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A közgazdaságtan 
természetének vizsgálata kvalitatív 
tartalomelemzési módszerrel

Bevezetés és 
irodalmi áttekintés

„Feladatunk az, hogy az ideológiának 
és a tudománynak ebben az elegyében 

a kettőt, amennyire csak lehet, szétválasszuk.”
Joan Viloet Robinson

„A közgazdaságtan a társadalomtudomá-
nyok királynője – a legrégibb művészet, a leg-
újabb tudomány” – olvashatjuk Samuelson
és Nordhaus [1990] nagyszabású könyvének 
bevezetőjében. Mint tudományos diszciplína 
több mint két évszázadra tekint vissza. Az 
első úttörő jelentőségű mű Adam Smith ne-
véhez fűződik 1776-ból, ez volt A nemzetek 
gazdagsága. Az általunk ma ismert közgaz-
daságtant innentől származtatjuk. 
Az ökonómia történetét – mint minden más 
fejlődő és ható tudományét – tudományte-
rületét belső diszkussziók és különféle kuta-
tói törekvések, szellemi áramlatok együttlé-
tezése jellemzi. Minden területnek és minden 
kornak, korszaknak, így a közgazdaságnak, a 
közgazdaságtannak és annak történetének 
is megvan a maga uralkodó, azaz főáramú 
(angolul: mainstream) irányzata és képvise-
lői, ami háttérbe szorítja az alternatív (itthon 
unortodoxnak , külföldön undergroundnak
nevezett) irányzatokat és persze azok kép-
viselőt is. A modern közgazdaságtan leszár-
mazását a Samuelson- és Nordhaus-féle 
„családfa” szemlélteti a legátfogóbban.
A főáramú gazdasági paradigma szerint a 
növekedésben nem szabad megállni: igaz ez 
a fogyasztásra, a GDP-re, a nagyvállalatok 
méretére, de legfőképpen az egész gazda-
ságra. Ez a teória jó kétszáz éve keletkezett 
a már említett Adam Smith munkássága 
nyomán 1776-ban, amikor az országokat 
az általános szűkösség jellemezte. Azonban 
már más világot és más világban élünk. Ami 
igaz és jó volt a korábbi időkben, ma már nem 
biztos, hogy érvényes. 
Kutatásunktól azt reméljük, hogy hozzájárul 
a főáramú gazdasági paradigma megérté-

séhez.  Bemutatjuk a legfőbb különbségeket 
az egzakt közgazdaságtudomány és ennek 
leképezéseként a társadalom tudatában 
megjelenő uralkodó paradigma - az ökono-
mizmus – között. 
Kutatásunkat két feltevésre alapoztuk. 
1. A közgazdaságtan egy tudomány, egzakt 

társadalomtudomány.
2. Az ökonomizmus egy, a mindennapi gon-

dolkodásunkat alapvetően meghatározó, 
ún. paradigma, más szóval kvázi vallás 
(=hitrendszer), amelynek ingatag racioná-
lis alapjai vannak.

A fentiek tükrében megállapíthatjuk, hogy a 
kutatás a humánökonómia témakörébe tarto-
zik. Ebben a növekedés helyett az egyensúly-
ra, a méretoptimumra, a globalizáció helyett a 
lokalizációra, a verseny és a versenyképesség 
helyett a fejlettebb lét- és közösségi formák 
kooperatív jellegének kiemelésére helyező-
dik a hangsúly. Ugyanakkor fontos eleme a 
bionómiának az ökolábnyom mint alternatív 
teljesítménymutató beemelése a GDP mellé. 
Utóbbiról az évek során kiderült, hogy érték-
mérőként sok hiányossággal bír [Csiszárik-
Kocsir és munkatársai, 2014], ennek ellenére 
számos területen, így a centrum–periféria- 
kutatásokban [Borzán 2005; Borzán 2013], a 
gazdasági sűrűsödések térbeli eloszlásának 
vizsgálatában továbbra is „mainstream” mé-
rőeszközként tekinthetünk rá [Szabó, 2014; 
Koppány és munkatársai, 2014].

Anyag és módszer
Munkánk során primer és szekunder kuta-
tást egyaránt folytattunk. A kutatáshoz a 
módszerarzenálból a tartalomelemzést, 
azon belül is a kvalitatív tartalomelemzést 
választottuk.
Az 1952-ben megjelent első, tartalom-
elemzéssel foglalkozó módszertani könyv 
Berelson nevéhez fűződik. A tudomány egy 
másik alapkövének számító mű [Krippen-
dorff , 2004] újabb kiadásában a szerző így 
defi niálta a tartalomelemzést: „A tartalom-

elemzés egy kutatási technika, amelynek 
segítségével szövegekből (vagy egyéb, érte-
lemmel bíró szövegrészből) a kontextusaikra 
vonatkozóan megismételhető és érvényes 
következtetéseket vonhatunk le.”
A kutatás során meghatároztuk az ökono-
mizmust mint uralkodó paradigmát. A fo-
galom legszűkebb értelmezését egészen 
kevés, de „nagy hatalmú” kulcsszó azono-
sításával végeztük el. A kulcsszavak meg-
határozását követően idősoros elemzéssel 
feltártuk ezeknek a kulcsszavaknak és al-
ternatíváiknak használatát a közbeszédben: 
elsősorban tudományos cikkekben, publiká-
ciókban; másodsorban gazdasági heti- és 
napilapokban; harmadsorban pedig nyilvá-
nos vállalati jelentésekben, kommunikációs 
anyagokban. Általánosságban is megnézzük 
ezen kulcsszavak előfordulását angol nyelvű 
digitalizált könyvekben. Ehhez természete-
sen szükség van egy teljes szöveges adatbá-
zis felállítására. 
Az azonosított kulcsszavak statisztikai 
elemzését (szószámlálás, gyakoriságelem-
zés) is elvégeztük, csaknem 500 dokumen-
tumot megvizsgálva. Egy kisebb mintán mé-
lyebb elemzést készítettünk, hogy feltárjuk 
a kontextusokat és levonjuk a következte-
téseinket. A szöveges adatbázist magyar 
nyelvű, valamint külföldi folyóiratokból – a 
Magyar Tudományos Akadémia listás beso-
rolása alapján – állítottuk össze.
A tartalomelemzés ma már szinte csak 
automatizált formájában ismert. Számos 
szoftverprogram áll rendelkezésre az elem-
zés elvégzéséhez. Kutatásunk lefolytatá-
sához mi a MaxQDA szövegelemző progra-
mot, valamint a Google books Ngram Viewer
alkalmazást használtuk. A Google több 
millió könyv digitális változatát elkészít-
ve építette ki digitális könyvtárát. Ennek a 
könyvtárnak a felhasználását teszi lehetővé 
a Google books Ngram Viewer nevű alkalma-
zás. Megnézhetjük, hogy egy adott szó, ki-
fejezés említése miként alakult az évek so-
rán ezekben az elektronikus könyvekben. A 
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MaxQDA-val is dolgoztunk, mert a nemzet-
közi szakirodalomban olvasható, hogy szá-
mos területen sikeresen alkalmazzák, így a 
közgazdászok is. Kiemelkedő tulajdonságai 
között említik elsősorban magas hatékony-
sági fokát, megbízhatóságát, stabilitását, 
jól kidolgozott funkcionalitását [Juhász,
2009]. 

Eredmények és értékelésük
A főáramú közgazdaságtan releváns jel-
lemzőit, determinánsait mélyreható és 
alapos szakirodalmi feltárás eredménye-
képpen azonosítottuk. Az elemzés elvégzé-
séhez a következő kulcsszavakat határoz-
tuk meg angol megfelelőjükkel: növekedés 
– growth; verseny(képesség) – competition; 
hatékony(ság) – eff ective; fenntartható(ság) 
– sustainable/sustainability. 
A Google digitalizált könyvtárában a Google 
books Ngram Viewer alkalmazással végzett 
vizsgálatunk eredményét az 1. ábra szem-
lélteti.

A megadott kulcskifejezések említésének 
alakulását angol nyelvű könyvekben mutatja 
be a vonaldiagram az 1760 és 2005 közöt-
ti időszakban. Az ábrán látható a főáramú 
– mainstream – közgazdaságtanra jellemző 
növekedés és hatékonyság előfordulásának 
meredek emelkedése, ami az 1985-ös évektől 
csökkenő trendbe fordul át. Ugyanakkor ek-
kortól fi gyelhető meg egy emelkedő tendencia 
a fenntartható fejlődés kifejezés tekintetében.
Az azonosított kulcsszavak előfordulását loga-
ritmikus skálán ábrázolva (2. ábra) még szem-
léletesebben tudjuk bemutatni a fenntartható 
fejlődés kifejezés előfordulásának növekedését.
Ugyancsak az uralkodó gazdasági paradig-
ma determinánsait vizsgáltuk a Közgazda-
sági Szemle, a Magyar Tudományos Akadé-
mia A listás folyóiratában. A folyóirat 2005 
januárjától 2013 decemberéig elektronikus 
formában megjelentetett 476 cikkében vé-

geztük el a kutatást. A 3. ábra az eddig létre-
hozott cikkadatbázisunkban az előre kódolt 
mondatelemek előfordulásának gyakorisá-
gát mutatja be.
Ha az oszlopdiagramra pillantunk, láthat-
juk, hogy a folyóirat szellemiségét áthatja a 

mainstream. A fejlett világra jellemző tudo-
mányos normák érvényesülnek benne (ha-

gyományos követő szerep), a gazdasági nö-
vekedés és a verseny iránti elkötelezettség 
érzékelhető. 
A főáram képviselőinek ismertetett modelljei 
elegánsak, elméleteik a maguk zárt rendsze-
rében élnek, de a társadalmi valóságot sem 
értelmezni, sem átalakítani nemigen képe-
sek. Ezt mi sem igazolja, példázza jobban, 
mint az, hogy meglehetősen eredményte-
lennek bizonyultak az elmúlt fél évszázad-
ban. Gondoljunk arra, hogy nem sikerült előre 
jelezni a nagy válságokat (orosz, kelet-ázsiai, 
új gazdasági vagy a 2007/2008-as pénzügyi 
válságok). Hasonlóképpen nem sikerült meg-
nyugtató, utólagosan igazolt előrejelzések-
hez jutni például a Föld népességének ala-
kulása, a gazdasági növekedés üteme vagy a 
terrorizmus térnyerése tekintetében [Csaba, 
2008].
Ezért sem mehetünk el szó nélkül az alter-
natív – underground – irányzatokra jellemző 
fenntartható, fenntarthatóság szavak mellett. 
Különösen értékes lehet ugyanis, ha az alter-

1. ábra. Az azonosított kulcsszavak előfordulása a Google digitális könyvtárában
(több mint 5 millió könyv)

3. ábra. Az azonosított kulcsszavak előfordulása a Közgazdasági Szemle cikkeiben

2. ábra. Az azonosított kulcsszavak előfordulása a Google digitális könyvtárában
(több mint 5 millió könyv) logaritmikus skálán

Forrás: Saját készítés Google books Ngram Viewer alkalmazás használatával

Forrás: Saját készítés Google books Ngram Viewer alkalmazás használatával

Forrás: Saját szerkesztés a kapott adatok felhasználásával
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natív iskolák egy-egy ágáról, illetve a tranzíciós 
irodalomról is közölnek cikkeket. Ezek a tanul-
mányok a való világ megoldatlan kérdéseivel, 
problémáival foglalkoznak, ember- és társa-
dalom-központúak. Előfordulásuk számának 
gyarapodása hasonlóképpen alakult itt is.
Szigeti [2014] a ScienceDirect rendszerében 
a közleményekben végzett hasonló kutatást, 
ahol a fenntarthatóság, az ökológiai lábnyom 
és a vállalati társadalmi felelősségvállalás kife-
jezések angol megfelelőit vizsgálta. A fenntart-
hatóságot először egy 1969-es közleményben 
említették meg. Azóta 114.954 alkalommal sze-
repelt ez a szó a megvizsgált cikkekben. Szem-
léletesen ábrázolja növekedésének ütemét. A 
fenntarthatóság szó divatjából arra is követ-
keztethetünk, hogy a területtel foglalkozó alter-
natív közgazdászok ismertsége is ugrásszerűen 
megnőtt az utóbbi években és egyre nagyobb 
teret nyernek a tudományos életben.
Tóth [2014] tanulmányában a „közgazdasági 
Nobel-díjjal” elismert 74 tudós munkásságát 
vette szemügyre, besorolva őket a haszon 
elsőségét legitimizáló, absztrakt matema-
tikára és hiperracionális fogyasztóra épülő, 
ún. utilitárius közgazdaságtan irányzatába 
(60 tudós), illetve az emberi boldogság, er-
kölcs nehezebben megfogható kategóriáit 
előtérbe helyező, ún. morálökonómiai irány-
zatba (14 tudós). Megállapította, hogy a köz-
gazdasági Nobel-díj esetében is haszonöko-
nómia diadalmenetének és a tudo mányág 
önigazolásának lehetünk tanúi. Ám Keynes 
nyomán véleménye szerint optimisták lehe-
tünk: „Az eszmék ereje messze meghaladja 
a hagyományos érdekekét. Az igazságot kor-
szerű formában tükröző új eszmék előbb vagy 
utóbb utat törnek maguknak. A fenntartható 
és valódi embe ri fejlődés szellemét már sem-
milyen érdek vagy hatalom erejével nem lehet 
visszaszuszakolni a palackba!” 
Csaba [2008] tanulmányában arra a következ-
tetésre jutott, hogy a lassú átalakulás jele le-
het az is, hogy a közgazdasági Nobel-díjakat a 
korábbinál nagyobb számban ítélik oda a tudo-
mányág különböző határterületein alkotóknak.

Következtetések, javaslatok
Eredményeink alapján megállapítjuk, hogy 
a megfogalmazott hipotéziseink igazolást 
nyertek.

Tény, hogy a hagyományos közgazdaságtan 
elméleti alapjait a 18. század végén már Adam 
Smith [1776] lefektette. A 19–20. században 
John Stuart Mill, Alfred Marshall, John May-
nard Keynes és Paul A. Samuelson kifejlesz-
tették az erre épülő alapmodellt, amely azóta 
is szinte változatlan. Ez határozza meg a mai 
kor közgazdászainak is – bár van kivétel – 
gondolkodásmódját, amely mára ideológiává 
és paradigmává vált, egyfajta hitrendszerré 
erősödött. Vizsgálatunk a főbb területekre, 
néhány kiemelt fogalomra hívja fel a fi gyel-
met, ami utalhat a mögötte lévő értékrendre.
Kutatásunkat hipotéziseink még szilárdabb 
alátámasztása, igazolása érdekében a jövő-
ben ki kívánjuk terjeszteni további külföldi, 
illetve magyar gazdasági folyóiratok cikkeire, 
gazdasági napi- és hetilapok írásaira, vala-
mint vállalati kommunikációkra is.
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