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Lépések...
A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

18. évfolyam 2. szám (56) – 2013. nyár

Búvópatak I.
Ha a kezünkbe veszünk egy közgazdaságtankönyvet, abban − a komolyság kedvéért − megemlítenek ugyan 

legalább egy ókori görög bölcset és egy középkori gondolkodót e tudományág előfutáraiként, de a valódi 
történet Adam Smithszel [1776] kezdődik. A közgazdaságtan innentől – legalábbis a szakkönyvekből – folyamatos 

diadalmenetnek látszik: specializáció és szinte tökéletes termékek, de mindenképpen tökéletes piacok, magas 
matematizáltság a mély tudományosság zálogaként az egyik oldalon, boldog fogyasztók és profi tábilis vállalatok 

− ráadásul egyre nagyobb számban és méretekben − a másikon. Ám ez az elmélettörténetnek csak az egyik oldala, 
ami a haszonökonómia nevet viseli. A másikon egy kissé elfelejtett hagyomány, az ún. morálökonómia áll. Amott 

a pénzt szolgálja az ember (állítólag saját boldogsága érdekében), itt, Baritz Laura szavaival élve, a pénz a szolgák 
szolgája. A kérdés csak az, hogy a morálökonómia széles folyama végleg kiapadt, vagy búvópatakként most készül 

a felszínre törni, hogy átmossa a gazdasági válságtól kiszáradt világot. E két hagyományt vázoljuk fel a cikkben.

  Az erényetika hagyományát a fi lozófusok 
is elfelejtették némileg. Alasdair MacIntyre 
skót morálfi lozófus Az erény nyomában 
[1981] c. könyvében fedezte fel újra ezt a 
vonulatot. Ehhez hasonló folyamatot fi gyel-
hetünk meg a közgazdaság-
tanban is: a felvilágosodásig 
a morálökonómia hagyomá-
nya dominált, ekkor átvet-
te helyét a haszonelvűség, 
amely mára szinte teljesen 
egyeduralkodóvá vált. Erről 
szól a tankönyvek és publiká-
ciók nagy része, ezt oktatják a 
közgazdasági egyetemeken 
és business schoolokban, 
ilyen kutatásokért ítélik oda a 
Nobel-díjat.

A kapitalizmus alapkőleté-
telét kutatva, az ipari forrada-
lom és a felvilágosodás szá-
zadaiba jutunk. Nagy-, avagy 
multinacionális vállalatról 
a Kelet-indiai Társaság(ok) 
megalakítása óta (1664) 
beszélhetünk, a mai érte-
lemben vett bankrendszer 
gyökerei pedig egy Franciaországba me-
nekült skót kalandor nyomdokain (John 
Law [1716],  [Francia] Általános Bank) ala-
kultak ki. A közgazdaságtant Adam Smith 
Nemzetek gazdagsága c. könyvének 1776-
os megjelenése óta tiszteljük tudomány-
ként. Bár a diszciplina történetét szakaszok-

ra és iskolákra szokás bontani, egy szinttel 
feljebb emelkedve azt mondhatjuk, hogy 
az irányultság és a fejlődés a XVIII. század 
óta azonos. Más szóval a szabadpiaci rend-
szer alaplogikája a fenti gyökerek s főleg 

John Maynard Keynes munkássága óta 
változatlan (Bretton Woods: 1944, IMF és 
Világbank:  1945, GATT: 1947), eltekintve a 
derivatívák piacának 2008-as látványos ösz-
szeomlásától. 

Ám az ökonomizmus hitévé merevedett 
haszonökonómia csak az egyik irányzat, 

amelytől meg kell különböztetnünk a mo-
rálökonómiát, a közgazdaságtan elfelejtett 
ágát. Ez Arisztotelésszel1 2300 éves múlt-
ra tekint vissza, Aquinói Szent Tamásnak 
[1269] köszönhetően egyértelműen uralta 

a középkor európai gondol-
kodását, iszlám közgazda-
ságtan néven pedig olyan 
elődökre tekinthet vissza, 
akik 400 évvel előzték meg 
a modern (szóhasználatunk-
ban haszon- avagy utilitárius) 
ökonómia atyját. Ezt a titulust 
szinte az összes nyugati köz-
gazdász egyértelműen Adam 
Smithnek [1776] ítéli, ő a köz-
gazdaságtan (még egyszer, a 
mi szóhasz nálatunkban csak 
a haszon ökonómia) koroná-
zatlan királya. 

Az utóbbi időben azonban 
más hangok is hallatszanak. 
Élt és alkotott ugyanis egy 
muszlim történetíró, szoci-
ológus és közgazdász, Ibn 
Khaldun [1375], aki majdnem 
kereken négy évszázaddal 

Smith előtt megírta a Nemzetek gazdag-
ságához fogható, sőt egyes vélemények 
szerint azon is túlmutató művét.2 Nem tu-
dom megítélni, vajon csak az arab tavasz, 
az utóbbi századokban másodlagosnak 
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1. ábra. A morálökonómia és a haszonökonómia kezdetei, fő képviselői



Lépések...
... a fenntarthatóság felé 18. évfolyam 2. szám (56)

4

Bionómia

tekintett muszlim kultúra és tudomány 
magára találásának a jele, talán tudomá-
nyosan is igazolható tény:3 mindenesetre 
több elismert kutató is nemcsak az iszlám 
közgazdaságtan alapítójának, de a közgaz-
daságtan atyjának is Ibn Khaldunt tartja4. 
(Boulakia [1971], Al-Hamdi [2006])

A modern kapitalista rendszer és ezzel az 
utilitárius közgazdaságtan első előhírnöke a 
merkantilista iskola volt, amelyet az ábrán 
Jean-Baptiste Colbert [1664],5 a Napkirály 
pénzügyminiszterének a képe jelez. A leg-
főbb merkantilista és követőinek meggyő-
ződése szerint a gazdagság nem a terme-
lésben, hanem a forgalomban keletkezik, 
és csak pénzben (aranyban) testesül meg, 
ezért egy ország gazdagságának forrása a 
külkereskedelem. Minden eszközzel töre-
kedtek az aktív külkereskedelmi mérlegre. 
A mellette szereplő John Law [1716]6 skót 
kalandorról már említést tettünk: ő néhány 
évig megmenteni látszott Franciaország 
pénzügyi rendszerét, majd megmentés he-
lyett még mélyebb válságba 
taszította azt. Az Amszterdami 
Bank tanulmányozása során 
vált meggyőződésévé az a 
nézet, hogy ha bőségesen áll 
rendelkezésre hitel és papír-
pénz, a gazdaság a folyamatos 
virágzás állapotába juttatható. 
A teljes történet mellőzésé-
vel Law-t egyaránt tarthatjuk 
az infl áció, a tőzsdekrach és 
a derivatívaválság úttörőjé-
nek. Az utilitárius és morál-
ökonómia többi fő, XVIII−XIX. 
századi képviselőjének ismer-
tetésétől itt eltekintünk, mi-
vel róluk és munkásságukról 
bőségesen áll rendelkezésre 
szakirodalom minden könyv-
tárban és tankönyvben, ne-
vezetesen Adam Smith [1776], 
David Ricardo [1817], François 
Quesnay [1759] és a fi ziokrata iskola, Thomas 
Robert Malthus [1798] és Alfred Marshall 
[1890] leírását ugorjuk át. 

Nem mellőzhető a bőséges dokumen-
táltság ellenére sem az angol John Maynard 
Keynes [1936] és a modern növekedésteó-
ria első empirikus kutatója és mintegy alá-
támasztója, a belorusz származású Simon 
Kuznets. Az 1945 és 1975 közötti harminc 
évet a legfejlettebb nyugat-európai orszá-
gokban Keynes korának nevezték. John 
Maynard Keynes választotta ketté a köz-
gazdaságot makro- és mikroökonómiára, 
egyes vélekedések szerint ő Karl Marx után 
a legismertebb elméleti közgazdász. 

R. F. Harrod így írt róla 1951-ben:
Napjainkban senki sem volt okosabb 

Keynesnél – és senki sem próbálta nála kevés-
bé véka alá rejteni ezt.

Keynes a gazdaságot mechanisztikusan 
szemléli, azaz kifi nomult gépnek tekinti, 
amelynek célja a még több gazdagság elő-
teremtése. A gépet tökéletesnek tartja, a 
hibát a kezelő hozzá nem értésében látja. 
Nem gondol a természet és az emberi ter-
mészet szabta korlátokkal. 1936-ban jelent 
meg legfontosabb műve, A foglalkoztatás, 
a kamat és a pénz általános elmélete Keynes 
minden vélemény szerint a XX. század leg-
befolyásosabb közgazdásza volt. A nagy 
többség a modern liberális irányzat meg-
alapítójának tartja. Ő maga is így nyilatko-
zott:

Hiszek a szabad kereskedelemben, mivel 
hosszú távon és általában ez az egyetlen po-
litika, ami technikailag megalapozott és in-
tellektuálisan helytálló. (Előadás a Liberális 
Nyári Egyetemen, 1925)

A liberális közgazdaságtan legfőbb 
intézményeinek ma a Világbankot és a 
Nemzetközi Valutaalapot szokták tartani, 
mindkettő Keynes sugalmazására jött létre.

Simon Kuznets leginkább az ökono-
metria forradalmasításáról híres, ami fon-
tos szerepet játszott a keynesi fordulat-
ban. Hozzájárult a GDP kidolgozásához 
az 1941-ben publikált A nemzeti jövedelem 
és annak összetétele 1919−1938-ig c. mun-
kájában. A gazdasági növekedés empiri-
kusan megalapozott magyarázatáért ka-
pott 1971-ben közgazdasági Nobel-díjat. 
Beszédében minden benne van, ami a 
gazdasági növekedéshez mint ideológi-

ához szükséges. A gazdasági növekedést 
így határozta meg:

Egy ország gazdasági növekedésén azt 
értjük, hogy hosszú távon bővül a képessége 
népességének ellátására egyre többféle áru-
cikkel. Ez a bővülő képesség a technológia 
fejlődésén alapul, valamint a szükséges intéz-
ményi és ideológiai változásokon. (Kuznets 
[1971])

A gazdasági növekedés szerinte sok 
problémát okoz, de létre is hozza a meg-
oldásukhoz szük séges eszközöket. Azt is 
hozzáteszi, soha senki7 nem vitatta, hogy 
összességé ben az előnyei messze felül-
múlják a hátrányait. Kuznets többször és 
kiemelten buzdította a fejlődő országokat, 
hogy szálljanak be a növeke dés nagy já-
tékába, a nyugati demokráciák lát hatólag 
nyertes útját követve. Ehhez intézmé nyi 
és ideológiai alapot kell teremteni, hogy a 
technológia, a tudomány és nem utolsósor-
ban a gazdaság növekedhessen. Kuznets a 
növekedésnek nem látta határát.

Hacsak nem támad nem 
várt akadály, [a gazdasági 
növekedés] olyan mechaniz-
mus, amely biztosítja az ön-
magát fenntartó technológiai 
fejlődést, aminek, tekintve 
az univerzum nagy kiterjedé-
sét (viszonyítva az emberiség 
nagyságához ezen a bolygón), 
nincs nyilvánvaló és közeli kor-
látja. (Kuznets [1971])

Talán nem túlzás az itt 
közölt 2. ábra, amely az elő-
zőt kissé letisztázva mutatja 
az utóbbi négy történelmi 
kor legjelentősebb közgaz-
dászát.8 A képlet egysze-
rű: a morálökonómusoktól 
hosszú uralkodás után a 
haszonökonómusok át-
vették a szellemi hatalmat. 
Választási ígéreteiket – per-

sze a technikai és tudományos újítókkal 
karöltve – megtartották, a világ az elmúlt 
két évszázadban hihetetlen mértékű anya-
gi fejlődést s az ezzel együtt járó egyre 
hosszabb békeidőket tapasztalt meg. A bi-
zalmat az utilitárius közgazdaságtan sokáig 
megszolgálta, John Law-i mélységű válság 
1929−33-ig nem fordult elő.

Mégis, Karl Marxszal és követőivel eljött 
a kapitalizmus legnagyobb kihívója, amit az 
1848-as évszámmal jelöltünk. A marxisták-
kal nem foglalkozunk külön a könyvtárnyi 
pró és kontra mű okán, csak azt a kérdést 
vetjük fel, hogy a marxizmus besorolható-e 
a morál- vagy a haszonökonómia irányza-
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2. ábra. Történelmi korok – legfőbb „közgazdászok”
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tába.  Véleményünk szerint a 
mozgalom elméleti idealiz-
musa ellenére „nem tudja” 
a kapitalizmus legfőbb eré-
nyét, az egyéni szabadságot 
nyújtani, de az emberarcúbb 
erkölcs gazdaságtantól is 
alap vetően eltér, mivel túl-
hang súlyozza a köz (egyesek 
által megállapí tott) érde-
két, azaz az individualizmus 
végleté ből a kollektivizmus 
végletébe, mondhatjuk: bű-
nébe esik. Harmadik út tehát, 
amely már bizonyí totta a 
gyakorlatban élet- (ill. halál) 
képességét, hi szen a kom-
munizmus 100 millióra be-
csült ember életet követelt. 
(Courtois [1997]) Az ábrán 
egy 1989-ben nagyjából lefu-
tott harmadik színű grafi kon-
nal jelöltük, diktátorait külön nem nevez-
zük meg vagy nem tárgyaljuk. 

A nagyközönség számára kevésbé is-
mert a kapitalizmus másik, fél évszázad-
dal későbbi, szinte azonos kritikai alapról 
induló, azonban békés, az egyház (a római 
katolikus) társadalmi tanítása.9 Az azonos 
alap a munkásság kizsákmányolásának 
tarthatatlan helyzete, első dokumentuma 
pedig XIII. Leó pápa 1891-ben napvilágot 
látott Rerum novarum kezdetű enciklikája. 
Talán furcsának tűnik a megállapítás, de 
véleményem szerint ez a legkonziszten-
sebb és legmélyebb közgazdasági iskola! 
Ott10 egy-egy korszakalkotó tudós (néha 
bölcs) követőkre lel, majd egy másik iskola 
ezzel vitába szállva meghaladja azt, s ez 
adja a tudomány fejlődésének dinamiká-
ját. Itt, Isaac Newtonnal szólva,11 minden 
pápa vagy zsinati atya tudja, hogy „óriá-
sok vállán áll”, azaz méltatja az előző doku-
mentumokat, megismétli és kissé tovább-
gondolja azokat, új kérdéseket vetve fel. 
Az egyház társadalmi tanítása már a XIX. 
század végén olyan fogalmakat emelt be 
a köztudatba, amelyek mára nemcsak ma-
guktól értetődővé, de a munkajog alapjá-
vá is váltak. Ilyen a minimálbér, a szervező-
dés joga, a pihenőidő. A legárnyaltabban 
tárgyalják a magántulajdon, az emberi 
méltóságot segítő munka és anyagi nö-
vekedés, az ökológia (szóhasználatukban 
teremtésvédelem) kérdését. Részletes 
szakirodalom itt is bőven áll rendelkezés-
re. A körülbelül 15 dokumentumra és 700 
oldalra rúgó szövegből, amely a világ szá-
mos nyelvén hozzáférhető, további elem-
zés helyett álljon hát itt két rövid idézet az 

1931-es Quadragessimo anno megnyilat-
kozásból:

Az erő szabadversenye önmagát falta föl, 
a szabadpiac helyére a gazdasági hatalom 
lépett, a profi thajszát fékevesztett hatalom-
vágy követte, és a gazdaság világa egészé-
ben félelmetesen keménnyé, könyörtelenné, 
erőszakossá lett. Ehhez jön még (…) az állami 
tekintély elvetése, holott ennek minden pár-
tos törekvéstől mentesen, egyedül a közjóra 
és az igazságosságra fi gyelve királynőként és 
legfőbb bíróként a magasban kellene trónol-
nia − most mégis az emberek ösztöneinek és 
vágyainak kiszolgáltatott rabszolganő, áru-
cikk. (QA 109) (…) Mert a holt anyag megne-
mesítve kerül ki a gyárból – s ugyanebben a 
gyárban az ember silány portékává korcso-
sul. (QA 135)

Jegyzetek:

1  A vonatkozó ábrán csak a tudósok képét tüntetjük fel, de 

az évszámok alapján könnyen azonosíthatók. Az egysze-

rűség kedvéért nem születési és halálozási éveikkel he-

lyezzük el őket az időben, hanem főművük kiadásának 

évével. Ez egyedül Arisztotelész esetében bizonytalan.

2  Teljes nevén Abū Zayd ‘Abdu r-Rahman bin Muhammad 

bin Khaldūn Al-Hadrami 400-500 évvel megelőzte korát, 

amikor megfogalmazta a munkamegosztást (Nyugaton 

Adam Smith 1776-ban), a kereslet-kínálat törvényét 

(Nyugaton Alfred Marshall 1867-ben), sőt erényökonó-

miai összefüggésként arra is rámutatott, hogy az orszá-

gok ereje a társadalmi kohézióban rejlik: nem szabad túl 

nagy különbségnek kialakulnia a gazdagok és a szegé-

nyek között.

3  Az 1960−70-es évek óta kezdenek a nyugati tudósok is 

felfi gyelni az iszlám közgazdaságtan eredményeire. Ezzel 

együtt kapott életre az a mozgalom, hogy az iszlám 

közgazdaságtan az elmélet mellett valóságos gazda-

ságpolitikává is váljon. Ebben különösen nagy szerepet 

játszott a Szaddám Huszein által halálra ítélt Mohammad 

Baqir al-Sadr (1935-1980) Iqtisaduna (A mi 

közgazdaságunk) c. művével, valamint a 

kortársak közül Waleed Ahmad J. Addas. 

A fi atal tudós Methodology of Economics: 
Secular Versus Islamic c. írásában ugyan-

akkor vitatja, hogy az iszlám közgazda-

ságtan önálló, konzisztens tudomány 

lenne, véleménye szerint inkább a Korán 

és a saria elveinek hangoztatásáról van 

szó, míg az iszlám országok egyeteme-

inek közgazdasági kurzusain a nyugati 

főáram módszertanát tanítják.

4 Schumpeter [1994, 73. o.] felhívja a 

fi gyelmet a közgazdasági gondolkodás 

több évszázados szakadékára, ami a gö-

rögök és a modernek között fennáll. Csak 

élete utolsó napjaiban bukkant Ibn 

Khaldun munkásságára, akkor viszont 

a legnagyobb elismerés hangján szólt 

róla, sokkal eredetibb gondolkodónak 

tartva az arab tudóst Adam Smithnél. 

Boulakia [1971] így vélekedett róla: 

„Ibn Khaldun sok közgazdászt messze 

megelőzött, véletlen üstökös a törté-

nelemben, akinek munkássága hatás 

nélkül maradt a közgazdasági gondolat 

későbbi fejlődésére. (...) Nevének a közgazdaságtan ala-

pító atyái között kellene szerepelnie.”

5 A Francia Nyugat-indiai Társaság és a Francia Kelet-indiai 

Társaság megalapításának éve.

6 Ekkor alapították a világ első nemzeti bankját, a Banque 

Générale-t.

7 Legalábbis szerinte, a történelem iróniája ugyanis, hogy 

Kuznets kitüntetése után mindössze egy évvel, 1972-ben 

megjelent a Római Klub jelentése A növekedés határai 
címmel (Meadows et al.). A kutatók az ún. rendszerdi-

namika (Jay W. Forrester) új tudományán keresztül vizs-

gálták a világ gazdaságának alakulását. Az LTG (Limits to 

Growth) matematikai modell követni tudta öt változó 

kölcsönhatását az idő függvényében. Ezek a következők 

voltak: világnépesség, iparosodás, szennyezés, élelmi-

szer-termelés és erőforrás-kimerülés. A szerzők több for-

gatókönyvet dolgoztak ki, s arra az eredményre jutottak, 

hogy ha fejlődésünknek nem adunk radikálisan új irányt, 

a mai értelemben vett ipari civilizáció a XXI. század kö-

zepén kipusztul. Ennek fő okát az erőforrások korláto-

zott voltában látták. A Donella H. Meadows, Dennis L. 

Meadows, Jørgen Randers és William W. Behrens által 

jegyzett könyvet rögtön a kiadása után 30 nyelvre for-

dították le, 30 milliós példányszámot ért el, és ma is a 

fenntartható fejlődés irodalmának legtöbbet emlegetett 

darabja.

8 A közgazdászt a tudomány megjelenése előtt természe-

tesen idézőjelbe kell tennünk.

9 Angolul pontosabb a megnevezés. A CST rövidítés a 

Catholic Social Thought vagy Catholic Social Teaching 

kifejezést takarja.

10 Főleg a főáramú közgazdaságtanra, a haszonökonómi-

ára gondolok, de a megállapítás igaz a morálökonómia 

világi, alternatív irányzataira is, sőt még az iszlám fi ata-

labb, kevésbé összeérett, indulataiban néha még le nem 

csillapodott eszmerendszerére és gazdasági tanítására 

is. 

11 „Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vál-

lán álltam.” Levél Robert Hooke-nak (1675. február 5.)

dr. Tóth Gergely főtitkár / KÖVET
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3. ábra. Haszon- vagy morálökonómia a marxizmus? 
Harmadik út, mely tudjuk, hova vezet, avagy a ló másik oldala.

Folytatás az 57. számban


