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Para-
digma-
váltás

Paradigmaváltás
Egyre egyértelműbb jelei vannak annak, hogy a 
világot működtető jelenleg érvényesnek elfogadott 
társadalmi-gazdasági paradigma inog

Ne minősítsük – értsük meg, miért inog!?

Ez egyszerre lehetőség ill. veszély is!

Veszély: 
nem vagyunk „player”-ek
maga alá temet

Lehetőség: 
perifériáról centrumba
nem „gap-management”

Bakacsi Gyula

Erőforrás alapú stratégiát érdemes választani

Mi az alapképesség (erőforrás, alkalmassági 
vonzerő), mire támaszkodhatunk?

Gondolkodási pillérek
Skálafüggetlen hálózatos világ (Barabási) 

A felemelkedés és a bukás az intézményeken múlik 
(Acemoglu - Robinson), egy civilizáció akkor roppan 

meg, ha alkotó kisebbsége uralkodó kisebbséggé válik 
(Toynbee)

A kulturális különbségek (diverzitás) az új paradigma 
lényeges változói lesznek

Fukuyama és Huntington kulturális konvergencia-
divergencia vitája eldőlni látszik … a civilizációk 
összeütközése értékek (preferenciák) különbözőségén 
dőlhet el

Milyen preferenciák:
•Gazdasági? Értékteremtési-elosztási?
•Transzcendens/metafizikai?
•Demográfiai?



Miben sejthető a paradigmaváltás lényege? 
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Ipar 4.0? Digitalizáció? Hatékonyabb szinergia menedzsment?

Elosztás méltányossága!!



Két hipotézis (a megroppanó illetve a 
felemelkedő paradigmák alkalmassági 

vonzerejéről)
Hipotézis #1.: 

Az erős tárgyalási pozícióra épített, saját hozzáadott 
értéken jelentősen túlterjeszkedő csomóponti pozíció

egyre kevésbé vonzó alkalmassági vonzerő. Ennek 
magyarázata a gazdasági szereplőknek a szinergikusan 

teremtett össz-értékből való részesedésének a 
hozzájárulásuktól történő aránytalan és méltánytalan 

eltérítése.
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Alkupozíción alapuló szinergia menedzsment 
(Porter és értéklánc – reloaded)
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Iparági
verseny

Új belépők 
fenyegetése

Helyettesítő
termék

Vevők 
alkuereje

Vevők 
alkuereje

Erős 
alku-

pozíció

Erős 
alku-

pozíció



Két hipotézis (a megroppanó illetve a 
felemelkedő paradigmák alkalmassági 

vonzerejéről)
Hipotézis #2.: 

A globális gazdasági hálózat új alkalmassági vonzerejévé
válhat a jelentős tudás természetű gazdasági szereplőket 

nyer-nyer együttműködési mintázatba szervezésének 
készsége és képessége. 
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Mennyire „naiv filantróp” ez a hipotézis? 
Mögöttes gyakorlatias normativitás: 

a vonzerő „csak” invit, amin a hálózati topológia eldől, hogy választják-e? Ennek esélye nő, mert: 
1.A hozzáadott érték egyre inkább tudás természetű

2.A hálózatos kapcsolódásokat meghatározó tranzakciós költségek radikális átrendeződése



Új paradigma?
Coase eredetileg megfogalmazott törvénye („egy cég addig bővíti tevékenységi 

körét, amíg egy újabb tranzakció cégen belül történő megszervezésének költsége 
egyenlővé nem válik a ugyanazon tranzakció szabad piacra történő kivitelének 
költségeivel”) mára megfordult: „Az internetnek köszönhetően a tranzakciós 
költségek olyan mértékben lecsökkentek, hogy érdemesebb Coase törvényét 

visszafelé értelmezni: napjainkban a cégek addig csökkentik tevékenységeik körét, 
amíg egy tranzakció cégen belül történő megvalósításának költsége többé nem 

haladja meg a cégen kívüli megvalósítás költségét.”
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Tapscott, D. – Williams, A.D. (2007): Wikinómia. Hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés. Budapest, HVG Kiadó. p. 65-67.

„A hierarchikus gondolkodásmód ellentmond a hálózatos felépítésnek. A 
hagyományos szervezetekben van lehetőség a vállalaton belüli gyors átrendezésekre 

olyan módon, hogy a felmerülő veszteségeket a hierarchia más részein keletkező
profit meghaladja. Egy hálózatos gazdaságban minden egyes egységnek 

nyereségesnek kell lenni.”
(Barabási, 2003; 277.old.) 



Értékek, preferenciák (erényetikai kiindulópont) 
és intézmények
A görög-keresztény-nyugati civilizáció esélye – vissza az alapokhoz
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Arisztotelész: 
etika (erények) – alap
gazdaság – eszköz
politika – iránytű

(Neo)skolasztikus elmélet (Aquinói Szent Tamás): 
A gazdaság négy pillére:
•a termelés elmélete arra ad magyarázatot, hogy mely 
javakat (és milyen mennyiségben) termeljünk, 
•az igazságos csere elmélete, … azzal foglalkozik, hogy 
milyen ellentételezést kapunk a termékek előállításában 
kifejtett erőfeszítésünkért az értékesítésük során, 
•a végső elosztás elmélete …azt határozza meg, hogy ki a 
javak végső fogyasztója; végül 
•a fogyasztás (vagy hasznosság) elmélete … azt mutatja 
ki, hogy az emberek milyen javakat kívánnak fogyasztani.



a London School of 
Economics kapuja (2018)
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a wittenberg-i templom 
kapuja (1517)
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A gazdaság célja

1. A gazdaság végső céljáról a társadalomnak kell döntenie. Egyetlen gazdasági célt sem 
választhatunk el a politikától. A siker mérőszámai is politikai választások eredményei.

2. A gazdagság és a jövedelem eloszlása alapvetően határozza meg a gazdasági 
valóságot, ezért annak a gazdasági elméletekben is szerepet kell kapnia.

3. A közgazdaságtan nem értékmentes és a közgazdászoknak ki kell nyilvánítaniuk az 
elméleteik mögötti értékeket. Különösen igaz ez azokra az értékválasztásokra, 
amelyek láthatatlanok a közgazdaságilag képzetlen szemek számára és bonyolult 
modellek mögött bújnak meg.

4. A szakpolitika soha nem egyenlíti ki a pályát, hanem mindig bizonyos irányokba billenti 
azt. Nyíltabb vitára van szükség arról, hogy milyen gazdaságot szeretnénk, és hogyan 
lehet eljutni oda.



A természeti világ
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5. A gazdaság elválaszthatatlan a természettől és a társadalmaktól, amelyekben létrejön: mindegyiknek egy 
alegysége. Nem létezik tőlük függetlenül, különálló entitásként. A társadalmi intézmények és a 
környezeti rendszerek ezért központi szerepet játszanak a gazdaság működésében, nem pedig külső
tényezők.

6. A gazdaság működése nem lehetséges a természeti világból származó erőforrások vagy az életet 
támogató számos olyan rendszer nélkül, amelyeket a természeti világ biztosít számunkra. A gazdaság az 
anyag és az energia állandó áramlásától függ, és egy mérnöki pontossággal kiegyensúlyozott bioszférán 
belül működik. Egy olyan gazdasági elmélet, amely a természeti világot a modelljén kívülállónak véli, 
nem értheti meg teljesen, hogy a természet károsítása a gazdaság jövőbeli kilátásait rontja.

7. A közgazdaságtannak fel kell ismernie, hogy a nem megújuló energiaforrások nem állnak rendelkezésre 
végtelen mennyiségben, és ezen eszközök energiatermeléshez való felhasználása megváltoztatja a bolygó
aggregált energiaegyensúlyait, olyan következményeket okozva, mint a globális felmelegedés.

8. A gazdaság és a környezet közötti visszacsatolásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mivel mégis 
figyelmen kívül hagytuk mindezt, ma olyan globális gazdaságban élünk, amely már most is jóval 
túlfeszítette az annak otthont adó természet határait, mégis további növekedésre van szüksége ahhoz, 
hogy működjön. A közgazdaságtannak a bolygó objektív, természeti környezet által kijelölt határaira kell 
épülnie.



Intézmények és piacok
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9.  Minden piacot törvények, szokások és a kultúra hozott létre, és az határozza meg, hogy mit 
tesz és mitől tartózkodik a kormányzat.

10. A piacok különböző közösségi és magánszervezetek közötti interakciókból jöttek létre (illetve 
az önkéntes és civil szektor szervezeteiből). Több kutatásra van szükség ahhoz, hogy 
megértsük, miként működnek ezek a szervezetek, és hogyan működik és működhetnek 
közöttük a kölcsönhatások.

11. A piacok összetettebbek és kevésbé kiszámíthatók annál, mint ami a kereslet-kínálathoz 
egyszerű összefüggéseiből következne. A közgazdaságtannak jobban meg kell értenie azt, 
hogy miként viselkednek a piacok, és ebben tanulhat a komplex rendszerek tudományától, 
ahogyan az a fizikában, a biológiában és számítástechnikában megjelenik.

12. A piacokat intézmények formálják, amelyek a gazdasági szereplők viselkedését is 
befolyásolják. A közgazdaságtannak az intézményeket modelljei központi elemévé kell tennie.

13. Mivel a különböző gazdaságok különböző intézményekkel rendelkeznek, egy szakpolitika, 
amely egy gazdaságban jól működik, egy másikban kudarcot vallhat. Számos más ok mellett 
emiatt sem valószínű, hogy hasznos lenne univerzálisan alkalmazandó politikákat javasolni 
pusztán absztrakt közgazdasági elméletekre alapozva.



A munka és a tőke
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14. Megmutatható, hogy a bérek, a profitok és az eszközök hozamai számos tényezőtől függnek, például 
a dolgozók, a cégek, és az eszközök tulajdonosainak relatív alkuerejétől – nem csak attól, hogy 
milyen relatív arányban járulnak hozzá a termeléshez. A közgazdaságtannak jobban meg kell értenie 
ezeket a tényezőket, hogy jobb tanácsokat adhasson, amikor a társadalom e különböző rétegeinek 
jövedelmi részesedéseit érintő politikákról van szó.

A döntéshozás természete
15. A hibák, az elfogultságok, a mintázatok felismerése, a tanulás, a társadalmi interakciók és a 

kontextusok mind befolyásolják a viselkedésünket, a gazdasági elmélet általában mégsem ismeri el 
ezeket. A főáramú közgazdaságtannak ezért az emberi viselkedés szélesebb körű megértésére van 
szüksége és ebben tanulhat a szociológiától, a pszichológiától, a filozófiától és más gondolati 
hagyományoktól.

16. Az emberek nem tökéletesek és a tökéletesen racionális döntéshozás nem lehetséges. Minden 
gazdasági döntésnek, amelynek bármi köze is van a jövőhöz, kezdenie kell valamit egy bizonyos 
szintű nem számszerűsíthető bizonytalansággal és ehhez az egyéni vélemény és megítélés 
nélkülözhetetlen. A főáramú gazdaságelméletnek és gyakorlatnak is el kell ismernie a 
bizonytalanság szerepét.



Egyenlőtlenség
17. Egy piacgazdaságban az ugyanolyan képességekkel, preferenciákkal és 

erőforrásokkal indulók általában nem ugyanolyan vagyoni szintre jutnak, így a 
véletlenből eredő különbségek lesznek köztük. Már a szerencse és a 
körülmények kis eltérései is nagyon eltérő eredményekhez vezethetnek az 
egyébként hasonló emberek esetében.

18. A piacok gyakran az egyenlőtlenségeket növelő tendenciákat mutatnak. Az 
egyenlőtlen társadalmak viszont számos jólétet mérő mutatószámban 
rosszabbul teljesítenek. A főáramú gazdaságelmélet sokkal jobban teljesíthetne 
abban, hogy megértse ennek mikéntjét és okait, illetve azt, hogy hogyan lehet 
ezt megelőzni.

19. Hamisnak bizonyult a feltételezés, hogy egy ország gazdagabbá válásával 
először az egyenlőtlenségnek elkerülhetetlenül növekednie kell, mielőtt 
csökkenni kezd. A GDP-növekedés és egyenlőtlenség bármely kombinációja 
lehetséges.
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GDP-növekedés, innováció, adósság
20. A GDP-növekedés legalább annyira politikai, mint gazdasági döntésünk. Ha a növeke-

dést jelöljük ki számunkra elsődlegesnek, akkor – kimondottan vagy kimondatlanul – sok 
más kérdést meg kell válaszolni: minek a növekedését, miért, kinek, mennyi ideig, és 
mennyi az elég?

21. Az innováció nem externális, hanem a gazdasági tevékenységek inherens része. Jobban 
megértenénk a GDP-növekedést, ha az innovációt úgy fognánk fel, mint egy folyamatosan 
alakuló, nem egyensúlyi ökoszisztémát, amelyet a piacok megtervezése és az azokon belül 
működő összes szereplő interakciója határoz meg.

22. Az innovációnak üteme és iránya is van. Ha az innováció irányáról vitatkozunk, akkor meg 
kell értenünk a szakpolitika célját is.

23. A magánadósság szintén erősen meghatározza a gazdasági növekedés ütemét, mégis 
kizárják a gazdasági elméletből. Az adósság kialakulása hitelekből finanszírozott keresletet 
hoz létre, és hatást gyakorol a termék- és eszközpiacokra is. A pénzügy és a 
közgazdaságtan nem választható el.
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Pénz, bankolás, válságok
24. A gazdaságban keringő új pénz legnagyobb részét a kereskedelmi bankok 

teremtik, minden alkalommal, amikor új hitelt nyújtanak.
25. A pénzteremtés módja meghatározza a gazdagság elosztását a társadalmon belül. 

Ezért a pénzteremtés módját egy politikai, nem pedig tisztán technikai kérdésként 
kell értelmeznünk.

26. Mivel a bankok hozzák létre a pénzt és az adósságot, a gazdaság fontos 
szereplőinek tekinthetők és a makroökonómiai modellekben is meg kell jelenniük. 
A bankrendszert nem tartalmazó gazdasági modellek nem lesznek képesek 
előrejelezni a bankválságokat.

27. A közgazdaságtannak jobban meg kell értenie, hogyan jönnek létre a válságok és 
az instabilitás a piacokon belül, nem pedig a piacokat érintő külső „sokkokként”
kell tekintetünk azokra.

28. A pénzügyiesedésnek két dimenziója van: a rövid távú spekulatív pénzügy és a 
pénzügyiesedett reálgazdaság. A két problémát együtt kell tanulmányozni.
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A közgazdaságtan oktatása
29. A jó gazdasági oktatásnak az elméleti megközelítések sokaságát kell a diákok számára felkínálnia. Ebbe 

nem csak a gazdasági gondolkodás története és filozófiája tartozik, hanem más megközelítések széles 
köre is, például az intézményi, az osztrák, a marxi, a posztkeynesi, a feminista, az ökológiai és a 
komplexitás irányzatai is.

30. A közgazdaságtan maga nem lehet egy monopólium. A tudományterületek közötti, interdiszciplináris 
kurzusok fontosak a pénzügyi válságok, a szegénység és a klímaváltozás gazdasági valóságainak megérté-
séhez. A politikának, a szociológiának, a pszichológiának és a környezeti tudományoknak helyet kell 
kapniuk a tantervben, anélkül, hogy a létező gazdaságelmélet alsóbbrendű kiegészítéseinek tekintenénk 
azokat.

31. A közgazdaságtant nem modellek és egyének elemzésének értékmentes tudományaként kell tanítani. A 
közgazdászoknak jártasnak kell lenniük az etikában és politikában, de arra is képesnek kell lenniük, hogy 
értelmes kapcsolatot alakítsanak ki a közvéleménnyel és a nyilvánossággal.

32. A statisztikára és a kvantitatív modellekre való túlzott koncentrálás elvakítja a közgazdászokat más 
gondol-kodásformák iránt. A diákokat segíteni kell, hogy más módszertani megközelítéseket fedezzenek 
fel, pél-dául a kvalitatív kutatás, az interjúkészítés, a terepmunka és az elméleti érvelés eszközeit.

33. Mindenekelőtt a közgazdaságtannak többet kell tennie, hogy bátorítsa a kritikus gondolkodást, és nem 
szabad egyszerűen az elméletek és a modellek alkalmazásának memorizálását jutalmaznia. A diákokat 
arra kell bátorítani, hogy vessék össze, ütköztessék és kombinálják a különböző elméleteket, és kritikusan 
alkalmazzák azokat a való világ esettanulmányaira.

Bakacsi Gyula 17



Közgazdasági elmélettörténet

„A katasztrófa süket csöndben sújtott le a közgazdaságtan-ra 
1972-ben, azon a napon, amikor  University of Chicago 
közgazdaságtani tanszékén – a George J. Stigler (1911-1991)  
professzor kitartó agitációját megkoronázó határo-zattal –
eltörölték azt a követelményt, amely közgazdasági 
elmélettörténet vizsgához kötötte a közgazdaságtan dok-tora 
cím megszerzését. A többi nagy egyetem közgazdaság-tan 
tanszékei rövidesen követték a példát.„
Mueller, J.D. (2010): A közgazdaságtan megváltása; p. 21.
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Köszönöm a figyelmet!
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Suplement slides
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Ami a csomópontok sebezhetőségét illeti …
… avagy hálózatok és intézmények
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Toynbee, 
Arnold Joseph A civilizáció megroppanásának kiindulópontja: az alkotó

kisebbség teremtő hatalmának hanyatlása, amely 
ennélfogva csupán uralkodó kisebbséggé válik



Skálafüggetlen hálózatos világ
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„Valahányszor a természet kész egy új háló megszövésére – mivel nem 
tudja elkerülni saját törvényeit – olyan hálózatot alkot, melynek alapvető
szerkezeti sajátosságai megegyeznek a már korábban megszőtt hálók 
tucatjainak sajátosságaival. Az összetett hálózatok keletkezését uraló
törvények ereje a magyarázat a skálafüggetlen topológia mindenhol 
megfigyelhető jelenlétére … . (286.old.)”

1. A társadalmi-gazdasági hálózatok a (csomó)pontok közötti kooperatív
együttműködés konkrét megjelenési formái

2. A csomópontok szinergia központok, amelyek hozzáadott érték teremtő
képessége kettős

 „Match-making”: összekapcsolódások létrehozása szinergikus komplementaritások 
felismerésével és összekötésével

 Szinergia menedzsment

Barabási Albert-László: 
Behálózva. Magyar 
Könyvklub, 2003

Barabásié a XXI. század kulcselmélete
Fölötte áll az emberi 
akaratnak

„Ha a hálózati szereplők 
maguk választhatják meg, 
hogy kihez csatlakoznak, 
akkor ez a skála-független 
hálózati topológia 
törvényszerűen feláll!



A skálafüggetlen hálózatok természete (Barabási, 
2003)
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Skálafüggetlenség: kevés csomópontnak nagyon nagy számú, nagyon sok csomópontnak kevés számú kapcsolata 
van (globális hálózat kevés központból kontrollált/vezérelt)

Népszerűségi kapcsolódás: „a kapcsolódást keresők a több kapcsolattal rendelkező csatlakozási pontokat keresik; … a 
csatlakozásokban gazdag pontok több összeköttetést szereznek, mint a csak néhány összeköttetéssel rendelkező pontok”
(203-204.o.)

Hibatűrő képesség és korrekció: „a hálózatból véletlenszerűen eltávolítható a pontok jelentős része anélkül, hogy a hálózat 
széttöredezne” (156.o.)

Alkalmassági vonzerő: „két azonos számú linkkel rendelkező pont közül a nagyobb alkalmassággal rendelkező gyűjt be 
gyorsabban kapcsolatot. Ha … két pontnak azonos az alkalmassága, akkor … a régebbinek van előnye. Függetlenül attól, 
hogy egy pont mikor csatlakozik  a hálózathoz, egy magas alkalmassággal rendelkező pont hamarosan lehagyja az összes, 
kevésbé alkalmas pontot”. (135-136.o.)

Növekedés: a középpontok kiemelkedése inkább a hálózatba újonnan belépőknek köszönhető (nem feltétlenül            
annak, hogy meglévő kapcsolódásukat megváltoztatják). Az új pontok hálózatba kapcsolására a régebbi pontoknak 
nagyobb az esélyük. A „gazdag gazdagodik”: a későn érkezők kárára a régebbi – több kapcsolattal rendelkező –
pontoknak nagyobb az esélye új linkek megszerzésére.

Sebezhetőség: a skálafüggetlen hálózatban … működésképtelenné teszünk a középpontok közül néhányat, akkor a 
skálafüggetlen hálózat azonnal darabokra esik szét.” (161.o.) „Bármilyen hálózatot szét tudunk rombolni úgy, ha kiiktatjuk a 
legtöbb kapcsolattal rendelkező csomópontokat …” (166-167.o.)



Kutatási kérdések, dilemmák
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Barabási Albert-László: 
A hálózatok 
tudománya.
Libri, 2016

Mi az alkalmassági vonzerő, ami a mostani paradigmában alkalmatlanná vált?

Alkalmassági vonzerő: az új csomópontok nem elveszik a 
kapcsolódó hálózati szereplőket a régiektől, hanem azok az 
újakat választják! 

Mi az alkalmassági vonzerő, ami az új paradigmában alkalmassá tesz a csomópont 
szerepre?

Csomópont valószínűleg nem tudunk lenni! 
Felismerjük-e, kik lesznek az új csomópontok?
Tudunk-e „first-moverek” lenni a csatalakozásban („közel a tűzhöz”) – annak minden várható előnyével 
és kockázatával?

A szinergia központok érték-elosztó központok is! 
A teremtett többlet-értéket ugyan ezek a központok osztják el a hálózati szereplők között!
Az elosztás méltányossága egyfelől alkalmassági vonzerő, másfelől a hálózat fenntarthatóságának 
kritériuma!



Barabási bemutatja: hogyan
tehető sebezhetővé a hálózat

Tegyünk fel azonban egy másik kérdést: miért akarhatja 
valaki a legtöbb kapcsolattal rendelkező csomópontokat 

kiiktatni?
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Mert a saját (jogos) járadékukon túlterjeszkedő torta-
szeletet” hasítanak ki a teremtett többlet értékből!

Hiszen szinergikus (hozzáadott) érték teremtők?



A jó intézmények
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Gazdasági intézmények – politikai intézmények
Acemoğlu, 

Daren
Robinson, 
James A.

Befogadó gazdasági intézményrendszer:
•magántulajdon biztonsága
•jogrendszer pártalansága
•közszolgáltatások ellátása

Azonos feltételek
Azonos esélyek



Növekedés és népszerűségi kapcsolódás - „Gazdag gazdagodik”

Acemoglu – Johnson – Robinson gazdasági rendszerekre pontosan leírják ezt a 
folyamatot:
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politikai 
intézmények t

az erőforrások 
eloszlása t

de jure 
politikai 
hatalom t

de facto 
politikai 
hatalom t

gazdasági 
intézmények t

politikai 
intézmények t+1

gazdasági 
teljesítmény t

az erőforrások 
eloszlása t+1

Acemoglu, D. – Johnson, S. – Robinson, J.A.: Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth pp. 385-472.
In: Aghion, P. – Durlauf, S.N. (eds.): Handbook of Economic Growth, Volume IA. Chapter 6., Elsevier BV, 2005.

A gazdasági rendszerek endogén változói
(a hálózat (csomó)pontjainak megállapodásai alapján létrejövő kapcsolatok)

MIT Harvard

Állapotváltozók
(endogén)

Legális

Legitim



Ha ez bekövetkezik …

Beindul az Acemoglu-Johnson-Robinson féle korrekciós mechanizmus:
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politikai 
intézmények t

az erőforrások 
eloszlása t

de jure 
politikai 
hatalom t

de facto 
politikai 
hatalom t

gazdasági 
intézmények t

politikai 
intézmények t+1

gazdasági 
teljesítmény t

az erőforrások 
eloszlása t+1

A többlet-értékhez jelentősen hozzájáruló de annak elosztásából hátrányosan részesülő aktorok élnek a de facto politikai hatalmukkal - a 
„de facto politikai hatalom időnként megváltoztatja a politikai intézményeket. Ezek a változások olykor megszakításosak, például amikor a 
hatalmi egyensúlyhiány forradalomhoz vezet, vagy a forradalom fenyegetése vezet a politikai intézmények számottevő reformjához, ezek 

gyakran befolyásolják azt a módot, ahogy a létező politikai intézmények működnek, például oly módon, hogy elkezdik tisztelni azokat a 
szabályokat, amelyeket az alkotmány  - más alkotmányokhoz hasonlóan - rögzít”

(Acemoglu-Johnson-Robinson, 2005; p 390.)



GLOBE Kulturális klaszterek világtérképe

29.

Skandináv

Angol-szász

Germán

Latin-Európai

Kelet-Európai

Latin-Amerikai

Dél-kelet Ázsia

Kínai világ

Arab

Fekete Afrika



30.

Tapasztalati alapú bizalom - Kis-
közösségi kollektivizmus (GLOBE)

Kollektív ( közösségéhez lojális, büszke)

Kevésbé kollektív (lojális, büszke)

Világátlag
(5,12)



31.

Intézményi bizalom és kollektivizmus 
(GLOBE)

Individuális

Kollektív

Világátlag
(4,24)



32.

Együttműködési-bizalmi határok
avagy versengés-kooperáció

Világátlag



Mintázatok 
(a világátlagoktól való eltérés alapján)

Intézményi kollektivizmus

Világátlag feletti
(inkább kollektivista)

Világátlag alatti
(inkább individuális)

Kis-csoportos 
kollek-

tivizmus

Világátlag feletti
(inkább 

kollektivista)

Dél-Kelet Ázsia, Kínai 
világ, Arab kultúrák, 

Fekete-Afrika

Latin-Amerika,
Kelet-Európa

Világátlag alatti
(kevésbé
kollektív)

Skandináv, Angol-szász Germán, Latin-Európa

33.

Intézmény & közösség



Egy kis kitérő
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Központosított és/vagy mellérendelt (piaci) szinergia menedzsment?

Thomas Hobbes John Maynard 
Keynes Adam Smith Friedrich Hayek

Vannak mindkét alapfelfogásnak sikeres és sikertelen alkalmazásai!
Terméketlen gondolkodás: az egyik modell szerinti sikeres alkalmazást összevetjük a másik 
modell szerinti sikertelennel, ezzel is bizonyítva felsőbbrendűégét (oda-vissza)

Termékeny felhasználás: mitől sikeresek!?

Egyik megközelítés sem helyből jó vagy rossz! (Ha a paradigma-váltás időszakában az egyiket 
helyből kitüntetjük – nagyot tévedhetünk!) Pragmatizmus!



Ázsiából Európába kerül a gazdasági-hatalmi centrum 
(Ferguson)

35.

Történetileg:
•A XV. század végéig a távol-keleti országok 
(birodalmak) fejlődtek és uralták a(z akkor 
ismert) világot gazdaságilag és hatalmi-
katonai szempontból is
•A XVI. századtól Európa veszi át ezt a 
szerepet a maga tagolt, egymással is 
versengő államaival. Sikerének titka? Hat 
„killing application”: Verseny, Tudomány, 
Tulajdonjogok, Orvostudomány (vagyis az 
egészségügy), Fogyasztás és Munka(erkölcs)

Ferguson, Niall: Civilizáció. Scolar, Budapest, 2011


