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3. hét 

A piac intézménye: koncepció, tér, folyamat 

Készítette: Dombos Tamás, Zentai Viola 

Szakmai felelős: Zentai Viola 

A piac fogalma 

• Helyzet vagy környezet, ahol a kínálat (eladók) és a kereslet (vásárlók) a javak 

vagy szolgáltatások cseréjének céljából találkoznak (Dalton 1961) 

• Fogalmi összetettség, bizonytalanság: 

– tér, fizikai helyszín: piactér 

• etimológia: piac ~ piazza 

– folyamat, tranzakció: piaci csere 

• kereslet-kínálat által meghatározott, ár vezérelte személytelen csere 

– koncepció, idealizált elképzelés: piaci modell 

• tökéletes verseny feltételei között működő szabadpiac, piacgazdaság 

• neoklasszikus közgazdaságtan alapja 
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Univerzális modell-e a piac? 

• Polányi Károly (1944): A nagy átalakulás  

• A piacgazdaság egy meghatározott történeti kor terméke, nem a társadalom 

természetes állapota, „csinálták” 

• Allokációs mechanizmusok, integrációs formák/sémák: 

– reciprocitás 

– redisztribúció 

– árucsere 

– (önellátás) 

• Vegyesen fordulnak elő, de egy adott társadalomban lehet valamelyik domináns 

– primitív, törzsi (fő nélküli társadalmak): reciprocitás 

– törzsfőségek, nem kapitalista államok: redisztribúció 

– modern társadalom: árucsere 

A piacgazdaság kialakulása  

• A piac mint önszabályozó gazdasági rendszer (laissez-faire) 

• A gazdaság „kiágyazódása” a társadalmi viszonyokból 

• Feltételei: 

– állam és gazdaság szétválása 

– a pénz megjelenése 

– piaci cserére termelés kizárólagossága 

• Fiktív áruk:  
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– föld = természet 

– munka = emberi tevékenység 

– pénz = vásárlóerő jele 

– nem piaci cserére termelik, mégis árukká kell válniuk � fiktív áruk 

• kulcsmozzanat: munka áruvá válása 

• Speenhamland-törvények 

– 18. sz. vége, háború Franciaországgal 

– rossz hozam, magas gabonaárak 

– rászorultsági alapú jövedelemkiegészítő juttatás 

– „életben maradáshoz való jog”: spontán reakció 

• 1830-as évek:  

– kapitalista középosztály politikai térnyerése 

– 1834: Speenhamland rendszert eltörlik 

– életben maradás több nem jog 

� bérmunkára kényszerítés 

• A munka áruvá válása (így a piacgazdaság kialakulása) politikai úton 

kikényszerített folyamat 

Szubsztantivizmus–formalizmus vita  

• Árucsere (piac) csak a modern társadalmakban meghatározó 

� az ezekre kidolgozott eszköztár (mikroökonómiai modellek) is csak a modern 

társadalmakra értelmezhetőek 

• A gazdaság két felfogása (Polányi 1957): 

– szubsztantív:  
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• szükségletkielégítés 

• ember és természeti/társas környezete közti viszony 

– formális:  

• elégtelen erőforrások közötti racionális választás 

• árszabályozó piacot (piacgazdaságot) feltételez 

• Formalisták: 

– Cook, Schneider 

– mikroökonómiai modellek univerzálisak 

– szubsztantivista nézetek: romantikusak, irrelevánsak 

• Szubsztantivisták: 

– Polányi, Dalton 

– mikroökonómiai modellek korlátozottak 

– szubsztantivista modell alkalmas csak a törzsi, paraszti gazdaság megértése 

(Dalton: de csak arra) 

• Feloldhatatlan: társadalomtudományi alapdilemmák a háttérben 

• Szubsztantivisták saját pozíciójukat ássák alá: lemondanak a modern társadalmak 

tanulmányozásáról 

A bazárgazdaság  

• Geertz (1963) 

• Pare, Jáva („Modjokuto”-ként hivatkozza) 

• Az egyik első, nem törzsi közegben végzett etnográfiai kutatás 

• Tágabb cél: a gazdasági fejlődés lehetőségeinek kutatása 
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• Piactér (pasar, bazár) elemzése 

• Bazár típusú gazdaság � vállalat típusú gazdaság 

• Piac:  

– javak és szolgáltatások összessége 

– szabályozó mechanizmus 

– szociokulturális közeg 

• Javak és szolgáltatások: 

– kisméretű, könnyen szállítható, osztható javak 

– élelem, textil, bútor 

– nagy forgalom: egyszerre kis mennyiség raktáron 

– nemcsak kereskedelem, termelés is (büfé, fodrász, javító) 

• Szabályozó mechanizmus: 

– alkudozás: 

• magasról csökkenő ár 

• információs bizonytalanság:  

méltányos ár nehezen meghatározható 

• verseny nem a kereskedők,  

hanem a kereskedő és a vevő között 

• cél: nem az érdeklődő becsábítása  

(az véletlen adottság), hanem az  

érdeklődő meggyőzése 

– hitel: 

• a kereskedelmi lánc különböző szereplői között 

• folyamatos hitelezés, sosincs teljesen visszafizetve 

• nem a tőkebevonás, hanem a gazdasági kapcsolatok fenntartása a 
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célja 

• kölcsönös függés: ha túl kicsi a hitel összege, partnerváltásra kerülhet 

sor 

– kockázatok és profitok terítése: 

• az áru nagyon sok kézen megy keresztül 

• nagyobb üzletbe „kötelesség” másokat is  

bevonni 

• tőkehiány részleges magyarázat: erős  

kulturális berögződés 

• Szociokulturális közeg: 

– „köztes” szerep: 

• nem helyi találmány, európai távkereskedelem hozza létre 

• az iszlám vallás beáramlása 

• wong dagang = idegen, kereskedő, vándor 

– kereskedelem mint öncél/életcél: 

• teljes életét átfogja: mint a parasztok számára a mezőgazdaság 

• kereskedői „ravaszság” (�parasztok szorgalmasság, a közszolgák 

szakértelme) 

• társas (rokoni) kapcsolatok kizárása 

• személytelen, kalkulatív, racionális világnézet 

• Végkövetkeztetés:  

– nem az üzleti szellem hiánya áll a gazdasági fejlődés útjában 

– szervezettség, forma hiányzik 

 



 

 

 

8 

A piaci modell  

• Tökéletes verseny feltételei között működő szabadpiac mint sajátos kulturális 

termék, szimbólum (Carrier 1997) 

• Dumont (1977): a gazdaság (piac) a nyugati ember önképének szerves része 

• Alapfeltételezések: 

– kötöttségektől mentes szabad egyének 

– instrumentális racionalitás (vágyak miértje zárójelben, lecsupaszított 

hasznosság) 

– csak eladók és vásárlók (fogyasztói döntés) 

– verseny 

• Kérdés: hogyan használják (vagy utasítják el) ezt a modellt az emberek a 

mindennapokban az őket körülvevő világ megértésére 

• Az anarchokapitalizmus 

– Love Brown (1997) 

– a piac mint a kötöttségektől (elnyomó kormány) való mentesség és 

szabadság letéteményese 

– visszatérés a közösségektől mentes eredeti állapotba 

– piaci modell az erkölcs és nem a gazdasági hatékonyság szolgálatában 

• Az érzelmes vállalkozó 

– Carrier (1997) 

– Paul Hawken bestseller tévésorozata és könyve: hogyan legyünk sikeres 

kisvállalkozók 

– kulcs a sikerhez: szociabilitás, érzelmek 

– szabad egyének igen, de racionális kalkuláció egyáltalán nem jelenik meg 



 

 

 

9 

Felhasznált irodalom 

Barry L. Isaac: „Karl Polanyi” In HEA 14–25. 

Carrier, G. James (szerk.) (1997) „Introduction.” In James G. Carrier (szerk.) Meanings 
of the market: the free market in Western culture. Oxford: Berg. 

Carrier, G. James (1997) „Mr Smith, Meet Mr Hawken.” In James G. Carrier (szerk.) 
Meanings of the market: the free market in Western culture. Oxford: Berg. 129–
159. 

Dumont, Louis (1977): From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic 
Ideology. Chicago: University of Chicago Press. 

Geertz, Clifford (1963) Peddlers and princes: social change and economic 
modernization in two Indonesian towns. Chicago: University of Chicago Press. 

Polányi Károly (1976[1957]) „A gazdaság mint intézményesített folyamat.” In Az 
archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat. 228–273. 

Polanyi, Karl (2004[1944]) A nagy átalakulás: korunk gazdasági és politikai gyökerei. 
Budapest: Napvilág. 

Love Brown, Susan (1997) „The 'Free Market' as Salvation from Government: The 
Anarcho-Capitalist View.” In James G. Carrier (szerk.) Meanings of the market: the 
free market in Western culture. Oxford: Berg. 99–128. 


