
Hiányok és Erények 

A gazdasági válság a magyar és a nemzetközi szinten egyaránt felveti a gazdaságot értelmezni és 

irányítani hivatott eszköztár – tehát a közgazdaságtan – elégségességét. Bár a közgazdászoknak sikerült 

azt a benyomást kelteni a közvéleményben, hogy ők tisztában vannak a bajok forrásával, mi több, azt is 

tudják, hogy hogyan lehetne azokat orvosolni, hogy a siker elmaradása csak azokon a fránya 

politikusokon múlik, akik hozzáértés és tisztesség hiányában, nem követik javallataikat, gyakran 

gyökeresen eltérő álláspontjuk a közgazdaságtan tudományos megalapozottságának bizonytalanságát 

sejteti. Elég áttekinteni az elmúlt három év gazdaságpolitikai következetlenségét itthon és a 

nagyvilágban, elég követni az euró végeláthatatlan vergődését ahhoz, hogy belássuk: a közgazdaságtan 

eszköztárához egyszerűen nem fűződik az a bizonyító erő, amivel a kétségtelenül csapodár politika 

világát egy biztosabb, kiszámíthatóbb ösvényre lehetne terelni. 

Előadásomban tehát nem Matolcsy György egyik vagy másik megszorító intézkedésének értékelésével 

fogok foglalkozni, hanem azzal, hogy mivel és miért maradt adós a rendszerváltás óta a 

társadalomtudomány. Egyszerűen fogalmazva, mi a szellemi háttere annak a társadalmi és gazdasági 

bukásnak, amibe mára sodródtunk? Teszem ezt azért, mert nem tartom meggyőzőnek a politika 

kizárólagos hibáztatását. Úgy látom, hogy Magyarország zsákutcába jutott, a zsákutca keserű gyümölcse 

a társadalmi szétszakadás, a rohamosan növekvő nyomor és gyermekszegénység, az egészségügy és az 

oktatás siralmas állapota nem a hagyományos, mainstream közgazdaságtan javallataitól való eltérésnek, 

hanem inkább az általa javasolt paradigma követésének tulajdonítható. A mainstream közgazdász 

axiómák és hypotézisekkel szöges ellentétben ugyanis kivétel nélkül minden, történelmileg sikeres 

felzárkózás a belső piacok védelmére, a gyenge árfolyamra, az olcsó hitelre és a következetesen szigorú 

költségvetésre épült. Miért? Mert a növekedés motorja nem a továbbiakban vázolt hat tétel által 

létrejött egyensúly, hanem az innovációból fakadó magas hozzáadott érték. Ez pedig nem a bérmunkán, 

hanem a kéznél fekvő piac igényeinek kielégítésén keresztül jön létre.  A magyar gazdaságpolitikát az 

elmúlt 20 évben mindennek az ellenkezője, a belföldi piac feladása, az erős forint és a drága hitel, 

továbbá a laza fiskális politika jellemezte. Ezek közül az első három megvalósult a három liberalizáció 

keretében, azaz mielőtt még a politika megszervezhette volna magát. Mivel a három liberalizáció hittana 

még mindig kísérti a magyar gazdaságpolitikát, talán érdemes annak alapjait egy kicsit közelebbről 

áttekinteni.     

Nem sokkal Adam Smith halála után először hajszálrepedésként, majd egyre markánsabban kialakult az a 

feszültség, majd módszertani szétválás, ami mára a közgazdaságtan meghatározó tételévé vált. A XlX. 

század második felétől kezdve, mára hagyományosnak is nevezhető közgazdaságtan protagonistája 

Bentham hőse,  a haszonelvű egyén, akinek matematikailag is leképezhető, „racionálisnak” minősített 

preferenciái az optimális egyensúlyhoz vezetnek, ha csak „irracionálisnak” titulált tényezők nem zavarják 

meg ezt a törvényszerűnek vélt folyamatot. És mit tekintsünk racionálisnak?  Hát azokat a 

preferenciákat, amelyek mentesek az emberi lét minden olyan elemétől, -  mint például az igazságosság, 

a méltányosság, a hit, a remény, a szeretet, a bátorság, a mértékesség, és a prudencia, egyszóval 

Klasszikus és Keresztény civilizációnk összes Erénye  - mert azokat nem lehet matematikailag kifejezni.  



A neo-klasszikus,  más nevén a marginalista forradalom  három nagy forrásműve, Jevons  „The Theory of 

the Political Economy”,  Menger  „Grundsaetze der Volkwirtschaftslehre” 1871-ben  Léon Walras 

„Éléments d’economie politique pure” 1874-ben  jelent meg. Bár a három első olvasatra jelentősen eltér 

egymástól,  mindhárom, és a rájuk épített marginalista elmélet – Marshall, Edgeworth,  Wicksteed, 

Wieser, Böhm-Bawerk, Pantaleoni, Casssel, Robbins,  Hicks és Hansenen át egészen Samuelsonig hat 

közös oszlopra épül.  

1.  Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Adam Smith, David Ricardo és Marx Károly kiinduló 

pontjával szemben – miszerint a közgazdaságtan tárgya a vagyoni gyarapodás, más szóval az 

értékteremtés, és megint más szóval a növekedés – a marginalista forradalom szerint a 

közgazdaságtan az adott mennyiségű és minőségű források szétosztásában rejlő 

törvényszerűségek  tudománya. 

2. A szétosztás az egyén racionális, számszerűsíthető, kizárólag haszonelvű számításából fakad. 

(„Utility maximization”) 

3. A tudomány módszertanának axiómája a helyettesítes (substitution principle) miszerint a 

fogyasztó és a termelő választhat különböző összeállítású fogyasztói és termelő halmazok 

között, a választás visszafordítható.  

4. A fiziokratákkal, a merkantilistákkal, Smith-el, Ricardo-val és Marx-al ellentétben, a 

neoklasszikusok kizárólag az egyént tekintik gazdasági szereplőnek. A család, az osztály, a céh, a 

szakszervezet,  stb. mint gazdasági szereplő, eltűnik, mert a gazdaság jelenségei az egyének 

aggregált döntéseiből áll össze. Közösségi döntés nincs. 

5. A gazdasági törvényszerűségek, éppúgy, mint a természet törvényei, térben és időben azonosak, 

nincs történelmi tartalmuk, a történelem eseményeinek nincs hatása érvényességükre, a 

társadalmi viszonyoknak nincs jelentősége. 

6. Egyrészt nincs rá szükség, másrészt nem is létezik objektív érték. A marginalisták számára 

minden érték egyéni, ezért az csak ezen az egyéni, szubjektív szinten jelentkezik.  

Mivel a fenti tételek egyike sem bír empirikus alátámasztással, nem meglepő, hogy a marginalista iskola 

elméletének bizonyítását nem annak megtapasztalható valóságtartalmára, hanem a matematikára bízza, 

állítva, de a bizonyítást teljes mértékben mellőzve, hogy a matematika képes az időben és térben 

egyáltalán nem lineáris tényleges gazdasági folyamatok és jelenségek leképzésére.  Előadásomnak, idő 

hiányában, nem tárgya a módszer tudománytalan, valójában áltudományos mivoltának taglalása, de 

tárgya a hagyományos közgazdaságtan három, hazánk esetében különösen romboló következménye. A 

három témakör (i) a növekedéselmélet hiánya, (ii) a monetáris jelenségek viszonya, szerepe a fentiekben 

leírtakhoz, és (iii) a  erények és az erkölcs kiszorítása a gazdaságpolitikát szolgáló elméletből a gazdasági 

folyamatokhoz  egyébként nélkülözhetetlen bizalom kialakításának elmaradásában. 

1. A marginalista közgazdaságtan számos hiányosságai közül kettő, a növekedéselmélet és a 

monetáris elmélet beilleszthetetlensége közismert. A rendező erővel bíró equilibrium 

metaforája, azaz a korlátozott források és a végtelen igények, tehát a kereslet és a kínálat 



közötti feszültség feloldása egy képzeletbeli egyensúly által létrehozott áron keresztül nem teszi 

lehetővé a növekedés elméletének és a gyakorlatban megtapasztalt valóságának rendszerszerű 

magyarázatát. (Lásd pl. William Easterly remekművét a Világbank által folytatott, a marginális 

iskolára épített gyakorlatáról szóló The White Man’s Burden c. tanulmányát). Bár a gazdasági 

növekedésben szereplő számos tényezőről, azok valószínűsíthető összefüggéseiről vannak 

értékes tanulmányok, átfogó marginalista növekedéselmélet nincs. A  hiányra a rendszerváltást 

követő években számos jeles közgazdász (Jeffrey Sachs, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Peter 

Kenen) felhívta a figyelmet, de hazánk a többi poszt-szocialista országnál jóval nagyobb 

hangsúllyal pont az Easterly által elvetett, történelmileg sikertelen formulát, - Külföldi Tőke + 

Honi Olcsó Munkaerő + visszafojtott infláció = Növekedés) követte. Az eredmény az elmélet 

alapján kijelölt, az Eu-val kidolgozott, az azonnali és teljeskörű liberalizációra épített felzárkózási 

pálya bukása, a nemzetgazdaság árformáló képességének maradéktalan kiiktatása és 

megállíthatatlan visszaszorulása az alap és félkész termékek előállításába. Hazánknak, mint a 

periféria számos más országának ma már nincs, nem is lehet se növekedéselmélete se 

növekedés politikája. Egyrészt, mert a neoliberális marginalista szemlélet azt kizárja, másrészt, 

mert az EU csatlakozási feltételei – amelyeket minden más poszt-szocialista országnál 

lelkesebben tettünk magunkévá – követve a fentiekben felvázolt marginalista szemléletet, 

megfosztott a felzárkózáshoz szükséges legfontosabb gazdaságpolitikai eszközöktől, bezárt egy 

olyan követelmény rendszerbe, amely teljesítése kizárja a növekedést. Bár a kormány 

gazdaságpolitikája kétségtelenül tragikomikus – szemben két elődje inkább komitragikusnak 

nevezhető programjával – a kutya nem itt, hanem az eltemetett növekedés gödrében van 

elásva.       

2.  Hasonlóképpen nem rendelkezünk olyan monetáris közgazdaságtannal, amely, egyrészt, 

konzisztens lenne a marginalista elmélettel, másrészt pedig helyet adna a fenntartható 

növekedéshez szükséges monetáris feltételeknek.  Sebaj, hogy Roy Harrod (Lásd a Harrod-

Domar modellt), majd a Balassa Samuelson hatás meggyőzően kimutatja a gazdasági növekedés 

elkerülhetetlenül egyenlőtlen, törékeny  és szakaszos természetét,-  miközben a technológiai 

fejlődést a folyamat szerves részének teszi szemben a marginalista exogen sokk szemlélettel. - 

minden equilibrium pont inherens instabilitását, természetéből fakadó sajátos inflációs 

jelenségét,  a monetáris közgazdaságtan csak az árstabilitást, mint mindentől független, mint 

minden más tényezőt felülíró célt ismeri.  A monetáris politikának tehát nem az a dolga, hogy 

hozzájáruljon a reálszféra teljesítőképességének növeléséhez, hanem az, hogy, a gazdaságot 

igazítsa egyrészt egy önkényesen kiválasztott értékhez – az ún. inflációs célhoz – másrészt a 

nemzetközi pénz- és tőkepiacok állapotához,  nem törődve az igazítás következményeivel.  Ez, a 

marginalista elmélet által megkövetelt monetáris politika és a növekedés követelményei közötti 

ellentmondás az európai periféria – bele értve hazánk- agóniájának fő forrása. A kialakult 

helyzet ugyanis a Wicksell hatás (Myrdal  módosításaival) iskolapéldája. A Maastrichti 

szerződéssel ránk erőltetett inflációs cél tartósan olyan szintű reálkamat fenntartására (6-9%) 

kényszerít, ami messze meghaladja az állóeszközök várható megtérülési rátáját, ami más szóval 

egyszerűen kitermelhetetlen. Erre még egy lapáttal rátesz a magas reálkamat árfolyam hatása. 

Abszurd módon, minden empirikus adat és tapasztalat ellenére vezető közgazdászaink, élükön 



az MNB-vel ex katedra bejentik, hogy a reálkamat és az árfolyam között nincs is összefüggés.  A 

magas reálkamat persze azt jelenti, hogy a beruházás leáll – az elmúlt évtizedben a magyar 

beruházások még az amortizáció három negyedét sem fedezték -  a beruházások hiányában 

nincs munkahely, munkahelyek nélkül pedig a költségvetés egyensúlytalansága krónikussá, 

alapjában véve megoldhatatlanná válik. A kitermelhetetlen reálkamat a nemzetgazdaságot két 

alternatíva elé állítja: (i) széles, alapjában feltétel nélküli utat enged a külföldi befektetőknek, 

akik az említett 6-9%-os reálkamat kb. harmadával jutnak forráshoz, vagy (ii) eladósodik 

devizában, vállalva az árfolyam kockázatot, amely bekövetkeztének elnapolására tett kísérlet a 

magas reálkamat állandósulását teszi szükségessé.   

Van kiút ebből a csapdából? Van. Az államadósság csökkentése helyett a kormány a teljes 

nemzetgazdaságot terhelő devizaadósság csökkentését vegye célba, még akkor is ha a cél 

elérése a teljes adósság növekedéséhez vezetne. Először is, a magyar államadósság jelenlegi 

74%-os szintje elmarad a német 87% -tól. A jelenlegi körülmények között egyszerűen nincs 

szükség az államadósság csökkentésére. A Miniszterelnök sajnos bedőlt egy olyan, elsősorban 

német követelménynek, aminek valós célja a periféria teljesítőképességének folyamatos 

zsugorítása azért, hogy a német gazdaság teret nyerhessen (Ime a Lebensraum politikájának  

legújabb változata.) Helyre kell állítani a reálszféra és a monetáris politika közötti ok-okozati 

kapcsolatot, ez pedig csak akkor lehetséges, ha a hazai gazdaságot a monetáris politika által 

ellenőrzött fizetőeszköz finanszírozza. Mindaddig, amíg a nemzetgazdaság három negyede 

devizában van eladósodva, az árfolyam ingadozás és a nemzetközi pénz- és tőkepiacok szeszélyei 

sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mint az államadósság összege. Mindaddig, amíg a reálkamat 

nem szorul 3% alá, csak a multik által gerjesztett, a nyugat-európai konjunktúra ciklushoz 

igazodó növekedést tartom elképzelhetőnek, ami semmiképp sem lesz elégséges a 

felzárkózáshoz.  

A belföldi piac feladása a szabad kereskedelem hittanának nevében  ( Lásd Keynes „Essays in 

Persuasion”  312-13 old.; Robinson  „Economic Philosophy” 84-92 old.) óriási, sajnos 

helyrehozhatatlan hiba volt. De a lecsupasztott eszközök maradéktalan alkalmazásával mindent 

meg kell tennünk, hogy a helyzet ne romoljon tovább.  

A kiút harmadik lába – mert a monetáris politika rendbetétele és a belföldi piac visszaszerzésére 

tett törekvések még mindig elégtelenek lennének a fenntartható növekedés beindításához – a 

„technológiai munkanélküliség” oldása. Joan Robinson kifejezése a technológiai 

fejlődés/változás következtében bekövetkezett munkanélküliségre vonatkozik, és 

összefüggésben áll a fentiekben leírt reálkamat problémájával.       

  

3. Egyrészt, a fentiekben vázolt hat tételből logikusan következik, hogy a gazdasági folyamatok  

logikájának, törvényszerűségének nem része az erkölcs. Mint ahogy Newton almája nem azért 

halad a föld felé, mert üdvösségének feltétele a sikeres földre érkezés, a kereslet és a kínálat 

találkozásánál állítólag kialakult ár nem a társadalom által elfogadható, összességében erkölcsi 

értékrendjének megfelelő kimenet, hanem matematikailag bizonyított, elkerülhetetlen, a 



gazdaság törvényszerű működése által determinált eredmény. Se a négy pogány (nagyjából ó-

görög) se a három Keresztény erénynek, - tehát a bátorságnak, a mértékletességnek, a 

körültekintésnek és az igazságosságnak, illetve a hitnek, a reménynek és a szeretetnek nincs 

helye a marginalista közgazdaságtan által vizsgált valóságban. A hét erényből leszűrt két nagy 

bourgois politikai értékkategóriáról, az emberi méltóság és a szabadság igényéről pedig ne is 

beszéljünk. Másrészt, mivel a közgazdaságtan törvényei kikerülhetetlenek, azok vegytiszta 

logikájába való bármiféle beavatkozás a marginalista elmélet szerint csak kártékony lehet. Ne a 

társadalom határozza meg a gazdaság szerkezetét, tartalmát és jellegzetességeit, hanem 

fordítva: a közgazdaságtan által megfogalmazott torvények határozzák meg a társadalom – most 

már az erények szubjektivitásától megtisztított - mindennapi életét. A gazdaságot ne a 

társadalomnak elszámolással tartózók, hanem „független szakértők” irányítsák. Kiemelten 

szükséges a társadalmi ellenőrzés kizárása a pénzügyek esetében.   A jegybanknak mindentől és 

mindenkitől függetlennek kell lennie, hiszen bármiféle társadalmi igény csak a számára kijelölt 

egyedüli cél, az árstabilitás elérését és fenntartását kompromittálja.  Hiába kézenfekvő, hogy 

mindaddig, amíg a honi gazdaságot terhelő reálkamat 6-9%, bármiféle gazdasági növekedés 

kizárt, hiszen ilyen szintű reálkamatot soha semmilyen gazdaság sem tudott kitermelni, hiába, 

hogy az árstabilitás és a reálkamat közötti ok-okozati összefüggés a legjobb esetben is csak 

sekélynek nevezhető; a monetáris politika csalatkozhatatlansága korunk közgazdaságtanának 

katekizmusa.       

Röpke fél évszázad leforgása alatt egy erkölcsében, értékeiben és erényeiben súlyosan megtépázott, 

legyengült társadalmat, hazánkat, másodszor szállt meg egy olyan elmélet, amely ab ovo kizárta az 

erkölcs és az erény szerepét a gazdaságpolitikából. A Marxizmus – Leninizmus – amiben egy kevés 

Marxizmus  mellé egy nagy adag, azzal összeegyeztethetetlen  Leninizmus, majd Sztálinizmus került – 

tudományosnak hirdetett determinizmusát a neoklasszikus közgazdaságtan, szintén tudományosnak 

minősített determinizmusa követte. A tudomány követelményeire, törvényeinek elkerülhetetlenségére 

való hivatkozás alapján kiszorított erkölcs hiányában mindkét áltudomány az elképesztő mértékű 

igazságtalanságnak, méltánytalanságnak, a korrupciónak, a kiszorításnak és rasszizmusnak adott teret. 

Mi mással, mint lerobbant erkölcsi kultúránkkal magyarázhatnánk – hogy a kérdés mai politikai 

felületére is utaljak – a szegények maradéktalan elárulását éppen azok, a szocialisták által, akik 

történelmi küldetése az ő felkarolásuk, vagy a progresszív adózás, a keresztény közgazdaság elmélet,  

Lukács óta érvényes alaptételének FIDESZ/KDNP-s beáldozását  egy hitvány újgazdag réteg kegyeinek 

elnyeréséért?  Persze a gond nem csak nálunk, hanem a többi nyugati kultúrát tartalmazó 

társadalomban is fellelhető. De mérete és jellege más ott, ahol a piacgazdaság sikereses 

működtetéséhez szükséges erények kidolgozásához és beágyazásához megadatott a történelmi idő és 

lehetőség, mint nálunk, ahol annak kibontakozását a történelem rendre félbeszakította, vagy egyenesen 

meghiúsította. Egy Wicksell hipotézisei Svédországban, vagy egy Friedman féle monetarizmus az 

Egyesült Államokban egészen más következményekkel jár, mint egy erényeiben és erkölcsében más, 

számos tekintetben  bizonytalan országban. (Lásd Chile tragikus tapasztalatát az importált 

monetarizmussal.) Piero Sraffa-t, Joan Robinsont és a zseniális Káldor Niki-t követve, ne axiómákból, 

hipotézisekből, hanem az élő magyar valóságból, a gazdaság antropológiai jellegzetességéből (Sraffa), 

történelmi behatároltságából (Káldor), a kiinduló pont megváltoztathatatlanságából és a folyamatok 



visszafordíthatatlanságából (Robinson) induljunk ki. Abból, hogy milyen is a tényleges magyar gazdaság 

és társadalom. Hogy milyenek is vagyunk és milyenek szeretnénk lenni. Ne abból, hogy milyen felosztás 

kell a külföldi tőke idecsalogatásához, hanem abból, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy értelmet 

adjunk gazdasági életünknek. Alapgondunk nem a marginalista közgazdaságtan fő célpontja, 

nevezetesen a felosztás mechanizmusainak csiszolása, hanem a klasszikusok témája, azaz az 

értékteremtés, amit az Erények kizárásával csak kizárunk.  

Térjünk tehát vissza a nagy klasszikusok, Smith, Ricardo Marx és Schumpeter, és az őket követő mai 

nagyok, Sen, Schiller, Akerlof, Schelling, McCloskey, Kaufmann vagy Bowles erkölcsöt, kultúrát és 

történelmet magába foglaló közgazdaságtanához, valójában ahhoz a társadalom tudományhoz, ami az 

itt és most társadalom érték- tehát vagyonteremtésének képességeivel, lehetőségeivel és igényeivel 

foglalkozik, és hagyjuk magunk mögött Maastricht eredménytelen, bukásra ítélt szellemiségét.    

 

Róna Péter 


