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Az összehasonlítás értelme 

• A cím megtévesztő lehet: ma már nemcsak nagy gazdasági 

rendszereket hasonlít össze a „régi” intézményi közgazdász; ám a 

rendszer-komparatisztika volt évtizedeken át a legbefolyásosabb 

irányzat (már van „új intézményi” összehasonlítás is – lásd a 9. 

előadásban) 

• Az intézményi sokféleség primér tapasztalat: az eddig bemutatott 

institucionalista iskolák is számos osztályozási móddal kísérleteztek 

(pl. Marx: formációk, német historicisták: fejlődési stációk, Ordo-

liberálisok: rendek stb.) 

• A típusalkotás nehézségei 

osztályozás és csoportképzés, belső hasonlóság – külső eltérés 

taxonómia és oksági összehasonlítás 

statikus és dinamikus összehasonlítás, a változók 

egyirányú/ellentétes mozgása, rendszerek evolúciója 



Az összehasonlítás értelme (folyt.) 

• Minőségi és mennyiségi összehasonlítás 

• Rendszerkülönbségek mint szakaszkülönbségek? 

• Mit mivel? (retorika- versus tényösszehasonlítás) 

• Az összehasonlítás szintjei, gazdasági 

rendszerek/alrendszerek/mechanizmusok és/vagy 

intézmények/alkotmányok/rezsimek 

• Tiszta és vegyes típusok, ideál- és reáltípusok 

• Komparatív változók (tulajdon, központosítás és koordináció – 

továbbá?) 

• Fő- és mellékváltozók, magatartáselméleti segítség 

(preferenciák, ösztönzők, információ, érdekek, környezet),  

• Desiderata és odiosa, az összehasonlító pozíciója, tudása és 

mértékegységei, konvergencia-tézisek 



Az összehasonlítás értelme (folyt.) 

• Kis komparatisztikatörténet 

• Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Joseph Schumpeter, 

Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Richard 

Sennett stb.: kapitalizmuselméletek az összehasonlítás 

hátterében 

• Kapitalizmus- és szocializmusmodellek a „kalkulációs vitában“; a 

Wirtschaftsstil és a Wirtschaftsordnung fogalma a német történeti 

iskolában és az Ordo-liberalizmusban; Ludwig Mises, Friedrich 

Hayek, a spontán rend és a catallaxy; Paul Hensel és a Marburgi 

Iskola 

• Az „izmusok” összevetése és a Komparatív gazdasági 

rendszerek; Polányi Károly, Michel Albert és Gosta Esping-

Andersen; Tjalling Koopmans, John Michael Montias, Alec Nove 

és Peter Wiles; Varieties of Capitalism és kelet-európai 

leágazásai; Kornai János rendszerfogalma 



Az összehasonlítás értelme (folyt.) 

• Rendszerátmenetek; Kelet–Nyugat és Észak–Dél 

összehasonlítások; modernizációs elmélet a háttérben 

• „Régi” és „új” komparatisztika; intézmények és gazdasági 

fejlődés; a jog, a politika és a kultúra mint komparatív 

változók; kapcsolat az „új gazdaságtörténet-írással” 

• Néhány példa a látványos tipológiákra a kapitalizmus-

összehasonlításban 

– Albert (rajnai versus angolszász) 

– Esping–Andersen (liberális, állami-korporatív, szociáldemokrata, 

mediterrán jóléti államok) 

– Hall–Soskice (koordinált és liberális piacgazdaság) 

– Amable (piaci, szociáldemokrata, ázsiai, kontinetális-európai, 

dél-európai kapitalizmusok) 



Rendszerek 
• Comparative Economic Systems (CES) 

• Néhány reprezentáns: Morris Bornstein, Gregory Grossman, William Duffy, 

Tjalling Koopmans, Egon Neuberger, Jan Prybyla, Hans-Jürgen Wagener, 

Peter Wiles 

• Folyóiratok: Journal of Comparative Economics, Comparative Economic 

Systems, Comparative Economic Studies 

• Weber kérdése (miért nincs kapitalizmus Kínában? – mai változatban: miért 

van mégis?) módosul: miért nincs kapitalizmus a Szovjetunióban? 

• Hidegháborús (bináris szemléletű), politikaterhes diszciplína, otthont ad a 

szovjetológiának, a mainstream közgazdaságtan lenézi („aki nem tudja, az 

összehasonlítja”), mégis: interdiszciplináris program, civilizatorikus hatással 

a reformközgazdaságtanra (DIM-módszer) 

• Kudarcba torkollik: képtelen megjósolni egyik alappillérének, a 

kommunizmusnak a szétporladását és kapitalizmus-tipológiája is felületes 

marad 



Rendszerek (folyt.) 

• Paradoxon: nem száll a süllyesztőbe a kommunizmussal együtt, 

ma is tanítják a nagy egyetemeken (pl.: Paul Gregory és Robert 

Stuart örökzöldjének új kiadása, a Comparing Economic 

Systems in the Twenty-first Century, 2004),  

• „Igény van rá”, továbbvegetáló kommunista rendszerek?, kelet-

európai transzformáció? Kapitalizmus-változatok?, inkább: Kína 

és a BRIC-országok, illetve a „harmadik világ” tolja maga előtt 

• Változások: a kommunizmusról szóló fejezetek rövidülnek, de a 

modellországok többsége a régi marad (az USA szabadpiaci 

rendszere áll szemben az európai jóléti kapitalizmusokkal, illetve 

Japánnal, majd jönnek a kelet-európai „újkapitalizmusok”, 

hozzájuk csapódik Kína, India stb., a sor végén valahol fekete-

Afrika) 



Rendszerek (folyt.) 
• A módszertan is alig módosul: Nagy Rendszerek nem formalizált 

összehasonlítása intézmények (rezsimek) beható empirikus vizsgálata 

helyett, statikus megközelítés, ideáltípusok reáltípusok helyett, „nemzeti 

modellek” egymásutánja, szintetikus összehasonlítás néhány bevett változó 

(pl.: piac versus állam, centralizáció versus decentralizáció) mentén,  

(pl: Richard Carson, Comparative Economic Systems, 1997; Stephen 

Gardner, Comparative Economic Systems, 1998, Bernard Chavance:  

The Transformation of Communist Systems, 1994) 

• Melyik a jobb rendszer? Homályos válaszok 

• CES Magyarországon 1989 után (Bara Z.–Szabó K. (szerk.): 

Összehasonlító közgazdaságtan, 2006) 

• A Marburgi iskola különútja: vissza az Ordo-liberalizmushoz és onnan előre 

az alkotmányos közgazdaságtanhoz (Henseltől Vanbergig) 

• Egy furcsa folytatás: Kornai rehabilitálja a rendszer-összehasonlítást, 

helyes cél (a kommunizmus-kapitalizmus kontinuitás kizárása) kétséges 

eszközökkel 



Rendszerek (folyt.) 

• A “rendszer-paradigma” mint újítás? Az „Anti-equilibrium” és  

„A szocialista rendszer” mint előzmények: CES és/vagy CSS 

(Comparative Socialist Systems)?, visszatérés a Nagy Elmélethez 

• Kornai rendszerei 

– Marx, Weber, Mises, Hayek, Polányi, Schumpeter és Eucken a forrás 

– A rendszer egésze tanulmányozandó, interdiszciplináris módon, a 

rendszeren belül az intézmények (evolutív vs. ad hoc); „az egyéni 

preferenciák elsősorban a rendszer termékei”; nagy transzformációk az 

érdekesek; a rendszerek visszásságai is; kvalitatív (nem matematikai) 

összehasonlítás 

• Kommunista rendszer-prototípusok: 

– forradalmi átmeneti rendszer 

– klasszikus rendszer 

– reformrendszer 

Ugrópont: volt-e klasszikus rendszer a kommunizmusban? 



Szocializmusváltozatok 

• Comparative Socialist Systems 

• CSS mint hamvába holt kutatási program (too little too late) 

• Az 1970-es évek közepén: leválási kísérlet a CES-ről, a statikus-bináris szemlélet 
megkérdőjelezve (Carmelo Mesa-Lago and Carl Beck (eds.), Comparative Socialist 
Systems, 1975) 

• Új változók beiktatása: mobilizáció, ösztönzők, preferenciák stb., racionalitás-
posztulátum,  szabályegyüttesek, mérési kísérletek, modellek távolsága és 
gravitációja 

• Kelet-Európában is űzik, igaz, nem ezen a néven, ellenséges környezetben makacs 
történeti komparatisztika (Brus mint ősforrás); kifelé a totalitarianizmus elméletből? 
Négyelemű szekvencia (hadikommunizmus, NEP, sztálini tervgazdaság, reformok), 
ideáltípusok dialektikus váltakozása, csekély gazdaságtörténeti támogatás, terv- és 
piacdiskurzus  

• Bauer Tamás és Soós K. Attila rendhagyó kísérlete: cikluselmélet és komparatisztika 

• Közben minden megy tovább keleten és nyugaton is, mintha CSS nem is lett volna 

• Rendszer osztályozás: történeti/intézményi elemzés helyett statikus reformtipológiák 
(Peter Wiles, Alec Nove, Kornai János, Marie Lavigne, Helmut Leipold, Radoslav 
Selucky, Joseph Wilczynski, Jan Zielinski) 



Kapitalizmusváltozatok 

• Varieties of Capitalism (VoC): a „régi” és az „új” institucionalizmus 

között 

• Peter Hall and David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism:  

The Institutional Foundations of Comparative Advantage, 2001 

• „89 utáni feladat:  a kommunizmus eltűnik az összehasonlításból, lehet 

végre „rendes” kapitalizmus-tipológiát csinálni 

• Cél: létező – fejlett – kapitalizmusok összehasonlítása, empírikusan 

gazdag, mégis takarékos/elegáns típusalkotás keretében, túllépni mind 

a „gyenge vs. erős állam” paradigmán, mind a neokorporatizmuson 

– a vállalatokat  (termelést) a középpontba: milyen koordinációs 

problémáik adódnak? 

• Lokális, szektorális, regionális bontás, intézményi megközelítés, 

dimenziók: vállalatközi kapcsolatok, vállalatirányítás (governance), 

tőkepiac, oktatás, kollektív alku 



Kapitalizmusváltozatok (folyt.) 

• Miért marad fenn az intézményi diverzitás? 

• „Intézményi komplementaritás” és „komparatív 

intézményi előnyök” keresése (új institucionalista ihletés, 

mikro-megalapozás), jól kalibrált intézmények; 

horizontális intézményi kapcsolatok fontossága 

• Végül mindössze két típus: liberális és koordinált 

piacgazdaság, de nincs sorrend köztük (mediterrán 

típus, mint harmadik?) 

• Finomítás, köztes/hibrid esetek beillesztése a 

tipológiába: vegyes, irányított, államias piacgazdaságok, 

hogy beleférjen Dél és Kelet 



Kapitalizmusváltozatok Kelet-Európában 

• Friss/kiforratlan kutatási program még, kísérletező stádium: Bohle, Cernat, 

Greskovits, King, Lane, Szelényi stb. 

• David Stark és Bruszt László (VoC-közeli) típusaival indul a menet: 

„utak/ösvények“, neoliberalizmus-kritika, gazdasági és politikai intézmények 

együttes vizsgálata (vita Michael Burawoy-jal: American Journal of Sociology, 

2001), útfüggőség és választás (bricolage), rekombináció, 

szervezetelméleti/hálózati fogalmak, minden CES-határ áthágva, komplexitás 

• A kutatás tárgya, az intézmények folyékony halmazállapotúak, az átmenet fő 

jellemzői: erős világpiaci hatás, a transzformer állam szűkös kapacitásai és 

határozott ideológiái, ezért új változókat kell bekapcsolni a VoC-modellbe: 

iparpolitika, transznacionális vállalatok, függőség, identitás, populizmus, 

szociálpolitika (Latin-Amerika mint analógia, a neoliberalizmus mint mumus) 

• Új típusok: államalkotta, világpiac-generálta és beágyazott neoliberalizmus, 

illetve neokorporatizmus, „kapitalizmus alulról, felülről és kívülről”, „hibrid”, 

„patrimoniális” és „liberális” kapitalizmusok 

• Merész hipotézisek, intézményi és politikai változók keverése 



Francia szabályozási iskola 

• A hetvenes évektől, marxista gyökerekkel (csere, bérmunka, 

tőkefelhalmozás), post-keynesi hatásokkal, „saját országában világhírű”: 

Boyer, Coriat, Lipietz stb. 

• Boyer, Théorie de la régulation, 2004 

• Elméletkeresés: elhatárolódás a német történeti és az amerikai iskolától, de 

határozott történeti érdeklődés (Annales) erős neoklasszicizmus-kritika; 

történeti makroökonómia? 

• Akkumulációs rezsimek és szabályozási módok; a gazdasági növekedéssel 

kapcsolatban vizsgálva; (endogén) válságok kitüntetett szerepe 

• Fő intézmények/szabályozások: pénzügy, munkapiac, verseny, 

külgazdaság, állam 

• Intézmények mint intézményi kompromisszumok; intézmények importja, 

hibridizálás 

• Nemzeti kapitalizmus-modellek, érintkezés (Amable) és vita (Boyer) a VoC 

paradigmával (piaci, korporatív, szociáldemokrata, állami szabályozási 

típusok) 
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• Kornai 

• Wiles 
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• Felfedezések 
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