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KÖZGAZDASÁGI FOGALMAK ÉS MUTATÓK MÁGIKUS EREJE  
című előadására. 

Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ Budapest V. ker. Petőfi Sándor út 5. 

Horváth József előzetes problémafelvetése: 

A „mágikus erő” itt természetesen nem az eredeti, „természetfölötti” értelemben veendő, hanem az emberi 
döntéshozásra és cselekvésre gyakorolt hatás értelmében. Hogy a már kialakult és széles körben elfogadott fogalmak 
irányítani tudják a gondolkodásunkat és a cselekvéseinket, arra nyilván nem csak (sőt nem is elsősorban) a 
közgazdaságtanból lehet példákat felhozni. Elég csak a politikára gondolni, ahol, különösen választások idején, egy-
egy jelző tömegeket indít el ilyen vagy olyan irányba. Pl. komoly döntésbefolyásoló tényező, hogy egy-egy országban 
vagy az EU-ban a beáramló embertömegek kapcsán „menekültekről” (Flüchtlinge) vagy „migránsokról” beszélnek-e. 
A közgazdaságtanban a rendszerváltás előtti politikai gazdaságtan központi fogalma volt az „érték”, ehhez 
kapcsolódóan a „munkaérték”-elmélet, amiből levezethető volt a „kizsákmányolás” a kapitalista gazdaságban, továbbá 
a „termelő” és „nem termelő” munka megkülönböztetése; a következményeket ismerjük. Jelenleg a közgazdasági 
gondolkodást leginkább meghatározó fogalmak: hasznosság (utility), költség, profit, tőke, összgazdasági (makro) 
szinten pedig a GDP, növekedési ütem, foglalkoztatás ill. munkanélküliség, infláció. A makro-szintű fogalmak sokkal 
misztikusabbak, mint a mikro-szintűek, mivel ezek a szemlélet számára megfoghatatlanok, „absztraktak”, definícióval 
hozzák őket létre, de döntések kapcsolódnak hozzájuk, ezért gyakorlati következménye is lehet annak, hogy mit 
foglalnak bele a definícióba. Nem véletlen, hogy nagy viták vannak pl. a GDP-ről. Mostanában nem kisebb súlya van 
a „tőke” fogalom értelmezésének, hiszen „a tőke szabad áramlása” révén komoly következménye lehet annak, hogy 
mire terjesztik ki a „tőke” fogalma. 

Tisztelettel várjuk részvételét az előadáson és az utána következő beszélgetésen. 


