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Történelem és közgazdaságtan 

• A történelem/kultúra a RIK kedvenc intézményi magyarázó 

elve (evolúció), egyszersmind identitás-jellemzője, amikor a 

neoklasszikus elmélettel hadakozik 

• Az ÚJIK leglátványosabb határsértése ezért a történelem és a 

modern közgazdaságtan összeboronálása (visszamenőleges 

racionalitás-feltevés, formalizálás stb.): először mindkét fél 

tiltakozik, a közgazdaságtan kevésbé, bízva „gyarmatosítói” 

sikerében (Nobel-díj) 

• Intézmények keletkezése, változása a fő kérdés: történeti 

elemzés közgazdasági eszközökkel (vagy fordítva?) 

• Nem a „miért is vannak/keletkeznek intézmények?” az 

alapprobléma, mint Coase-nál, hanem a „hogyan 

keletkeznek?” 



Történelem és közgazdaságtan (folyt.) 

• Ami számunkra kevésbé fontos most: mérhetőség 

(kliometria) és a tényellenes hipotézis módszere:  

pl. Fogel (rabszolgaság, vasút); North is méréssel kezdi 

(pl. a tranzakciós költségek becslése az amerikai 

gazdaságban) 

• A kvantitatív szempontok és a formalizálási eljárások 

valódi áttörését majd a játékelmélet és az 

institucionalista ökonometria hozza magával (az eset-

értelmezés helyett inkább modellálandó problémák) 

• Ezzel párhuzamosan: a gazdaságtörténet mindinkább 

politika-, jog- és kultúrtörténet is lesz – közgazdasági 

nézőpontból írva; meglepő, kontra-intuitív eredmények 



North 
• North megkerülhetetlen szerepe, iskolaalapító, szoros 

összeköttetésben a Coase–Williamson iskolával: óriási legitimitást 

kölcsönöz nekik tételeik történeti alkalmazásával („bizonyításával”), 

legalábbis igen termékeny szemléltetésével – ugyanakkor North 

elmozdul a vállalatiszervezet-központú érveléstől 

• Amerikai gazdaságtörténettel kezdi, de meg sem áll a Nyugat 

felemelkedésének vizsgálatáig (weberi kérdés), majd a 

világmagyarázatig – távolodás majd szakítás a kliometriával 

• Ezek tengelyébe az intézményi berendezkedést helyezi: 

növekedést/fejlődést vezet le belőle, formális intézményekből éppúgy, 

mint informálisakból (ez utóbbi újdonság) 

• Végül (1990-re) eljut a kulturális jellemzőkig, egészen az ideológiák 

figyelembevételéig (már nagyon közel kerülve az institucionális 

összefüggéseket vizsgáló szociológiához): intézmények és ideológiák 

ko-evolúciója, mindkettő voltaképp „közösen elfogadott mentális 

modell” (akárcsak Veblennél: „shared habits of thought”) 



North (folyt.) 
– Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990 

– Understanding the Process of Economic Change, 2005 

• Már a „Rise of the Western World” c. könyvében használja az „új 

gazdaságtörténetet” alcímként (mások: történeti közgazdaságtan, 

ökonometriai történetírás, a múlt politikai gazdaságtana) 

• Nem elégszik meg a kliometriával, ökonometria helyett elmélet kell:  

„... If we have found slavery profitable, railroads less than essential, and the 

net burden of the Navigation Acts ‘light’, we have not said what did make 

the system go.” (1974) – a tranzakciós költségek közgazdaságtanát 

választja 

• Intézménydefiníciója hamar klasszikussá válik  (röviden: „játékszabályok”): 

„Institutions are the humanly devised constraints that structure human 

interaction. They are made up of formal constraints (rules, laws, 

constitutions), informal constraints (norms of behavior, conventions, and self 

imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics”  

(1994) – ezt a meghatározást variálja egész életében 



North (folyt.) 
• A baloldalon kezdi, majd neoklasszikus közgazdászként fordul a 

gazdaságtörténethez (racionalitás-fogalom, árelmélet, intézmények, 

mint hatékony megoldások stb.), de visszajut az intézmények mint a 

hatalommal/alkuerővel bírók által írt játékszabályok gondolatáig 

(public choice hatás: ők hasznosságmaximálók) 

• Rövid távon allokatív, hosszún adaptív hatékonyság (evolucionista 

hatás) 

• Intézmény és szervezet megkülönböztetése (játékszabály versus 

játékos): „The organizations that come into existence will reflect the 

opportunities provided by the institutional matrix. That is, if the 

institutional framework rewards piracy then piratical organizations 

will come into existence; and if the institutional framework rewards 

productive activities then organizations – firms – will come into 

existence to engage in productive activities.” (1994) 



North (folyt.) 

• Mitől változnak az intézmények?: az árak és 

preferenciák módosulnak, a szervezetek önérdeke 

kényszeríti ki, a mentalitás (hitek, ideológiák) lesznek 

mások; többnyire fokozatosak a változások, különösen 

az informális intézmények esetében („gyors- és lassú 

mozgású” intézmények) 

• Intézményi import: gyakori a módosulás és ritka a 

hasonló gazdasági teljesítmény  

• Intézményi tanulás, intézményi komplementaritás 

• Intézmények tehetetlensége: útfüggőség „bennragadás” 

(lock-in); nem a kumulatív/tartós fejlődés a tipikus 



North (folyt.) 
• Az „intézményi mátrix” (gazdasági, jogi és politikai, formális és 

informális együttese) és a gazdasági teljesítmény/fejlődés 
összefüggése: ez kutatási programjának magva; ennek is a 
középpontjában az ösztönzők; ezeket tulajdonjogi 
szempontok szerint eredezteti; történeti esettanulmányok 
egész sorát indítja el (Weingast, Greif  és követőik:  
17. századi Anglia, középkori kereskedelem, ipari forradalom, 
Észak- versus Dél-Amerika, céhek, Afrika) 

• Intézmények exogén versus endogén volta: 
kompromisszumos megoldások; spontán intézményépülés 

• Bizalom, tekintély, tisztelet, társadalmi tőke: új fogalmak az 
intézményi elemzésben; mind több kognitív elem 
bekapcsolása az elemzésbe 



Új komparatív gazdaságtörténet 

• Napjainkban sebesen kibontakozó irányzat, még név nélkül; Greif 

történeti-komparatív intézményi elemzésnek hívja 

• Főbb szerzők: Acemoglu, Aoki, Greif, Robinson, Johnson, Aghion, 

Roland, Glaeser, Shleifer, Vishny, Djankov 

• Megőrzik a gazdasági fejlődés iránti primér érdeklődést és a politika, 

jog, kultúra, stb iránti érzékenységet (Gajdar 1989 után: „Henceforth 

books on comparative economic systems will be found on the shelves 

dealing with economic development.”) 

• Greif folytatja a northi kutatási programot, az intézmények spontán 

keletkezése foglalkoztatja, de ő már játékelméleti eszközöket is 

használ; a kulturális különbségek (11–12. századi genuai és Észak-

afrikai kereskedők összehasonlítása) institucionális következményei;  

az intézmény fogalmában a hit és a normák is hangsúlyosak 

• Esetekkel illusztrál: rendőrség, hitelkártya-cégek, rabszolgaság, zsidó 

kereskedők New-Yorkban stb. 



Új komparatív gazdaságtörténet (folyt.) 

• Aoki analitikus értelemben továbblép: intézmény mint egyensúlyi 

állapot(ok) 

• Az intézmények egyenesen felajánlkoznak a játékelméleti ábrázolásra: 

szabályok, szerződések, kooperáció, koordináció, agency, információs 

problémák stb. 

• Aoki, 2001: „An institution is a self-sustaining system of shared beliefs 

about how the game is played. Its substance is a compressed 

representation of the salient, invariant features of an equilibrium path, 

perceived by almost all the agents in the domain as relevant to their 

own strategic choices. As such it governs the strategic interactions of 

agents in a self-enforcing manner and in turn is reproduced by their 

actual choices in a continually changing environment.” 

• Intézményi típusok: amerikai, német, japán, szlikonvölgyi, globális stb. 

– hasonlóság a Varieties of Capitalism paradigmával az intézményi 

komplementaritás vizsgálatában 



Új komparatív gazdaságtörténet (folyt.) 

• A történeti esettanulmányos pontosság mellett megjelenik a 

nagyívű (kevéssé hagyományos történészi) modell-vizsgálat 

is (ökonometriai eszközökkel is), szoros kapcsolatban az új 

politikai gazdaságtannal: Acemoglu mint példa 

• Esetek helyett inkább problémák? Ha mégis eset, akkor 

vállalat és iparág helyett inkább ország az elemzési szint; 

igen messze a „sűrű leírástól”;„nagyon hosszú táv”,  „nagyon 

széles összehasonlítás” sok-sok gondolatkísérlettel; Ockham 

borotváját sűrűn használja 

• A „jó” intézmény fogalma: védi a magántulajdont és széles 

körű hozzáférést garantál az erőforrásokhoz 

• Érdekkonfliktus-alapú történelem magyarázat (nem kulturális, 

földrajzi stb.): ökonomizmus? 



Új komparatív gazdaságtörténet (folyt.) 

• Kérdések:  intézmények átültethetősége, tervezhetősége, 

mely tulajdonjogok védendők?, a demokrácia hátrányai, 

gazdasági egyenlőtlenségek politikai következményei stb; 

provokatív (illiberális?) következtetések 

• Példák: amerikai gyarmatosítás, atlanti kereskedelem, 

választójog, demokrácia és diktatúra, francia forradalom, 

nem-hatékony államok, katonai rezsimek, földrajz vagy 

intézmények? 

• Politikai mammut-fogalmak (forradalom, puccs, átmenet, 

oligarchia, populizmus, káosz, stb) közgazdasági 

magyarázatai: szemléltetés vagy bizonyítás?, prediktív erő? 

• Dekontextualizálás ad hoc példákkal? 



Új komparatív gazdaságtan 

• Vadonatúj fejlemény: Journal of Comparative Economics, 

módszertani váltás ígérete; manifesztum: Simeon Djankov, 

Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, 

Andrei Shleifer, The New Comparative Economics, 2003 

(Boettke komparatív politikai gazdaságtannak mondja) 

• A Komparatív Gazdasági Rendszerekkel ellentétben a 

kommunizmus  már nem játszik, de a poszt-kommunizmus igen 

(az irányzatot Kelet-európaiak is kezdeményezik); a módszertant 

az új komparatív gazdaságtörténetírás kínálja (részben azonosak 

a szerzők), melyben a Kelet–Nyugat összehasonlítás már 

elveszti kitüntetett szerepét  

• Intézmények és  hatásaik a gazdasági teljesítményre, 

neoklasszikus modellálás (méréssel); a kevesebb több?  

(Brada bírálata) 



Új komparatív gazdaságtan (folyt.) 

• Kulcsfogalmak: „intézményi lehetőségek határa” és „civil tőke”  

(a káosz és a diktatúra a két véglet); a káosz a magánrablással a 

diktatúra az államival jellemezve (a piac- versus 

parancsgazdaság dichotómiája új megfogalmazásban?); a civil 

tőke nem azonos a társadalmival (kultúra, etnicitás, 

fizikai/földrajzi tényezők is beleértendők) 

• Nem a tranzakciós, hanem a társadalmi költségek 

minimalizálandók: a káosz és a diktatúra is veszély, de átváltás 

van köztük, és nemegyszer a káoszt a diktatúra olcsóbban 

hárítja el, mint a demokrácia (Kína-szindróma?) 

• Az intézmények „jóságának” kritériuma, hogy milyen mértékben 

hárítják el mindkét veszélyt 

• Aggregált/mérhetetlen változók? 
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