mikro-elemzést ezért (Maxwell-hatás), illetve – mai 

szóhasználattal – a mikrohoz is kell makro-alapozás 



Határeset: Knight 
• Magát intézményi közgazdásznak mondja („intézményi, amennyire 

csak lehet”: nonkonformizmus) 

• Perel mind a darwinistákkal, mind a behavioristákkal 

• Sombart/Weber alapján elfogadja a kalkulatív racionalitás történeti 

meghatározottságát, de az institucionalizmust Marshallal akarja 

összepárosítani (erős osztrák hatás) „The task of institutionalism is 

that of accounting historically for the factors treated as data in 

rationalistic, price-theory economics” (1937) 

• Univerzális gazdasági törvények feltevése (szűkösség melletti 

választás), de nem mindegyik törvény egyetemes; együtt 

vizsgálandók az intézményi feltételekkel (amelyek rögzítik a 

választás feltételeit) 

• Neoklasszikus technika, mely a többieket kevésbé jellemzi; előképe 

az új intézményi közgazdaságtannak? 



Határeset: Keynes  

• A cambridge-i historicista hagyomány tovább él; Keynes ismeri, de nem idézi a 

németeket (Marxot nem olvassa – Robinson), és távol tartja magát az amerikai 

institucionalistáktól is (mégis itt kell beszélnünk róla a keynsianizmus szoros 

amerikai kötődései miatt) 

• Az „általános elmélet” ára, hogy speciális intézményi feltételektől elvonatkoztat: 

abban az értelemben is általánosnak gondolja, hogy az szerinte éppúgy 

vonatkozik az angolszász kapitalizmusra, mint például a náci gazdaságra 

(általános pszichológiai törvényekre hivatkozik, pl. animal spirits) 

• Egyfolytában intézményekről beszél, anélkül, hogy institucionalista volna 

(legalábbis nem tesz hitet az irányzat mellett); közben neki vannak igazán 

eredeti elméleti megoldásai az intézmények nagy krízisére, nem Mitchelléknek, 

akik a válságot szisztematikusan leírják (igaz, Keynes maga is alig formalizál) 

• Az institucionalisták elfogadják a keynesi terápiát (inkább annak későbbi 

modellálásával van bajuk), gazdaságpolitikai tanácsadóként segítik annak 

megvalósítását, de háttérbe szorulnak: győz a neoklasszikus szintézis 



 Amerikai „régi” institucionalisták: 

hanyatlás 

• A neoklasszikus szintézis győzelme az institucionalizmus felett: 

Commons és Mitchell halála (Ayres marad) 

A filozófiai és pszichológiai gyökerek elszáradnak 

Kvantifikálás/formalizálás-igény 

Nem születik általános intézményelmélet (akárcsak anno a németeknél) 

Keynes ellopja a show-t 

A kapitalizmus-kommunizmus összehasonlítás úgyszintén 

A német megszűnik a közgazdaságtan világnyelve lenni 

Végül csak Galbraith-re futja 

Schumpeter (1931): „Institutionalism is nothing but the methodological errors of 

German historians. ... This, of course, is the one dark spot in the American 

atmosphere.” 

Elveszítik saját „Methodenstreit”-jüket: Koopmansszal és a Cowles 

Commissionnal, 1947–49 



 Amerikai „régi” institucionalisták: 

Galbraith 

• Őrzi a tüzet, provokál, népszerűsít, látványos fogalmakkal 

kísérletezik: renegát a neoklasszikusok között  

• Árszabályozás-párti, megkérdőjelezi a fogyasztói szuverenitást 

(Affluent Society) és a versenyző vállalat fogalmát (New 

Industrial State);  

• Politikai gazdaságtant művel, a tudomány, a politika és a 

publicisztika között ingadozva (Krugman politikai vállalkozónak 

nevezi); a piaci hatalom természete érdekli (technostruktúra,  

az állam foglyul ejtése, a Big Business és a Big Labor viszonya); 

ellenhatalom fogalma 

• Conventional wisdom: beleköt a neoklasszikus feltevésbe;  

a tudás intézményi függősége 



Út a kritikai realizmusig 

• Felizzítható-e a „régi” institucionalista hagyomány? 

Elvileg igen, mert sok helyen őrzik 

Elvileg nem, mert sok – egymással aligha összeférő -- 

helyen őrzik  

Eddig a marxista, német historicista, osztrák és amerikai 

értelmezésekről (s ezek kombinációiról) beszéltünk 

És mennyi mindenről nem, amiről illene: 

• Polányi 

• a francia szabályozási iskola (lásd a következő hét 

előadását) 

• kritikai realizmus 



Út a kritikai realizmusig (folyt.) 

• Polányi:  

magányos harcos, kívülálló, amikor igazán felfedezhetnék, épp nem 

népszerű az intézményi gondolkodás 

The Great Transformation (1944) 

A gazdaság mint „intézményes folyamat” 

Reciprocitás, újraelosztás, csere: integrációs (koordinációs) minták 

A gazdaság be- és kiágyazódása a társadalomba/ból 

• Kritikai realizmus: 

Hodgson: sziszifuszi küzdelme a „régi” intézményi gondolkodás 

feltámasztásáért 

Recept: rengeteg elődöt találni, s minden elődtől átvenni valamit, majd  

a hagyománymorzsákat összegyúrni; az eredmény lehetőleg legyen 

neoklasszika-bíráló 

How Economics Forgot History, 2001 

The Evolution of Institutional Economics, 2004  



Út a kritikai realizmusig (folyt.) 

• Evolucionizmus vebleni/darwini (nem-formalizált) 

alapokon; változatosság, öröklődés és kiválasztódás 

az intézményeknél; „visszahozni az életet a 

közgazdaságtanba”: realizmusigény,  

• Thesmológia mint intézménytan, fő fogalmai: 

emergence, többrétegűség és kölcsönös 

meghatározottság az egyén és az intézmények 

között  

• Elmélet nélkül nincs empíria; történelem nélkül nincs  

magatartásmagyarázat; kritika nélkül nincs 

realizmus 
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