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Beköszöntő 
Új folyóiratot indítunk útjára, aminek bázisát a Köz-gazdaság és a Magyar Közgazdasági 

Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya köré szerveződött szakmai műhely adja. A folyóirat 

célja, hogy az aktuális világpolitikai és gazdaságpolitikai folyamatokról mélyebb áttekintést 

adjon. Álláspontunk az, hogy a gazdaság és a politika nem különíthető el. A jelenlegi 

világpolitikai és világgazdasági folyamatok azt igazolják, hogy a világpolitikai döntések és a 

világpolitikai intézményrendszer határozza meg a gazdasági folyamatokat, a gazdálkodók 

viselkedését. Elkerülhetetlen, hogy a hazai közgazdászok nagyobb mértékben kapcsolódjanak 

be a világpolitikai folyamatok közgazdasági elemzésébe, és ennek érdekében indítjuk útjára a 

folyóiratot.  

Két példát is lehet említeni a világpolitika és a közgazdaságtan közötti kölcsönhatás 

alátámasztására: a 20. kínai pártkongresszus gazdaságpolitikai tartalmát és a magyar 

gazdaságpolitika alkalmazkodását a megújuló Európai Unióhoz.  

A ’78-ban induló kínai reform lényegét a híres kissingeri fordulat jellemezte a legjobban: a 

gazdaság az első. Félre kell tenni az ideológiai vitákat szocializmus és kapitalizmus között a 

gazdasági növekedés érdekében. A 2022. októberi kínai pártkongresszus tétje a 

gazdaságpolitikai irányváltás a tudásalapú gazdaság irányába, aminek eredményeként az új 

műszaki megoldások, a felgyorsuló innovációs folyamat egyre szélesebb társadalmi csoportok 

számára is elérhetővé válik, és megszűnik a hidegháború ideológiai csapdája, az ideológia és a 

geopolitika közötti összefüggés láthatóbbá válik. Ebben már nem elég a piacra támaszkodni, 

elengedhetetlen az az infrastruktúra politika, amelyik mindenki számára közvetíti a részvétel 

feltételeihez szükséges technológiát.  

Hasonló üzenet, bár más politikai szóhasználattal megy végbe az Európai Unióban is. Az 

energiaválságra vagy az inflációra adott közös válasz azt mutatja, hogy egy új európai politikai 

közösség megteremtése van napirenden, aminek az alapja a jogállam és az egyetemes értékek 

elfogadása és alkalmazása. Lezárult a Delors-terv, ami meghatározta a nagy bővítési folyamatot, 

és aminek lényege az volt, hogy a jóléttel kell vonzerőt gyakorolni, és majd ezt követően kell az 

értékekről beszélni, hogy a jólét automatikusan elvezet az értékrend egészéhez, a biztonsághoz, 

szabadsághoz, demokráciához és jóléthez. Ez a történelmi korszak véget ért, és ennek helyét az 

értékrend egészéből fakadó, ehhez igazodó, ezt követő gazdasági magatartás határozza meg.  

Mind a két politikai esemény fordulatra utal a közgazdász szakmában is. A társadalmat 

irányító értékrendekről és annak gazdaságpolitikai következményeiről újra vitát kell folytatni, 

értelemszerűen más, megújított elméleti keretek között. Ez érvényes a mi térségünk 

közgazdasági modellalkotására is. Már nem elég mechanikusan átvenni a nyugati 

közgazdaságtan eredményeit, hanem azok – esetenként ki nem mondott – értékrendi alapjára 

is figyelmet kell fordítani. Csak ez alapján lehet részt venni a szakmai vitákban. Ezt a folyamatot 

szeretnénk segíteni induló folyóiratunkkal.   

Trautmann László 

főszerkesztő 
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„A közgazdász számára a politika és világpolitikai tudás felértékelődik” 
Beszélgetés doktoranduszokkal a világpolitika és a közgazdaságtan kapcsolatáról 

A világpolitikai és általában a politikai ismeret fontosságáról beszélgettünk három 

doktorandusz hallgatóval, Csontos Tamással (CsT), Deák Ágnessel (DÁ) és Nagy Borsy Viktorral 

(NBV). Mind a hárman a Budapesti Corvinus Egyetem doktoranduszai, és a beszélgetés során 

arra voltunk kíváncsiak, hogy a közgazdasági kutatásokban mennyire játszik szerepet a politikai 

és a világpolitikai tudás, pályakezdő kutatóként, hogy látják ennek a szerepét. A beszélgetésbe 

írásban kapcsolódott be Baranyi Dániel (BD), az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

doktorandusza, és Horváth Klaudia (HK), aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori 

iskolájának hallgatója. A beszélgetés lebonyolításában Horváth Anna segített.   

     

Trautmann László: Kedves Kollegák! Szeretettel köszöntök mindenkit, azt szeretném kérni, hogy 

mindenki mondjon magáról egy mondatot bevezetésként.   

  

Nagy-Borsy Viktor: Az alapképzést Pécsett végeztem gazdálkodás és menedzsment szakon, 

majd a Corvinuson diplomáztam vállalkozásfejlesztési mesterszakon, utána kezdtem meg 

doktori tanulmányaimat az innováció, a technológiamenedzsment és stratégia menedzsment 

témakörében. Tehát inkább az üzleti tudományok területéről érkezem, de ettől függetlenül igen 

közel állnak a személyes érdeklődésemhez ezek a kérdések.  

  

Csontos Tamás: Én a Corvinuson végeztem gazdálkodási és menedzsment szakon, majd a 

mesterszakon közgazdasági elemzőként diplomáztam. Most másodéves vagyok a BCE 

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi doktori iskola a Világgazdasági programjában.  

  

Deák Ágnes: Kakukktojás vagyok mind ebben a körben, mind a doktori iskolában. Eredetileg 

földrajz-spanyol szakos tanárként végeztem az ELTE-n. Középiskolától Latin-Amerika érdekelt, 

ezért később egy MÖB ösztöndíjjal Mexikóban posztgraduális képzésen vettem részt 

társadalomtudományok terén, majd hazatérésem után a mexikói nagykövetségen dolgoztam 

több, mint 5 évig. Közben pedig a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi gazdálkodás 

területével foglalkoztam  és közgazdaságtant tanultam. Legutóbb a BGE-n tanítottam és közben 

merült fel, hogy szeretnék a doktori képzésben részt venni. Minthogy kifejezetten Latin-

Amerika érdekel, ezért egyértelmű volt számomra, hogy ennek a régiónak az aktuális 

társadalmi-gazdasági jelenségeivel szeretnék foglalkozni.  

 

BD: Én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában tanulok, 

melynek 3. éves doktorandusza vagyok. Alap és mesterszakos diplomámat a Corvinus 

Egyetemen szereztem gazdálkodás és menedzsment, valamint nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás szakokon.  

  



Világpolitika és Közgazdaságtan  1. évfolyam, 1. szám, 2022 
 

7 
 

HK: Az ELTE BTK történelem szakán végeztem az alapszakot, majd a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakán folytattam az egyetemi 

tanulmányaimat. A közgazdaságtan és üzleti tanulmányok először vállalattörténeti, 

gazdaságtörténeti szempontból kerültek közel hozzám, majd 2019-től megkezdtem a doktori 

tanulmányaimat az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában. A kutatási témám az 

innovációs kapcsolatok mérhetősége és az ökoszisztémák menedzsmentje vállalati 

szempontból. Korábban a versenyszférában, jelenleg pedig közigazgatásban dolgozom, Európai 

uniós kérdésekkel foglalkozom.   

  

TL: Az idei Közgazdasági Nobel díjasok egyike Ben Bernanke, aki kutató és gazdaságpolitikus is 

volt. Ez szerintetek mennyire lesz általános modell a későbbiekben? Mennyire lesz majd 

követelmény a közéletben a tág értelemben vett gazdaságpolitikai közéletben történő részvétel? 

Számotokra ebben mi a vonzó és mi az, ami taszít? Jobb közgazdász és társadalomtudós lesz-e 

az, aki bekapcsolódik a globális és a helyi gazdaságpolitikai vitákba vagy ez mellékes a szakmai 

pályafutás szempontjából?  

  

DÁ: Én azt gondolom, hogy ez egy másik, szerintem alapvető kérdést is felvet, azt, hogy mi a 

célja az akadémiának.  Sokat gondolkodtam ezen a kérdésen a képzésem alatt is. Én azt 

tapasztalom, hogy egy jelentős szakadék van az elméleti és a gyakorlati élet között. Ez nem csak 

a kutatási területeket, kérdéseket befolyásolja, hanem kapcsolatrendszert az akadémiában 

tevékenykedők és a gyakorlati életben résztvevők kapcsolatrendszerét is – szerintem negatívan. 

Ben Bernanke esete egy nagyon különleges példa: hiszen még a 2008-2009-es gazdasági válság 

előtt nevezték ki a Fed elnökének, korábban kutatóként pedig pont a bankok válságban 

betöltött szerepével foglalkozott, kifejezetten az 1930-as évek nagy gazdasági válságát 

vizsgálva. Az, hogy a gyakorlatba ő maga is átültethette az elméleti kutatása során szerzett 

tudását nem biztos, hogy mindenkinek megadatik ilyen formában. Amennyire kivételes, annyira 

nagyon jó példa is egyben arra, hogy az elméleti kutatás és annak gyakorlati hasznosulása össze 

tud kapcsolódni egy ember szakmai pályafutása során is.  

Érdekességként említem csak meg a „személyes élményem” vele kapcsolatban, ha lehet 

annak nevezni. Amikor a válság elkezdődött készítettek vele egy mélyinterjút a Time 

magazinban, amire ma is emlékszem egyrészt a már említett karrierút, , másrészt a személyes 

attitűdje, hozzáállása miatt. Szerény, visszafogott embernek írták le, ami eléggé eltér a banki 

világban dolgozó emberekről alkotott sztereotípiától.   

  

CsT: Én ahhoz csatlakoznék, hogy mi is az akadémia célja, számomra is ez a kulcs a kérdések 

megválaszolásához. Természetesen az akadémia motorja egy alapvető kíváncsiság, ami a 

kutatót hajtja a világ megértése felé – de mégis azért a kíváncsiság mögött egyértelműen 

megjelenik a gazdasági kormányzásra való kihatás, legyen ez akár vállalati kormányzás, ha valaki 

a gazdaságtudományokkal foglalkozik vagy gazdaságpolitikai kihatás, ha valaki a 

közgazdaságtant tanulmányozza. Ezt sokszor talán nem hangsúlyozza az akadémia, de 

véleményem szerint mindenképpen, ha nem is közvetlenül, de közvetetten hatása van a 
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gazdaságpolitikára, sőt lényege is, hogy hasson arra. Ha nem hatna, akkor csak egy önmagáért 

létező, öncélú tevékenység lenne, elszakadva a társadalmi hivatásától. Az akadémiának, tehát 

szerintem fontos célja, hogy hasson a politikai folyamatokra, a világpolitikára, a nemzeti 

politikára. Ben Bernanke esete jó példa arra, amikor ez explicit módon megmutatkozik. A 

gazdaságpolitikai gyakorlat és a tudomány közötti kapcsolat, viszont szerintem mindenhol ott 

van, csak nem mindig ilyen nyilvánvalóan. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a tudósnak 

csak a gyakorlattal kell foglalkoznia Az akadémiának ugyanis a gazdaságpolitika elméletét is meg 

kell alapoznia, hiszen ahhoz, hogy gazdaságpolitikát vagy vállalati kormányzást csináljunk 

szükség van elméletekre is. Az öncélúságot persze el kell kerülni, tehát nem szabad 

elefántcsonttoronyba húzódni és barkácsolni fölöslegesen az elméleteket. Fontos, tehát, hogy 

mindig ütköztessük a valósággal az elméleteinket, de az elméletalkotás alapvetően hasznos 

tevékenység.  

  

NBV: Én is úgy látom, hogy ez inkább egy kivételes eset volt, mintsem, hogy a jövőben 

modellként funkcionálna. A tudományos pályáknak, illetve a szakpolitikai karriereknek akár 

hazai, akár globális szinten más útjai vannak és egy élet rendszerint kevés arra, hogy valaki 

mindkettőben jelentős karriert tudjon kiépíteni. Bernanke éppen ennek a cáfolata.  Azt 

gondolom, hogy ha valaki az akadémiai pályára adja a fejét, akkor a kérdésben megfogalmazott 

gazdaságpolitikában történő közéleti részvétel sok esetben talán még kontraproduktív is, 

mintsem, hogy az adott szakember jobb fényben tűnne fel az akadémia közegben. Ennek 

szerintem részben a tudományszervezéshez kapcsolódó, hagyományos okai vannak: benne van 

az akadémia világ zártsága, illetve, hogy az egyetemek által nyújtott képzésekkel is gyakran 

egyfajta tudományos elitizmus a cél. Ezen a ponton felmerülhet az az örök kérdés, hogy mi lehet 

a hasznosabb a hallgatók, kezdő kutatók számára: a tanulmányok mellett dolgozni és gyakorlati 

tapasztalatot szerezni vagy az elméleti tudásban jobban elmélyülni?   

Jobb közgazdász, társadalomtudós lesz, aki bekapcsolódik a globális és helyi 

gazdaságpolitikai vitákba? Egyrészt igen, hiszen a társadalomtudomány célja szerintem 

pontosan a társadalom ügyeivel, problémáival való foglalkozás. Az elméleti megközelítések, 

kutatások nyilván elválaszthatatlanok a gyakorlati kérdésektől, a tudomány önmagában csak 

egy eszköz számunkra, hogy bizonyos kérdéseket módszertani megalapozással tudjuk vizsgálni, 

szemben mondjuk a gyakorlati szakemberek tapasztalati tudásával. Másrészt viszont nem, mert 

bár én komoly problémának gondolom, maga az akadémia közeg alapvetően nem díjazza a 

gyakorlati tapasztalatok meglétét, sőt esetekben bizonyos gyakorlati tapasztalatok negatívan 

csöppenhetnek le, ahelyett, hogy azt optimálisan be tudna építeni valaki a kutatói 

pályafutásában. Ugyanakkor az elméleti és gyakorlati szakemberek, illetve területek közötti 

párbeszéd elengedhetetlen, nagyon kellemetlen, amikor akár egyik, akár másik oldal önérzetes 

vitát generál a két terület alapvetően eltérő funkciójából.   

  

DÁ: Én nem feltétlen érzem azt, hogy ez kontraproduktív, illetve nem kellene annak lennie. Ez 

szerintem adott közegtől is függ, egy adott országban az akadémiai közeg működésétől és a 

gazdasági-politikai körök szereplőinek és az akadémiával való egymás felé nyitottságának 
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hajlandóságától, stb. Még a doktori képzésem elején voltam az Amszterdami Egyetemhez 

tartozó latin-amerikai kutatóközpontban egy konferencián, aminek kifejezett célja volt,  hogy 

összehozza az akadémiában kutatókat és a különböző  területeken a latin-amerikai régióban 

tevékenykedőket, akik között volt pl. holland külügyminisztériumi tisztségviselő, NGO-k és 

cégek képviselői,  mert pontosan érzékelik, hogy óriási a gap a két oldal között, nincs találkozási 

pont vagy nagyon kevés, holott mindkét fél kifejtette, hogy milyen hasznos volt és  több ilyen 

alkalomra lenne szükség. Ehhez a fajta kapcsolatteremtéshez is alázat és a másik oldal felé való 

nyitottság kell mindkét részről, és annak felismerése, hogy hatékonyabban és 

eredményesebben lehet valós problémákra választ találni a közös tudás- és tapasztalat 

megosztással. Én úgy érzékeltem ott ez a hozzáállás sokkal jobban jelen van, mint az itthoni 

közegben. Hasonlóan az akadémiai szférán belüli interdiszciplináris kutatások, kutatói 

csoportok kialakításához is, Lehet erre mondani, hogy a mi generációnknak (40-esek és 

idősebbek) régebben nem tanították meg a kooperálást, nem ebben szocializálódtunk, és ezért 

működik ilyen nehézkesen ez a mi akár akadémiai akár céges közösségeinkben. Erre részben az 

a válaszom, hogy ha legalább tudjuk, hogy min kellene változtatni akkor igenis dolgozni kellene 

ezen, vagyis magunkon, másrészt az intézményeknek az együttműködéseket az értékelési 

rendszerén keresztül is díjaznia kellene. Én nem igazán tapasztaltam meg a lehetőséget és 

szándékot arra, hogyan lehetne más területeken jelenlévő szakemberekkel együttműködni, új 

gondolatokat, más hozzáállást meghallgatni. Én ezt nagy hiányosságnak érzem és emiatt is 

érzek egyfajta öncélúságot. A külföldi tapasztalataim során azt éltem meg, hogy maguk az 

egyetemi közegben már elismert kutatók, oktatók közvetlenek és igazán nyitottak a náluk akár 

korban, akár szakami pályafutásban náluk „fiatalabbak” gondolataira, meglátásaira. A 

nemzetközi közegben nekem nagyon pozitív példa a Human Development and Capability 

Association keretében megtapasztalt interdiszciplináris, sokoldalú, nyitott, befogadó légkör.    

Másik, ami szerintem egy nagyon érdekes kérdést vet fel, különösen most, a COVID járvány 

kapcsán és az oltásokkal kapcsolatban, a társadalomban meglévő általános bizalom kérdése 

mellett, magához az akadémiához, a kutatási eredmények felé megmutatkozó pozitív 

társadalmi attitűd megléte vagy hiánya. Az akadémia távolságtartása és elszigeteltsége 

szerintem szintén közrejátszik, közrejátszott abban, hogy egyes országokban bizonyos 

társadalmi csoportok hogyan viszonyultak az oltáshoz, a tudományos eredmények 

érvényességéhez. Ilyen helyzetek miatt is nagyon fontos lenne az akadémiai közeg és a 

szélesebb társadalom közeledése is. Erre nagyon jó példa Karikó Katalin, aki évtizedekig 

dolgozottnagyon magas szinten a tudományos közegben a vele készült interjúkból 

kirajzolódóan valódi kutatói alázattal, amiben nem a tudományos presztízs, hanem a világ 

megismerése és a jelenlévő problémákra való megoldások megtalálása motiválta. Hozzáállását 

mi sem bizonyítja jobban, hogy az utóbbi években az akadémiából kilépve a kutatási 

eredményeinek a gyakorlati megvalósításán dolgozott egy céget létrehozva. Most pedig a 

legutóbbi interjúiban úgy nyilatkozott, hogy vágyik vissza a tudományos életbe. Szerintem ő 

fantasztikus példa arra, hogy ilyen váltások lehetnek, sőt pozitív hatással vannak az ember 

karrierjére. Mindkét közeg, a társadalom egésze és ő maga is sokat gazdagodik ezekből a 

tapasztalatokból Erre a fajta szabadságra, átjárhatóságra, váltásokra, kooperációra több 
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lehetőséget kellene biztosítani. És persze azzal sincs gond, ha valaki kifejezetten csak elméleti 

szakember, de attól még jó, ha van benne nyitottság a gyakorlati oldal képviselői felé, a velük 

való diskurzusra, együttműködésre, tapasztalatcserére.   

  

NBV: Tetszik és egyet is értek az önkritikáddal. Azt gondolom, hogy az alázat valóban egy fontos 

erény, amit kutatóként gyakorolnunk kell. De van egy további komoly kérdés, hogyan 

gondolkozik az akadémiai szféra magáról, hogyan gondolkozik arról, hogy mi a célja? Mert amíg 

a kutatás, a tudományos eredmények elérése a cél és emellett a vállalatok „csak” jól képzett 

munkaerőt szeretnének, addig ez bizonyos mértékű ellentéteket szül. Ki tegye meg az első 

lépést? Az akadémiai szférának kellene újragondolnia a célját, tevékenységét vagy a vállalati 

szektornak az elvárásait? Az innovációs szakirodalomban külön modellje van az ilyen típusú 

együttműködéseknek, a triple helix modell, amelynek lényege, hogy hogyan tud az akadémiai 

szféra az üzleti szférával, illetve a civil szférával együttműködni, olyan innovációs ökoszisztémát 

kialakítani, ami kölcsönösen előnyösen, megtermékenyítőleg hat a többi szereplőre. A modell 

szerint a szereplők az együttműködési folyamat más pontján és eltérő módon fejtik ki 

aktivitásukat. Ez azért jutott eszembe, mert szerintem mindegyik szereplő esetén szükséges 

volna némi szemléletváltás. Az egyetemekről, kutatóintézetekről beszéltünk, a diplomás 

emberek képzésén, a tudományos eredmények publikálásán túl is lehet felelősségük és 

feladatuk a kutatóknak a társadalomban. De az üzleti szférában is kellene egy nézőpont-váltás, 

hogy az egyetemekhez ne csak annyi közük legyen, hogy azok képzik az alkalmazottakat, akiket 

majd foglalkoztatni tudnak, hanem hogy mit várhatnak még az egyetemektől, miben tudnának 

együttműködni. És talán a civil szférával kapcsolatban is jó lenne nem csak arra gondolni, hogy 

ők azok, akik olyan célokért küzdenek, amikre senki nem akar pénzt adni és ezt majd tőlünk 

várják, hanem meglátni azt, hogy milyen érdekeket és értékeket képviselnek, és ezeket hogyan 

lehet becsatornázni az egyetemek-vállalatok működésébe, hogyan tudják támogatni a 

tevékenységüket, folyamataikat. Ez véleményem szerint közös felelőssége volna mind az 

akadémiai, mind az üzleti szférának.  

  

BD. Ez a kérdés Platón filozófus király elképzelését és a tudásalapú gazdaság/társadalom 

fogalmat hívja elő bennem. Azt gondolom, hogy a Bernanke-vel fémjelzett modell, egyre inkább 

általánossá fog válni és ez üdvözlendő folyamat. Előnyösnek tekinthetjük a folyamatot az 

egyetemek, kutatóintézetek szempontjából, ahol így olyan információk, ismeret (akár tacit 

tudás) jelenik meg, amit felhasználva eredményessebbé tehető az oktatás és életszerűbbé 

tehetők a kutatások is. A szakpolitika szempontjából pedig az eredményesebb oktatás a valódi 

döntéshozatali helyzetekre jobban rálátó szakember utánpótlást és a praktikusabb kutatások, 

jobb, használhatóbb inputot jelenthetnek. Azt hiszem, hogy az értelmiségtől joggal várja el a 

társadalom, hogy a tudását a közjó érdekében aktívan felhasználja, ez hatványozottan igaz, a 

társadalomtudományok művelőire. Erkölcsi kötelességünk a közjóról folytatott közös 

gondolkodásban részt venni. Természetesen megértem, ha valakit taszít az országos politikában 

történő részvétel, de sokféle bekapcsolódási szint van, az országos politikai szerepvállalás csak 

egy ezek közül. A közéletben történő véleményalkotás és elemzés a helyi közügyekben való 
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részvétel, az órákon átadott szemlélet vagy az ismerősökkel folytatott beszélgetés mind 

különböző szintjeit jelentik a gazdaságpolitikai vitákba történő bekapcsolódásnak. 

Vérmérséklet, külső lehetőségek és egy sor egyéb tényező függvénye, hogy ki-ki, hol és hogyan 

kapcsolódik be.  

 

HK: A kérdéskörről általánosságban azt gondolom, hogy a (szak)politika és a tudományos élet 

mindig is összefonódott a történelem során, hol láthatóbban, hol kevésbé. A közgazdász 

és/vagy társadalomtudós sokszor azért tűnik nagyon távoli vagy érinthetetlen személynek, mert 

az egyetemi közeg általános, „elefántcsonttorony” megközelítése miatt a kompetens, 

tudományos területen dolgozó kollégák az (köz)emberek számára megfoghatatlan vagy 

érdektelen kérdésekkel foglalkoznak. (Az, hogy ezek valóban, vagy csak látszólag érdektelen 

kérdések, azt mindenki eldönti maga.) A lényeg még is az, hogy a tudománynak a valódi 

problémák megoldását kellene szolgálnia, amely hosszú távon elvezethet az esetleges 

(szak)politikai szerepvállaláshoz is, legyen az helyi vagy országos szinten.   

Az én véleményem az, hogy a tudományos szférában alapvetően egyre inkább három 

pályamodell látszik kirajzolódni: 1) akik a gyakorlati életben kevéssé állnak helyt, azonban adott 

témának kitűnő szakértői, ezért fő terepük az egyetem; 2) akik a tudományos életben a 

mindennapok gyakorlata szempontjából is „mainstream”, jól érthető témát kutatnak, amelyet 

politikai hátszéllel megtámogatva (közben nagy pénzeket keresve) tudnak különböző 

kutatóműhelyekbe vinni és szakpolitikai szinten is tekintélyt/pozíciót szerezni; 3) akik a 

tudományos fokozat megszerzését követően a versenyszférában helyezkednek el, quasi a 

fiókba téve a PhD-t, mert nem látják rentábilisnak.   

A fentiek tekintetében szerintem nem lesz általános modell a közéletben történő részvétel, 

vagy politikai szerepvállalás a közgazdász szakemberek körében. Azonban, aki tényleges 

láthatóságot akar szerezni, emellett „túl szűknek” érzi az egyetemi közeget, az előtt jelenleg ez 

a leggyorsabban kifizetődő quasi pályamodell. Jobb közgazdász tehát nem lesz ettől senki, de 

közérthetőbb és „elérhetőbb” minden bizonnyal. Ide még érdemesnek tartom hozzátenni, hogy 

még mindig jobb, ha valaki az értékes gondolatai miatt kerül felelős szakpolitikai pozícióba, 

mintha politikusokat próbálunk benyomni egy tudományos, egyetemi közegbe….  

Kifejezetten bírom azokat a tudományos szakembereket, akik mainstreamek lettek (pl.: Jim 

Collins, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Daron Acemoğlu stb.), szóval alapvetően nem taszít 

a jelenség – bár Magyarországon nem tudnék hasonló pályát bejárt olyan embert mondani, akit 

olvasok/ismerek.  

  

TL. Ennek egy konkrét megvalósulására szeretnék rákérdezni, a politikai tudásra. 

Doktoranduszként, tanársegédként hogyan látjátok közgazdasági, társadalomtudományi 

kutatásokhoz, esetleg az oktatáshoz mennyire van szükség politikai, különösen a világpolitikai 

tudásra? Egyáltalán ti mit tekintetetek politikai tudásnak: az intézményrendszer felépítését, a 

politikai folyamatok nyomon követését, a politikai filozófia ismeretét?  
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CsT: Véleményem szerint nagyon is szükség van a politikai tudásra. A mostani válság erőteljesen 

rámutat arra, hogy országon belüli tényezőkkel nem lehet megmagyarázni egy-egy jelenséget, 

a globális összefonódások miatt szükséges globálisan gondolkodnunk, így a világpolitikai tudás 

meghatározóvá válik. Az elmúlt évtized másik tanulsága, hogy nem elégséges csak a gazdasági 

tényezőket számba venni, hanem a politikai okokat is ugyanúgy meg kell vizsgálni, amikor egy 

gazdasági kérdésről beszélünk, hiszen sokszor nem gazdasági számítások, hanem politikai logika 

áll bizonyos lépések mögött. Ha még jobban kitágítjuk, akkor alapvetően a politikai mellett 

szociológiai, pszichológiai és ökológiai tudás is kell ahhoz, hogy megértsük a jelenkor gazdasági 

folyamatait, a globális klímaváltozás szorításában. A globális folyamatok megértéséhez, tehát 

úgy gondolom, hogy mindenképpen egy interdiszciplináris megközelítésre van szükség és ezért 

a közgazdász számára a politikai és világpolitikai tudás felértékelődik. Az itt a felsoroltak közül 

szerintem mind a három tudásra szükség van, tehát politikai rendszerek, politikai folyamatok, 

illetve a politikai filozófia ismerete is fontos. A politikai rendszerek ismerete alapvető belépési 

küszöb ahhoz, hogy megértsük a politikai és gazdasági döntések mechanizmusát. A politikai 

filozófia ismerete is különösen fontos, mert meghatározza azt, hogy mi mentén tudjuk értékelni 

a politikai döntéseket, és milyen filozófiai elveket tudunk azonosítani egy-egy döntés mögött.  

  

NBV: Én visszatérnék kicsit a társadalomtudományok szerepére az életünkben. Jellemzően 

komplex, számos különböző szereplőt, rendszert vizsgálunk, annak érdekében, hogy valamivel 

hozzájárulhassunk a társadalmi és gazdasági jóléthez, közös tudáshoz. Ha erről beszélünk, akkor 

azt gondolom, hogy kikerülhetetlen, hogy kellően tájékozottak legyünk azokban a 

diszciplínákban, azokban a tudományos alapokban, amelyek a társadalomtudományi 

megközelítésnek a magvát jelentik. Meg kell jelennie a filozófiai alapoknak, hogy a 

társadalomtudomány megközelítése miről szól, mi a vizsgálódások célja és mi lehet a 

hasznossága. Az intézményrendszert érintő ismérveket pedig nem alapként, hanem 

kritériumkövetelményként említeném. Nincs értelme gazdaságpolitikáról vagy társadalomról 

beszélni, ha nincs mögötte az intézményi struktúra ismerete, akár hazai, akár nemzetközi 

szinten. Az óráimon is kénytelen vagyok beépíteni ezt a tudást, mert hiába beszélünk egy mikro 

szintű vállalati példáról, ha nem térünk ki a makroszintű elemekre - és itt már érintjük az 

intézményrendszert vagy akár konkrét intézményeket - akkor felemás lesz a példa. Részben 

oktatási hiányosságnak tartom, hogy a hallgatók gyakran nem elég érdeklődőek ezek a témák 

iránt, vagy egyszerűen nem találkoztak az ilyen típusú ismeretekkel. Azt gondolom, hogy a tágan 

értelmezett közgazdász szakma gyakorlásához elengedhetetlen volna, hogy a minket körülvevő 

intézmények szerepével, a jogszabályi környezetet érintő általános ismeretekkel, a 

gazdaságpolitika, a szociálpolitika vagy más szakpolitikák alapvető vonásaival tisztában legyünk. 

Nem is szűkíteném a társadalompolitikai ismeretekre, hanem inkább általános társadalmi-

gazdasági ismeretekre, polgári tájékozottságra, ez utóbbit nagyon fontosnak tartom. Azt is 

megemlíteném, hogy szükséges a gazdaságpolitikát érintő ítéletalkotás is a szakmánkban, 

hiszen társadalomtudománnyal foglalkozunk, de meg kell tanulnunk objektíven, az adott 

környezetet ismerve beszélni ezekről a politikai-gazdasági folyamatokról és ehhez szerintem 

szükségesek például az általam említett „alapok”.  
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CsT: Az előző kérdéshez kapcsolódóan érinteném a beskatulyázás problémáját, ami talán taszító 

lehet a kutatók számára a közéleti vitákban való részvételben és a gazdaságpolitikai 

ítéletalkotásban. Ha valaki ilyen állásfoglalást tesz, akkor rögtön besorolják valahova és ez a 

skatulya az akadémiai karrierjét rosszul érintheti. Ez mindenképp visszatartó erő lehet, de úgy 

gondolom, hogy ezt fel kell oldani, hiszen nem lehet a közéleti vitákból kimaradni. Én próbálok 

pozitívan gondolni erre, hiszen a skatulyázás az embernek motivációs erőt is ad arra, hogy 

mindig reflektáljon önmagára és törekedjen arra, hogy ne a skatulya határozza meg a 

gondolatait, hanem legyen saját véleménye, amit attól függetlenül tud meghozni, hogy a 

közvélemény hova sorolja. Ha az ember nem fogadja el ezeket a skatulyákat, az mindig egy 

folyamatos önreflexióra kényszeríti. Nem mondom, hogy egyszerű elkerülni, de a kutatónak 

törekednie kell, hogy a skatulyázás ne befolyásolja a véleményét. Erre egy klasszikus példám 

van: Polányi Károly. Az ő munkásságát például nem egyszerű beskatulyázni, az ő korában 

meghatározó két tábor, a szocializmus és a kapitalizmus hívei közül egyik hű követőjének sem 

tudnám besorolni, mindkét rendszernek egyaránt kritikusa volt. Önálló, független véleménnyel 

rendelkezett, s még ma is sokszor hivatkoznak rá mind a két oldalon.  

  

DÁ: Ez két külön kérdés. Az egyik, hogy az adott közeg, a kollégák beskatulyáznak-e, a másik, 

hogy te magad beskatulyázódsz(-e), mert kizárólagosan elköteleződsz egy gazdaságpolitikai 

vagy elméleti irányzat mellett. Én kevés olyan emberrel találkoztam az akadémián belül, aki ne 

lett volna elkötelezett akár módszertan, akár elmélet tekintetében. Ezzel abban a kontextusban 

van problémám, hogy sokszor nincs párbeszéd és közös alkotás sem a különböző irányvonalat 

képviselő kutatók között. Akkor miért várjuk el, hogy a társadalom más szintjein legyen 

párbeszéd? Az igazi kíváncsiság, alázat, hogy szeretnénk megérteni a másik mit gondol és miért, 

és hajlandóak is vagyunk elgondolkodni az érvein, meglátásain. Az ilyen kapcsolatok létrejöttét 

sokszor akadályozza a túlzott leterheltség és a kutatói, oktatói munka szervezésének korábbi 

megszokott formái, amiken nehéz változtatni. Szeretném azt a hozzáállásomat megőrizni, hogy 

a valóság rendkívül komplex és senkinél nincs a teljes igazság. Egy bizonyos szemléletmód ennek 

egyik oldalát jobban megmutatja, egy másik megközelítés pedig egy másik aspektusát. 

Szerintem a társadalomtudományok egyes területeinek egymáshoz kapcsolódását, 

komplexitását a mai képzési rendszerben nálunk nehéz megérteni, hiszen nincs egy általános 

bevezető képzés, amely valamennyi ágat felölelné, mint pl. Latin Amerikában bevett 

gyakorlatként a social sciences oktatása. Az egyetemre történő bekerüléskor már egy 

specializáltabb területtel ismerkednek a hallgatók. Érdekes, hogy Polányi Károlyt említed, mert 

ő nagyon népszerű a latin-amerikai társadalomkutatók körében, sokan hivatkozási pontnak 

tekintik a munkásságát.   

  

NBV: Én nem nagyon hiszek a független vagy értéksemleges tudományos ideológiában, azt 

gondolom, hogy nem hibája, hanem tulajdonsága a tudományos attitűdnek, hogy az ember 

igenis elköteleződik valamiféle irány mellett. A kötődéssel együttjáró kíváncsiság és a 

megismerési vágy mellett azonban van egy nagyon fontos szempont, amiről még nem 



Világpolitika és Közgazdaságtan  1. évfolyam, 1. szám, 2022 

14 
 

beszéltünk, a kritikai attitűd. Egy jó kutató nem engedheti meg magának kritikátlanságot és 

természetesen az önkritika fontosságát is idesorolom. A kritikus hozzáállást gyakorolnunk kell 

mind a saját diszciplínánkban, mind a többi tudományterülettel szemben. Ez az, ami egyébként 

a közéletből is fájóan hiányzik. Mindenféle párbeszédnek gátló tényezője lesz, ha hiányzik a 

kritikai hozzáállás a magunk és a másik véleményével szemben. Amennyiben a saját 

tudományterületem, illetve a saját tudományos meggyőződésem iránti elfogultság vakká tesz, 

még ha buzog is bennem a megismerési vágy, az előbb-utóbb az csőszerűen fog működni, így a 

párbeszéd, az együttműködés lehetőségét vágja el. Ha ez az attitűd a tudományban nem 

szervesül, akkor hogyan várjuk el, hogy a közéletben egy-egy kérdést józan kritikai éllel 

vizsgáljunk meg és beszéljünk róla?  

  

CsT: Ezzel nagyon egyet tudok érteni, csak annyival egészíteném ki, hogy amikor azt mondtam, 

hogy független, akkor nem értékektől, hanem az érdekektől függetlenre gondoltam. Az 

értéksemlegesség, mint olyan, nem igazán létezik, mindig van egy értékrendszer, ami alapján a 

kutató véleményt tud megfogalmazni. A kritikai attitűdöt és az önreflexiót én is hangsúlyoznám 

nem csak az egyén, de a kutatói közösségek szintjén is. Amennyiben egy kutatói közösség része 

vagyunk, nem csak egyedül úszunk az akadémia tengerében, akkor annak a közösségnek is 

folyamatosan reflektálnia kell önmagára és nem szabad, hogy saját elméleteinek foglyává 

váljon. A közösségiséget azért is emelném ki, mert sokszor érzem azt, hogy a publikációs 

követelmények súlya alatt elvész a közösségépítés fontossága, amely szerintem a kiemelkedő 

tudományos eredmények alapja.   

  

NBV: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a tanórákon viszont szerintem nem szabad direkt 

politikai állásfoglalást várni a hallgatóktól. Már csak azért sem, mert akkor jogosan kérhetnék 

tőlem ugyanezt, amit nem tartok összeegyeztethetőnek a tanári attitűddel.  

  

CsT: Azt gondolom, hogy a tárgyilagosság megőrzése mellett kell, hogy legyen gazdaságpolitikai 

jellegű kérdésfeltevés az órákon. Például, mondjuk a COVID időszakban fontos volt arról 

beszélgetni, hogy hogyan lehetne az oltásra ösztönözni az embereket, most pedig az inflációról 

vagy az energia krízisről érdemes példákat hozni.  Ezekkel a példákkal lehet a hallgatókat 

gondolkodásra serkenteni.  

  

NBV: Pont ezért tartom kifejezetten lényegesnek, hogy a jogszabályi környezettel, intézményi 

háttérrel tisztában legyünk az adott témakört érintően, illetve egy kicsit hátrébb lépve, talán 

ide sorolhatók a filozófiai, társadalompolitikai megközelítések is. Ha ezek az alapok 

meglennének, akkor ez nem egy akut politikai kérdésként tűnne fel, hanem egy tágan 

értelmezhető társadalmi kérdésről tudnánk beszélni.  

  

DÁ: Nyilván nekem is van egyfajta értékválasztásom, csak próbálom azt a fajta nyitottságot 

megőrizni, hogy ha valakivel esetleg nem azonos ez az értékválasztás, tudjam megérteni. Amit 

Tamás mond, hogy folyamatosan reflektálni kell önmagunkra, nem beleragadni korábbi 
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gondolatokba valóban fontos lenne. Sajnos kevés ilyen önreflektív hozzáállással találkoztam, de 

az általam ismert szakirodalomban magam is találtam példát arra, hogyan változott egyes 

kutatók gondolkodása az évtizedek során. De az évek során voltak nagyon inspiráló, igazi 

eszmecseréim is egyes oktatókkal, kutatókkal, amik igazán sokat jelentettek.    

  

NBV: Ez önmagában a tudományszervezésből is fakad: nem generalisták kellenek, hanem 

specialisták, aki az adott területen belül nagyon komoly ismeretekkel rendelkezik, ez bizonyos 

szinten növeli a szakadékot.   

  

DÁ: Azokban a nyugat-európai és latin-amerikai közegekben ahol én megfordultam az utóbbi 

években ott pont az interdiszciplinaritás felé való elmozdulást tapasztaltam meg a 

tudományszervezés területén. Illetve elfogadott egy-egy régióra fókuszáltság interdiszciplináris 

megközelítésben pl. Latin American Studies, African Studies Centre, stb.,a nyugati egyetemeken 

ez tényleg jobban előtérbe kerül.   

  

BD: Arra a kérdésre, hogy Mennyire?, röviden azt válaszolnám, hogy nagyon. A közgazdaságtan 

születésétől kezdve elválaszthatatlan a tág értelemben vett politika fogalomtól. Szükségleteink 

kielégítésének módja, a javak és erőforrások elosztása, a munkamegosztás szervezése és így 

tovább -egy-egy közösség közös, fontos ügyeit, közügyeit jelentik. A politikai tudás sokrétű 

fogalom, globálisan most nem is próbálnám meg definiálni, hiszen több tudományág 

vizsgálódási területeit érinti. Ami számunkra, véleményem szerint érdekes, hogy mi az a politikai 

tudás, amit egy közgazdásznak tudnia kell. Röviden és talán kissé tautologikusan azt 

mindenképpen érdemes tudnia egy közgazdásznak a politikai tudásból, ami az ő szűkebb 

kutatási területét érinti. Talán érdemes megvilágítani egy-egy példával a válaszom. A 

makrogazdasági előrejelzések szempontjából elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk geopolitikai 

összefüggésekkel, hiszen a geopolitikában bekövetkező változások nagymértékben hatnak a 

várható növekedésre, inflációra és lényegében minden makrogazdasági mutatószámra. Ez 

békésebb időkben talán kevésbé feltűnő, de napjainkban talán magyarázni sem szükséges. Egy 

másik példával élve egy szakpolitikai programkészítéssel foglalkozó kolléga nem tud úgy 

használható racionalizálási, átalakítási terveket készíteni, ha nem ismeri magát az intézmény 

rendszert, aminek a keretei között működik az adott szakpolitika. Utoljára hagytam a politikai 

filozófiára vonatkozó kérdés megválaszolását, holott ez a kiinduló pontja mindennek. Az előző 

példákhoz visszatérve, hogy a makrogazdasági mutatószámokkal pontosan mit is mérek, hogy 

az adott szakpolitikával mit is szeretnék megvalósítani, mi a tágabb célja, hogyan hat a 

társadalom egészére és a társadalom egyes csoportjaira. Ha az ezekről való gondolkodást 

nélkülözné a közgazdász társadalom, talán még egyfajta hatékonyságot el is tudna érni ideig 

óráig, de eredményesek biztosan nem leszünk. Nehéz elérni olyan célt, amiről nem 

gondolkodunk és amit nem jelölünk ki.   

Politikai kérdésekről talán már születésünk óta tájékozódunk mindnyájan, még ha ez nem 

tudatos, de körülöttünk lévő emberek egymáshoz való (hatalmi)viszonyait, munkamegosztás 

szerveződését egészen fiatalon is látjuk és az életkori sajátosságoknak megfelelően még 
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elemezzük, rendszerezzük is ezeket. Tudatos, a világpolitikára vonatkozó érdeklődés és 

tájékozódás az én esetemben általános iskolás koromban alakult ki. Tájékozódás forrása időben 

természetesen változott a technológia, médiaviszonyok és a személyes fejlődésemmel 

párhuzamosan. A szakmaválasztásomban is egyértelműen jelen volt motivációként, a 

társadalmi kérdésekre vonatkozó érzékenységem és az igazságosság iránti olthatatlan 

vágyódásom. Közéleti szerepvállalásom elsőként talán középiskolában volt, a korabeli 

diáktüntetésbe történő bekapcsolódással. Mivel engem, ahogy említettem általános iskolás 

korom óta nagyon foglalkoztatott a politika, így az ezekben a kérdésekben tájékozottabbak közé 

tartoztam, úgy gondolom.   

HK: A politikai tudás kérdése nagyon relatív, főként mert mindenkit más érdekel. Én is inkább a 

gazdasági hírekre kattintok rá, mint a járványadatokra. A politikai tudás olyan szempontból 

fontos, hogy jó, ha aktuális problémákra tudunk rámutatni, vagy párhuzamot vonni a saját 

kutatásunkkal – ehhez pedig nyilván tudnunk kell, hogy mi folyik körülöttünk. A politika tudás 

így számomra semmiképpen sem valamiféle lexikális alaptudás, mindinkább az aktuális 

folyamatok és a közöttük lévő összefüggésrendszer ismerete. A tájékozódás tekintetében 

előnyben vagyok, mert a munkám miatt nagyon sok jelentés kerül hozzám, amelyekből eléggé 

világos és átfogó képet kapok a világpolitikai és magyarországi politikai kérdések aktuális 

állásáról. Egyébként HVG előfizető vagyok, mert minimalizálom a „telefonon lógást és 

hírfolyam-olvasást”, tekintve egész nap monitor előtt ülök egyébként is. Ilyen szempontból 

atipikus módon nem vagyok online hírfogyasztó.   

A politika nem vonz, már csak abból az egyszerű okból sem, hogy Magyarországon annyira 

lezüllött a politikai és pártpolitikai élet, hogy nem hiszem, hogy bárki sokáig tiszta tud maradni 

egy ilyen közegben – én pedig szeretek jól aludni éjszaka.   

Közéleti funkciót sosem töltöttem be és nem is vallom magam társasági embernek, így soha 

nem is volt késztetésem bármilyen tisztség megpályázására. Egyébiránt csak akkor jöhetne 

nálam ilyen szóba, ha adott pozícióval ténylegesen változásokat tudnék elérni adott területen. 

Azért nem vállalnék semmilyen tisztséget, hogy felvegyem a fizetésem és ne csináljak semmit. 

A tájékozottságom szerintem magasabb, mint az évfolyamtársaimé, vagy velem egykorú 

embereké.   

TL: Ti milyen világpolitikai vagy általában gazdaságpolitikai tárgyat, ismeretkört építenétek be 

és a képzésbe, és milyen oktatási programba?  

 

DÁ: Középiskolában is megjelennek már az állampolgári és ha jól tudom a közgazdasági 

alapismeretek tantárgyak is. Egyes iskola típusokban, sajnos kevésben, elsősorban a nyolc 

évfolyamos gimnáziumokban, ill. alapítvány iskolákban van több idő és hajlandóság kreatív, 

kooperatív módszerek alkalmazásával megközelíteni ezeket a témákat is, pl. demokráciáról 

beszélgetni, és ehhez kapcsolódóan gyakorlatként a gyerekeknek pártokat kell alapítaniuk és 

választást szervezni az évfolyamukon vagy a gazdasági ismeretek keretében „kis cégeket” 

létrehozni. Illetve olyan művészi műhelyek is kialakulnak, ahol komoly világpolitikai-hatalom-

állam-egyén viszonyát boncolgató kérdéseket felvető darabokat is előadnak felsőbb 

évfolyamosok Én azzal egyetértek, hogy mind a három területről – politikai intézményrendszer, 
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politikai folyamatok, filozófia – bevezető alapismeretek mindenképpen szükségesek lennének 

a közoktatásban. Az egyetemen az alapképzésben kellene ezeknek a területeknek az átfogó, 

részletesebb oktatását biztosítani.    

  

NBV: Én azt gondolom gazdaságpolitikai-társadalompolitikai alapok, a társadalmi-gazdasági 

struktúrák, intézmények ismerete volna elsősorban a lényeges: hogy működik az állam, ki hozza 

a törvényeket és mik azok, mi a költségvetés szerepe, miért adózunk, mi a szerepe az 

önkormányzatoknak, szakszervezeteknek, kamaráknak, miért felelnek a különböző EU-s vagy 

globális intézmények stb. Azt gondolom, hogy ezek egy alapképzésen tanuló hallgatónál 

gyakran hiányoznak vagy pontatlanul vannak meg. Nem tudnék egy konkrét tárgyat mondani, 

inkább általánosan tapasztaltam ezen ismeretek hiányát, amelyekről azt gondolom, hogy 

nagyon fontosak volnának egy közgazdász vagy tágabban értelmezve, egy 

társadalomtudományokban elmélyülő hallgató számára.   

  

CsT: Nekem jó tapasztalataim vannak, amikor alapszakos voltam fel tudtam venni ilyen jellegű 

tárgyakat. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy érdeklődtem ezen témák iránt. Az biztos, hogy 

sok esetben ezeket az ismereteket, a választható tárgyak vagy kötelezően választható tárgyak 

kínálatából lehet elérni. Ebben a tekintetben, tehát lehet, hogy még jobban integrálni lehetne 

a világpolitikai tudást a tanmenetekbe. Én alapvetően egy interdiszciplináris megközelítésű 

politikai gazdaságtan kurzust látnék szívesen a legtöbb képzésben. Például a politológia 

képzésen olyan politikai gazdaságtant, amely jobban épít a gazdasági tudásra, de mellőzi a 

politológusoknak kevésbé hasznos a matematikai számításokat. A közgazdasági képzéseken, 

pedig olyan politikai gazdaságtant, amely jobban integrálja a politika filozófiai és 

rendszerelméleti tudást.   

 

BD: A teljesség igénye nélkül két ismeretkört említenék, amelyek az elmúlt évtizedekben 

háttérbe szorultak az egyetemi közgazdászképzésekben. Az egyik az elmélettörténet a másik a 

gazdaságfilozófia. Ahogy a történelemre szükségünk van ahhoz, hogy a jelent megértsük, úgy 

szükségünk van elmélettörténetre is a jelenleg uralkodó elméletek megértéséhez. A 

közgazdasági elméletek, történelmi kontextusokban és azok eredményeképpen születnek. A 

legtöbb tantárgyban ezekről egy pillanatfelvételt láthatunk, amit most érvényesnek tekint a 

mainstream közgazdaságtan (vagy legalábbis a tankönyv írásakor érvényesnek tekintettek), 

ráadásul mindezt a jelenből és a jelenre vonatkoztatva. Igazán érteni (akár kritizálni, 

továbbfejleszteni) csak akkor tudjuk ezeket az elméleteket, ha megértjük azt a kontextust – 

értem a kontextus alatt többek között a társadalmi viszonyokat, technológia helyzetét, 

geopolitikai realitásokat – amiben születtek, amire válaszokat adtak. A másik terület, amit 

kiemelnék a (gazdaság)filozófia. A legtöbb esetben esetleg választható tantárgyként jelenik 

meg. Persze számonkérésre alkalmas példamegoldásokat gazdaságfilozófia nélkül is lehet 

tanítani, így első ránézésre egészen nélkülözhetőnek is tűnhetne a célokról, a helyes 

viselkedésről való gondolkodás az egyetemi képzésben. Itt kanyarodnék vissza az interjú első 

kérdésére adott válaszomhoz. A társadalom tudósok feladata meggyőződem szerint, hogy 
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tudásukat a társadalom javára, annak jobbítására használják és ennek egy formája a 

közügyekben való részvétel. Ez pedig nem működik úgy, ha matematikai példafeladatok 

megoldásán nem lépünk túl az órákon. A példafeladatok mögött, igenis szükséges feltenni olyan 

kérdéseket, hogy miért azt mérem, amit, mi mást mérhetnék, miért profitot/hasznosságot 

maximalizáljuk, jó-e, hogy ezeket maximalizáljuk, mit tekintünk értéknek. Ezekre a kérdésekre, 

pedig úgy tudunk választ keresni, ha foglalkozunk azzal, hogy milyen irányba szeretnénk 

haladni, mik a céljaink.  

  

HK: Én nem igazán építenék be semmi ilyesmit, viszont jó lenne olyanokról beszélni, mint 

társadalmi egyenlőtlenségek, fejlett gazdaságok lelassulásának okai, fenntarthatóság stb. 

Közgazdaság szempontjából pedig mindenképpen érdemes lenne, ha előtérbe kerülne az 

evolúciós közgazdaságtani paradigma, vagy iskola, amely (köz)érthető magyarázatot ad a 

gazdasági folyamatok, sokszor nem teljesen racionális, vagy számadatokkal nehezen leírható 

jelenségeire, folyamataira is.     

  

Köszönöm a beszélgetést! 
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Az állam válasza a gazdaságpolitika mai kihívásaira 
Interjú Windisch Lászlóval 

A Fejlődésgazdaságtani Szakosztály interjút készített dr. Windisch Lászlóval, az Állami 

Számvevőszék elnökével az ÁSZ feladatairól és szerepéről a következő gazdaságpolitikai 

szakaszban. Ebből fakadóan kérdeztük Elnök Urat a következő időszak fő gazdaságpolitikai 

kihívásairól, és ebből fakadóan az állami szerep átalakulásáról. Az interjút Trautmann László és 

Vertetics Ádám készítette. 

Jelenleg a világgazdaságban komoly feszültségi pontok vannak, jelentős visszaesésre 

számítanak az elemzők. Hogy látja, a magyar gazdaság számára ez milyen kihívásokat jelent, és 

hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Milyen rövid- közép- és hosszú távú feladatok következnek 

ebből a válságból a hazai gazdaságpolitika számára, és milyen módon tudja ebben az igazodási 

folyamatban támogatni a Kormányzatot az Állami Számvevőszék? 

A legnagyobb kihívást az energiaárak ugrásszerű emelkedése jelenti. A magyar 

energiafelhasználás korábbi mennyiségével számolva az energiaárak növekedése a magyar GDP 

10 százalékát kitevő költségnövekedést okoz. Ez a növekményt a gazdaság szereplői, azaz a 

vállalkozások, a háztartások és a közszféra külön-külön és együtt sem képes kigazdálkodni. Ezért 

az elsődleges feladat az energiafelhasználás mérséklése. Rövidtávon ez együtt jár kényszerű 

takarékossági intézkedésekkel. Az energiafelhasználás csökkentése után is fennmaradó 

terheket pedig méltányosan kell elosztani. Ezt szolgálta a háztartások rezsitámogatásának 

ésszerűsítése, és ezt célozzák a vállalkozások egyes köreinek támogatására kiírt pályázatok. 

Megoldandó feladat még a központi és az önkormányzati költségvetések közötti célszerű 

tehermegosztás kialakítása, és az állami feladatot végző egyházi és civil szervezetek 

megnövekedett költségeinek legalább részleges kompenzálása. Mindez ezer milliárd forintos 

nagyságrendű többletkiadást okoz a központi költségvetés számára, amit részben fedeznek az 

év közepén életbe léptetett extraprofitadók. 

Közép és hosszabbtávon azonban a technológiák cseréje, korszerűsítése a megoldás. A 

magas energiaárak felgyorsíthatnak olyan ésszerűsítési folyamatokat, amelyek az 

energiaigények csökkentésével vagy megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazásával a 

klímavédelmet is szolgálják, és általában élhetőbbé teszik a környezetünket. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései révén tudja támogatni ezt a korszerűsítési folyamatot. 

Az ÁSZ a közpénzeket felhasználó intézményeket, projekteket, beruházásokat nemcsak 

szabályossági nézőpontból ellenőrizheti, hanem értékelheti azt is, hogy a közpénzt 

eredményesen, hatékonyan, gazdaságosan használták-e fel. Az utóbbi három fogalom 

ellenőrzési kritérium rendszerébe beépítjük a fenntarthatóság szempontját is. Például egy 

beruházás eredményességének értékelésekor a határidő és a költségkeret betartása mellett 

vizsgáljuk azt is, hogy a létrehozott objektum gazdaságosan, energiahatékonyan, klímasemleges 

módon működtethető-e. Az ÁSZ maga is meghatározhat erre vonatkozó kritériumokat, de a 

jogszabályi követelmények is szigorodnak, így, ha már van ilyen tartalmú előírás, akkor elég azok 
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betartását ellenőriznünk. A beruházások megtérülésének értékelésekor is célszerű, az ún. 

életciklus-modellt alkalmaznunk, azaz figyelembe vennünk, hogy milyen költségekkel jár a 

létrehozott berendezések majdani leállítása, a keletkező hulladék kezelése. Ez utóbbi jó esetben 

hasznot is eredményezhet. 

Kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni, az állam ún. implicit adósságára, ami például az 

berendezések, az infrastruktúra értékcsökkenése visszapótlásának elmaradásából származik. 

A szakirodalomban komoly vita tárgya az állam szerepe a gazdaságban. Sokan érvelnek a jó 

állam fogalma mellett a minimális állam fogalmával szemben. Mit tekint az állam feladatának a 

XXI. századi gazdaságban? Ennek az államképnek mennyiben felel meg a hazai közigazgatás? Az 

elmúlt évtizedben jelentős változás következett be az azt megelőző két évtizedben uralkodó 

neoliberális minimális állam gyakorlatával szemben a hazai gazdaságban: hogyan tudja segíteni 

az Állami Számvevőszék ezt az átalakulási folyamatot, egyáltalán az Ön meglátása szerint 

feladata-e a szervezetnek az államfelfogás változásának alakítása? 

Megítélésem szerint elsődlegesen az állam funkcióit kell áttekinteni, és dönteni arról, hogy 

az állam az egyes funkciók tekintetében milyen szerepet kíván vállalni. A méret csak ennek 

ismeretében értékelhető. 

Az egyik állami funkció a jövedelmek újraelosztása, amelynek a területén a magyar 

kormányzat 2011 és 2019 között kifejezetten visszalépett: az alacsonyabb adókulcsok és az 

adókedvezmények kiterjesztése révén több jövedelmet hagy ott a családoknál, és kevesebbet 

költ segélyezésre. Az így megerősödött munkaalapú társadalom révén 10 év alatt mintegy 

negyedével nőtt a foglalkoztatás és lényegében teljes foglalkoztatás alakult ki. 

Az állam allokációs funkciója is szűkült, mivel több közfeladatot egyre nagyobb arányban 

nem állami szervezetek látnak el, hanem egyházi és civil szervezetek, amely után állami 

támogatásban részesülnek. E tekintetben van szerepe az ÁSZ-nak is, hiszen ellenőriznünk kell, 

hogy a nem állami szervezetek szabályosan gazdálkodnak-e a nekik juttatott közpénzzel. 

Természetesen ellenőrizzük az ellátást nyújtó állami és önkormányzati intézmények és 

fenntartóik gazdálkodását is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy itt van tere a javulásnak. 

Az állam fejlesztési funkciója az elmúlt években kiteljesedett, az állam tendenciájában többet 

költ fejlesztésekre, részben az uniós pénzeknek köszönhetően. Itt is van feladata az ÁSZ-nak, 

ellenőriznünk kell, hogy a hazai forrásokból megvalósult fejlesztések során szabályos és 

eredményes volt-e a közpénz felhasználása, és javaslatokkal segítjük a feltárt hiányosságok 

megszüntetését. Az uniós pénzek felhasználását általában nem ellenőrizzük, mivel annak 

megvan a maga ellenőrzési rendszere. 

Az állam tulajdonosi funkciójának erőssége az egyik leginkább vitatott kérdés. A pandémia 

és a mostani energiaválság rámutatott arra, hogy indokolt volt stratégiai területeken 

megerősíteni az állam tulajdonosi szerepét, mivel ez veszélyhelyzetben felgyorsítja és 

megnöveli a kormányzat intézkedési lehetőségeit. A köztulajdonú gazdasági társaságok 

gazdálkodását is rendszeresen ellenőrzi az ÁSZ. A szabályozottság és a szabálykövetés 
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tekintetében lényeges javulást tapasztaltunk. Ugyanakkor a tulajdonosi joggyakorlást célszerű 

lenne tovább erősíteni. Perspektivikus megoldásnak ígérkezik a nemzeti tulajdon erősítése az 

állami és önkormányzati tulajdon rovására. 

Az állam stabilizációs funkciója az utóbbi időszakban előtérbe került. A járvány okozta 

gazdasági válságból való gyors kilábalás azt mutatta, hogy az állam ezt a funkcióját 

eredményesen gyakorolta. Ehhez az is kellett, hogy a megelőző években csökkenjen az állam 

eladósodottsága. A nagy kihívást majd az állam visszahúzódása jelenti, de sajnos az újabb válság 

miatt még nem ez van napirenden. 

Összességében azt mondhatom, hogy az állam szerepvállalása mértékének megítélése nem 

az ÁSZ kompetenciája. Azt azonban már az ÁSZ ellenőrzi, hogy az eldöntött és jogszabályban 

meghatározott állami funkciókat az illetékes állami szervek szabályszerűen, eredményesen, 

hatékonyan és gazdaságosan látják-e el. Visszajelzéseink alapján a kormányzati és 

önkormányzati szervek kötelesek intézkedéseket tenni a feltárt hiányosságok megszüntetése 

érdekében. 

A Magyar Közgazdasági Társaság 2022. évi Vándorgyűlésén sokan hangsúlyozták a magyar 

közigazgatás digitalizációjának felgyorsítását mint a versenyképesség javításához kapcsolódó 

egyik legfontosabb tényezőt. Hogy látja, a hazai közigazgatás hol helyezkedik el nemzetközi 

összehasonlításban ezen a téren, indokolt-e a kritika? Milyen rövid és középtávú lehetőségeket lát 

ennek javításához? Milyen tapasztalatok vannak az ellenőrzött intézmények tekintetében ezen a 

téren, illetve Állami Számvevőszéknek milyen eszközei vannak e folyamat erősítése tekintetében?   

A digitalizációban a közigazgatás területén is jelentős eredmények születtek. Kiemelném az 

adózás területén bevezetett innovációkat, amelyek egyaránt növelték az adóbevételeket és 

mérsékelték az adminisztrációs terheket. Ugyanakkor a digitalizációban a fejlődés általában is 

rendkívül gyors, ezért a közigazgatás digitalizációját nem tekinthetjük elég gyorsnak, ha a 

gazdaság más területei még dinamikusabban lépnek előre a digitalizáció terén. A másik ok 

amiért nem tartják a közigazgatási digitalizációt egyenrangúnak a versenyszférában 

megvalósuló fejlesztésekhez képest, az az, hogy a közigazgatási fejlesztések sok esetben nem 

elég felhasználó központúak. Például a felhasználók nem igazodnak el az online felületeken, 

könnyen zsákutcába kerülnek az ügyintézés során, és nem kapnak hatékony segítséget a súgó-

programtól.  Fejlesztendőnek gondolom az e-közigazgatás mobil applikációk felé terelését, a 

virtuális teret egyre inkább mobiltelefonnal érik el a felhasználók. Az ÁSZ jövőbeni ellenőrzései 

során erre a szempontra is tekintettel szeretne lenni. 

Az Állami Számvevőszék létrejötte óta a gazdálkodási-költségvetési fegyelem 

őrzője.  Visszatekintve az elmúlt harminc évre, érzékelhető-e ebben a tekintetben kultúraváltás a 

hazai gazdálkodó-költségvetési szerveknél, és mit tekint ennek erősítésében a következő 

kihívásnak az ÁSZ tevékenysége szempontjából? 

2011 óta a költségvetési gazdálkodás szabályozottságában történt jelentős előrehaladás. A 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről egy új 
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kormányrendelet jelent meg, amely a legkorszerűbbnek mondott követelményeket támasztja 

a költségvetési szervek gazdálkodásával szemben. 2016-ban ez a rendszer tovább 

korszerűsödött és nagyobb súlyt kapott az etikus működésre és a szervezeti integritásra való 

törekvés. E témakör ennyire átfogó szabályozása szinte egyedálló még más fejlett 

demokráciákban is. Az Állami Számvevőszék fontos feladatának tekintette annak ellenőrzését, 

hogy a jogszabályi előírásokat követi-e a belső szabályozottság fejlesztése, azaz a költségvetési 

szervek vezetői megalkották-e a kötelező belső szabályaikat, és azok tartalma megfelel-e a 

jogszabályi követelményeknek. Kezdetben az ÁSZ alapvető szabályozottsági hiányosságokat is 

megállapított az ellenőrzött szervezetek széles köre esetében. A megállapításokra az érintett 

szervezeteknek intézkedési tervet kellett készíteniük, amely végrehajtása révén a 

hiányosságokat jelentős arányban megszüntették. 

A jövőben az ÁSZ túllép a szabályzatok meglétének és tartalmának ellenőrzésén és azt fogja 

értékelni, hogy a gazdálkodás során érvényesülnek-e a szabályzatokban foglaltak, vagy azok az 

íróasztalfiók számára készültek. Természetesen a szabályokat be kell tartani, és ezt az ÁSZ is elő 

fogja mozdítani. Ugyanakkor azt is értékelni fogjuk, hogy a rengeteg jogszabályi előírás nem 

jelent-e indokolatlanul nagy adminisztratív terhet a költségvetési szervek többsége számára, és 

teljesíthetetlen követelményt a kisebb méretű önkormányzatok és költségvetési szervek 

számára. A várakozásom az, hogy fogunk találni olyan szabályokat, amelyeknek a betartása 

nagyobb költséggel (erőforrás-felhasználással) jár, mint haszonnal. Ha így lesz, akkor lépéseket 

teszünk a szabályok ésszerűsítése érdekében is. 

2011 óta ún. szabályalapúság érvényesül a költségvetési gazdálkodás makroszintjén is.  Az 

államadósságszabály iránytűként szolgált a költségvetési politikai számára, és azt 

eredményezte, hogy 2019-ig évről-évre mérséklődött az állam eladósodottsága, azaz az 

államadósság és a bruttó hazai termék (GDP) hányadosa. A 2020-as járvány megszakította ezt 

a folyamatot, de tavaly ismét csökkent az államadósságmutató, és minden nehézség ellenére 

ebben az évben is csökkenése várható, holott a rendkívüli jogrend felfüggeszti ezt a 

kötelezettséget. Veszélyhelyzetben a Kormánynak jogában áll az államháztartás törvényi 

előírásaitól eltérő kormányrendeleti szabályokat alkotni, és azok szerint járni el a költségvetés 

végrehajtása során. Ez helyes, mivel a költségvetési egyensúly a gazdaság egésze egyensúlya 

szempontjából csak eszköz, és nem cél. Az ÁSZ elnökeként és a Költségvetési Tanács tagjaként 

is fontosnak tartom, hogy ezt tudomásul vegyük. A veszélyhelyzet elmúltával azonban ismét 

előtérbe kerül majd a költségvetési konszolidáció, amelyet az ÁSZ elemzésekkel és 

ellenőrzésekkel egyaránt támogatni fog, rámutatva a költségvetési gazdálkodás javításának 

lehetőségeire. 

Köszönjük a beszélgetést! 
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OPEC+, avagy a megbékélés artikulációja 
Lits Benedek, Lits Levente 

„Ezért ha volna rá mód, hogy egy város vagy egy hadsereg csupa szerelmes férfiból és fiúból 

álljon, ezek úgy kerülnének mindent, ami szégyenletes, és úgy iparkodnának kitűnni | egymás 

előtt, hogy mindenkin túltennének városuk kormányzásában, csatában pedig, még ha számra 

kevesen volnának is, mondhatni az egész világot legyőznék.”  

Platón: A lakoma 178 e3 – 179 a5 (ford. Telegdi Zs.) 

Elméleti áttekintés  

Korunkban nyilvánvalóvá vált, hogy a kőolaj-kitermeléssel kapcsolatos gazdaságpolitikai 

koordináció mélyebb nexusokat ápol a szabadság és biztonság fogalmaival, mint azt korábban 

el lehetett gondolni. A szakpolitika alkotta keretrendszer radikális megváltozása mintegy 

önmagából fejti ki annak ellentmondását, hogy képes-e a piac napjainkban artikulálni az 

értékrendről folyó diskurzust. A demokrácia jelentette struktúra alakváltozását kikényszerítő 

New Deal és Green New Deal ezt kíséri minduntalan. A technológia pedig alárendelődik 

engedelmesen az infrastruktúra totális narratívájának, mely ábránd és beszéd a társadalmi 

igazságosságról. Azonban, mielőtt a cikk címében már jelölt tételt részeiben körüljárjuk, Josep 

Borrell gondolatát vennénk felütésképp, hogy a megváltozó világrend, a változó világ 

energiabiztonság-polémiáját követve belássuk, hogy a kultúra a technológia és az esztétika 

szükségszerűen jelen vannak az új középtávú szakaszban, így pedig a dekarbonizáció piaci 

mechanizmusa kifejezője a megbontott közösség helyreállításának, a megbocsátás 

dialektikájának.  

„Az Egyesült Államok gondoskodott a biztonságunkról. Kína és Oroszország biztosították 

jólétünk alapját. Ez a világ már nem létezik többé.” - állapította meg október 10-én Josep Borrell 

az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, ezzel elismerve azt az évtizedek óta 

elhúzódó tendenciát, bomlást, mely a 2020-as évek világpolitikai folyamataihoz vezettek. Ennek 

az állításnak két elkerülhetetlen oka van. Egyrészt a külső nem képes a belső fennmaradását 

szavatolni, így elkerülhetetlen egységének felmutatása. Ekképp a globális kormányzás sem 

történhet a társadalmak részvétele nélkül különös tekintettel a biztonságpolitikára nézve, 

ennek sajátos eleme a permanens hevületű geopolitika, mint Odüsszeusz tekintete. (További 

nexus az űrtechnológiában és a digitalizációban beálló fordulat.) Másrészt a belső nem képes a 

külső jelenlétét szavatolni, így szintén elkerülhetetlen az egység megalkotása, ekképp a jólét 

alapja a teljes periferikussága mindennek. (Ezt az értékrend és vezetettség 

centrumnélküliségére értem, így származtatjuk a kultúrából a jólétet, sőt azáltal definiáljuk azt.) 

Mindezekből az is következik, hogy a neoliberális gazdaságpolitika korszaka lezárul, mely hamis 

fennmaradás és hamis jelenlét. A tulajdonképpeni cikkünk tárgyának reflexiója, ami a 

koordináció és dekarbonizáció. 

Jean Tirole legutóbbi könyvében, a Közgazdaságtan a közjóért címűben ezt a változást beszéli 

el lényegében, ezért is említenénk meg példaként, ahol hangsúlyozza: “hogy miközben a 

jelenlegi antropogenikus (ember okozta) kibocsátás nagyobb részéért a jelenlegi fejlett 
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országok felelősek, a jövőbeni kibocsátások terén a fejlődő országok játsszák a meghatározó 

szerepet.” (Tirole, 2021) Az általa felvázolt modell (268. oldal, 8.1. ábra), mely a CO2 kibocsátás 

és a GDP viszonyának alakulását mutatja be, egy törést rejt a 2020-as években. És minthogy úgy 

gondoljuk és emellett is érveltünk, hogy az ökológia követi a kultúrát szükségszerűségében és 

nem viszont, a felforrósodás megállítása a már fennálló megváltozásából következik. Így annak 

ellenére, hogy korábban a CO2 kibocsátással azonos irányú tendencia jelölte a GDP 

növekedésének útját (konjunktúra), most ellentétes viszonyt feltételeznek (1,5-2 fokos modell 

esetén). „Eltérően a kapitalizmus korábbi szakaszaitól, melyek során a fejlődés, azaz a 

konjunktúra, mint tőke-munka viszony kiteljesedése jelent meg, most a kapitalizmus, mint 

recesszió válik láthatóvá.” (Lits-Lits, 2022 megjelenés alatt) Tehát miként kifejeztük Borrell 

szavaiból a fennmaradás és jelenlét különösen harcos ügyét, mely a jövőképben csatlakozik, 

mint a társadalmi igazságosság artikulációja, mely ébredés a kizárólagosban, a címben rejlőt 

érnénk tetten. Állításunkat, melyet a sajtóban létrejövő elemzései során empirikusan is 

körbejárunk a későbbiekben, másodszor is olvasónk elé tárjuk, miszerint a dekarbonizáció piaci 

mechanizmusa kifejezője a megbontott közösség helyreállításának, a megbocsátás 

dialektikájának. Ekképp az OPEC+ október 5-ei döntése az elméleti fordulat okozója (lásd 

Borrell-tétel), így lényegileg metaforikus (átkódolt), és a megbocsátás dialektikájában közös 

jövőképet eredményez.  

 A belső reakció jegyeinek megbontása céljából a reálutópia fogalmát vezetnénk be elsőként 

a jövőkép és a jövőpolitika azonosságait célozva, hogy abban bizonyosságunk egyedüliként 

egyértelművé talán csak a helyes felé történő engedelmességet tegyük: Elpusztítani mindent, 

ami igazságtalan, ez a pusztulat artikulációja. Lényegileg a jövő gondolata csak a nemtelenről 

való lemondás és annak elfedezésének gesztusában állhat, annak belátását követően, hogy a 

jövőnek egyedül mikéntje lehet, tehát minősége, míg mellőz mindent, ami pusztán mennyiségi 

azonosság. (Lits és Lits, 2022) Tehát a megbocsátás diszkurzív fogalom, ami kapcsán Ferenc 

pápa arról beszélt, hogy az öröm „megbocsátásból születik és békét ad! Olyan öröm, amely 

felemel anélkül, hogy megalázna” (ford. Tőzsér,  

2022), ekképp képes megjeleníteni az egyén lehetőségét a gazdasági koordinációban. Ez a CO2-

termelés fordulata, a külső és belső egysége a fennmaradás és a jelenlét adatszerkezetében. A 

dekarbonizáció piaci mechanizmusa (OPEC+ döntése) pedig az értelmi felfogása az 

értékrendhez történő igazodás realizmusának. Így a tudás itt sem elhanyagolható eleme azon 

fontos elméleti megalapozottságnak, miszerint „a megbocsátás nem kegyelem, nem elnézés, 

nem mentségkeresés, nem felejtés, nem tagadás.” (Pál és Lakatos, 2020) 

 Az áttekintés főbb meglátásainak kiemelésével át is térünk az empíria beágyazottságának 

pontjaira. Elsőként: A technológia és az esztétika tendenciái kifejezik az egységre törekvést és a 

kultúra szükségszerűségét követve az ökológia tekintetében is láthatóvá válik a megütközés és 

a politikai koordináció jelölte új középtávú szakasz. Másodszor: A megbékélés, ami a 

megbocsátás ellentételességein túli, meghatározó vonulata és performatív gesztusa az 

energiabiztonság-polémiának, ami a megváltozó világrend, a változó világ politikája. Ezen felül 

a dekarbonizáció szakpolitikai tendenciái mintegy szükségszerűen artikulálják annak 

bekövetkeztét és mechanizmusát, hogy a világpiac helyén totálisan megszerveződik a 
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következőkben bemutatkozó gazdaságpolitikai perspektíva, ami végső soron a termelés az 

értékek dialógusában.  

 

Tömörülés és karbonpolitika  

A világ legmeghatározóbb kőolajexportáló országait tömörítő OPEC + Bécsben 2022 

október 5-én szerdán tartotta fennállásának 33-dik találkozóját, ahol az orosz-ukrán háború 

okozta piaci mozgásokra reagált a szervezet. Az országok kitermelését a hivatalos 

sajtóközlemény értelmében 2022 novemberétől 2023 decemberéig összességében napi 

kétmillió hordóval csökkentik, ez a teljes kitermelés 4.56%-os csökkentését jelenti, mely 

csökkentésből az egyes tagok geopolitikai és diplomáciai súlyuk szerint különböző mértékben 

vállalnak részt. Az OPEC+ két legnagyobb szereplője, Oroszország és Szaúd-Arábia a 11 004 

hordós napi kitermelésüket egyaránt 10 478 hordóra mérsékli. 

1. ábra A kitermelési kvóták alakulása az októberi csúcs előtt és után. 

Forrás: opec.org (saját szerkesztés, https://public.flourish.studio/visualisation/11464860/ ) 

 

Ekkora kínálati sokkra a COVID-19 kezdeti időszaka óta nem volt példa. 2020 első 

negyedévében azonban a kereslet spontán csökkenését követően közel teljes érdekegyezőség 

állt fenn az OPEC, OPEC+ és az Egyesült Államok olajipara között. Jelenleg azonban egy 

aszimmetrikus geopolitikai helyzet mentén jöttek létre túlkeresleti és túlkínálati lokációk, 

melyek kiegyensúlyozása a feleknek nem érdeke. Az érdekszférák versenyében az USA 

https://public.flourish.studio/visualisation/11464860/
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természetes módon a kartell-működésmód ellenében kínálati lazítást próbált kiharcolni 

diplomáciai úton, mellyel a kitermelők profitjának elvesztése nélkül a lokális keresleti problémák 

megoldásával az energiapiacon az orosz fél kínálati pozíciói tovább gyengülnének.  

 
2. ábra Az OPEC és OPEC+ tagországok kitermelési kvótáik arányába. 

Forrás: opec.org (saját szerkesztés, https://public.flourish.studio/visualisation/11465026/ ) 

  

A nyugati szövetségi rendszer erre irányuló gazdaságdiplomáciai törekvései bár középtávon 

az olajár csökkenésével sikernek tűnhettek, a konkrét tárgyalási folyamatot vizsgálva nem 

bizonyultak sikeresnek. Október 3-a és október 10-e között az OPEC súlyozott olajár 90.68 USD-

ról 99.13 USD-ra nőtt, ez egy hét alatt 9.3%-os növekedést jelentett. A bécsi csúcs hosszútávú 

hatásairól még biztosat állítani ugyan nem lehet, de az általános recessziós várakozások miatt 

nem valószínű, hogy további spontán kínálati csökkenés nélkül az olajár június óta tartó 

csökkenő trendje megváltozna. Október 10-ét követően az olajár újra csökkenő tendenciát 

mutatott, október 13-án 93.66-os átlagos kosárértékkel. (opec.org, 2022)  

https://public.flourish.studio/visualisation/11465026/
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3. ábra Az OPEC átlagos olajárának alakulása. 

Forrás: opec.org (saját szerkesztés, https://public.flourish.studio/visualisation/11474911/ 

https://public.flourish.studio/visualisation/11474911/
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Párbeszéd az OPEC+ kapcsán (Bécs, 2022.10.05.)  

The Washington Post  

A The Washington Post első híreiben még a tárgyilagosság alapvető módszertana mellett 

elemezte a kialakult piaci helyzetet, megemlítve az Európai Unió által még az OPEC+ előtt 

elfogadott ársapka javaslatát, annak mechanizmusait, illetve az OPEC kínálatcsökkentő 

döntésének lehetséges következményeit. A szerző a Fehér Ház felelősségét és aktív lobbiját a 

döntéssel szemben látványosan kiemelte, mellyel az Egyesült Államok gazdasági és értékrendi 

kiállásának egyaránt hangot adott. Az olajár-krízis - jegyzi meg a lap - rehabilitálta a négy évvel 

ezelőtt Jamal Khashoggi újságíró ellen elkövetett merénylet miatt diplomáciai karanténba 

kényszerült szaúdi királyt, akivel már Macron és Biden egyaránt találkozott. A szöveg belső 

konfliktusát alapvetően az értékrendi vita határozza meg: a szabadságért történő kiállás - 

“Democracy Dies in Darkness” - és az orosz agresszió gazdasági vetületeinek kezelése, a 

transzatlanti szövetségi rendszer egyben tartása és az európai recesszió elkerülése valahol 

mégis sorrendbe állíthatók. (WP, 2022.10.06.)  

A négy nappal a döntés után megjelent interjú, melyet Henry Farrell és Jeff D. Colgan, a 

Brown University politológiaprofesszora jegyez, már aktuálisabban és keményebben nyúl a 

meglehetősen lobbanékony témához. Narratívájukat alapvetően egy ambivalens szaúdi viszony 

jellemzi: a királyság az olajárak megemelésének szándékával és a kiéleződő Izrael-politikával 

egyszerre lép fel Oroszország szövetségeseként s ellenfeleként is, többek között az Egyesült 

Államokkal kötött további fegyvervásárlási megállapodás és a dollár, mint fizetőeszköz, 

makrogazdasági megtámogatása mentén. Az USA egyes intézményeiben felmerült az OPEC, 

mint kartell elleni jogi lépések megtétele, ám ezt a politológus szerzőpáros nem tartja adekvát 

megoldásnak. Egyrészt mivel historikus adatok alapján bizonyítható, hogy a legtöbb ország be 

sem tartja az OPEC-ben elfogadott kínálati szintet, másrészt a jogi procedúráknál sokkal 

hatékonyabb eszközökhöz is nyúlhatna az amerikai vezetés, mint például pénzpiaci, hadiipar 

vagy kutatás-fejlesztési szankciók bevezetése. A szakértő a dekarbonizációra nem lát kilátást a 

következő évtizedekben, így az azzal kalkuláló geopolitikai megoldásokat rövid távon elveti. 

(WP, 2022.10.10.)  

The Guardian  

A brit lapnál a OPEC+ döntés értelmezésében egyszerre találunk rendkívül tárgyilagos 

hangnemet, sajtóközleményekkel és adatokkal tűzdelt cikkeket és elemzéseket, de egyszerre 

érzékelhetővé is válik egyfajta gazdaságpolitikai narratíva keret, melyet a nemzetközi politika 

egyes megszólalásainak bemutatásával ad át a szerkesztő. A bécsi tárgyalásokat követően a 

Guardian Biden szerepét elsősorban nem geopolitikai szempontból, hanem az inflációs 

környezet visszafogására tett kísérletek mentén narrálja. Úgy gondolják, hogy a közepes és 

alacsony jövedelmű országok és társadalmi csoportok számára fog a “vártnál nagyobb” kínálati 

szűkítés érdemben életszínvonal-eséssel járni. Putyin ukrajnai háborúját is mint világgazdasági 

eseményt említi a lap. A nyugati szövetség és Biden elnök csupán “csalódott” az agresszor és az 

OPEC+ tagjainak “rövid távú szemléletében”. Válaszul az USA mennyiségi bővítését említik meg, 

ami 10 milliárd hordó további kínálatot jelenthet a következő hónapban. Ez az OPEC+ 5 napnyi 

https://www.washingtonpost.com/people/henry-farrell/
https://www.washingtonpost.com/people/henry-farrell/
https://www.washingtonpost.com/people/henry-farrell/
https://watson.brown.edu/people/faculty/colgan
https://watson.brown.edu/people/faculty/colgan
https://watson.brown.edu/people/faculty/colgan
https://watson.brown.edu/people/faculty/colgan
https://watson.brown.edu/people/faculty/colgan
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átlagos kitermelésével egyezik meg nagyságrendileg: a szimbolikusnál több, a strukturálisnál 

kevesebb. A csökkentett orosz kínálat felvevőpiacát India és Kína jelenthetik - zárja első 

elemzését a témában a brit lap. (The Guardian, 2022.10.05.)  

 Egy hét elteltével itt is megjelentek részletesebb cikkek az előző hét piaci folyamatainak 

geopolitikai viszonyairól. Az OPEC+ háborús szerepvállalása mellett ezúttal már nem megy el a 

birt lap. Oroszország a megállapodásban meghatározott kvótát már a háború kezdetét 

megelőzően sem exportálta a nemzetközi olajpiacokra egy tudatos áremelkedést célzó terv 

keretei között. Ezen döntéssel azonban nem csak fenntartják az orosz félnek rendkívül kedvező 

magas árfekvést, de az önkorlátozásnak köszönhetően Oroszország további piacokhoz is 

hozzáférést nyerhet. Elemzésükben kitérnek még a szaúdi királyi család jelentős orosz 

befektetéseire (Gazprom, Rosneft és Lukoil), a brit szakértők szerint azonban az amerikai-szaúdi 

kapcsolatok elmérgesedése még nincs kilátásban. (The Guardian, 2022.10.12.)  

Deutsche Welle  

A német gazdasági sajtó narratívájában már jelentősen eltér az angolszász lapok és szakértők 

álláspontjától. A Deutsche Welle október 5-ei cikkének fejlécében már Putyin háborújának 

rejtett finanszírozásáról ír, melyben mind a 23 OPEC+ tagország egyaránt részt vállal. Egészen 

természetes módon a német szemlélet egy jól artikulált szankciós rendszerről és egy tudatos 

gazdasági hadviselésről beszél, mint a nyugati szövetségi rend erkölcsi imperatívusza, a 

nemzetközi szerződések által garantált szuverén ország megtámadását és elfoglalását büntető 

geopolitikai viszonyrendszer játékelméleti konstrukciója. A lap értelmezése a Biden-i rövidlátó 

OPEC+ és a csalódottság képeihez mélységet rendel: a globalizáció békekonstrukciójának etikai 

és pragmatikus megértése, a szerződésszegések mellé megfelelő súlyú szankciós és katonai 

válaszok hozzárendelése mind-mind kollektív feladat. Josep Borrell üzenete már egy héttel 

korábban a német szakértők gondolataiból tisztán olvasható. (DW, 2022.10.05.)  

Rijád a legkézenfekvőbb módon válaszolt a nemzetközi kritikákra: “tisztán gazdasági” 

megfontolásból tettek mindent, amikor Bécsben a többi tagországgal egyhangúan a kvóták 

csökkentése mellett tették le a voksukat. A cikk keretezése szerint az Európai Unió politikai 

gazdaságtani szempontrendszerében ez a válasz a legkevésbé sem elfogadható, annak ellenére, 

hogy az értékrendi gazdaságpolitika rövid távon olykor megterhelőnek is tűnhet: a német 

gazdaságban megjelentek már az első recesszióra utaló jelek, ugyanis a német ipar augusztusi 

megrendelései például 2.4%-os csökkenést mutattak. (Destatis, 2022) Az értékrendi 

elkülönbözés azonban hosszútávon a gazdasági siker, legvégül pedig a békés és igazságos 

együttélés egyedüli záloga. Német oldalról a “rövidlátás” kritika valójában sokkal inkább, mint 

az értékrendi tudás hiánya jelenik meg, mely tudás hiányát az OPEC+ államai nem tudják 

pótolni, akármennyi Ukrajna függetlensége mellett kiálló sajtóközleményt is adnak ki vagy 

akárhányszor is fogadják az USA elnökét parlamentjeikben vagy a királyi palotáikban. (DW, 

2022.10.23.)  

Russia Today  

A Russia Today “technikai döntésről” cikkezik - az olajárat a 2022 év utolsó, illetve 2023 első 

negyedévére várható recessziós várakozások határozzák meg - értelmezi a portál. (RT, 

2022.10.05.) Az OPEC döntéséről belpolitikától mentes nyilatkozatokat olvasni, Putyin elnök 
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nyilatkozata a kiegyensúlyozott keresletről és kínálatról beszél és nem az ukrán invázió első 

jelentős külpolitikai sikeréről. Természetesen nem beszélhetünk még direkt szövetségesekről, 

az RT nem szemlézi Rijád nyilatkozatát Ukrajna területi integritásának elismeréséről és az 

amerikai szaúdi-ellenes szankciós politika belebegtetésével sugall egyfajta passzivitást, amivel 

“belső” konfliktussá keretezi az orosz fél egy szomszédos országuk lerohanási kísérletét és az 

azóta tartó fegyveres konfliktust. A háborús helyzet normalizálódása és a gazdasági aktualitások 

boncolgatása Putyin elnök számára kedvező folyamatok, az orosz narratívában a nyugati 

szövetségesek szankciós politikája, mint önkárosító irracionalitás jelenik meg, melyeket 

megkerülni a racionalitás szükségszerűsége, kvázi technikai részlet. (RT, 2022.10.11.)  

China Daily  

A Kínai Kommunista Párt tulajdonában álló nemzetközi lap gazdasági hasábjain az OPEC+ 

egyhangú döntésének másnapján “proaktív, megelőző” döntésről és globális bizonytalanságról 

beszélnek, melyhez kontextust nem fűznek. A lap a felmerült európai energiahiánnyal 

kapcsolatban tematizálta az OPEC döntését, majd a szaúdi nyilatkozatok idézésével elutasította. 

Megjelenik a “gazdagok arroganciája” ("wealth arrogance"), mint nyugati viselkedési minta: 

implicit számonkérése az értékrendi döntésnek, a természetjog méltatása. A narratíva 

értelmében a nyugati világ jóléte elérvényteleníti a kiállást, geopolitikai vagy erkölcsi 

vonatkozásoktól függetlenül, míg a szegény afrikai és ázsiai kőolaj-kitermelő országok 

magasabb árkövetelése csupán szegénységükből fakadóan legitim, anélkül, hogy felvetődne a 

belső strukturális hierarchiából és egyenlőtlenségekből fakadó szegénység és jogfosztottság 

vagy az erőszak kérdése. (CD, 2022.10.05.)  

A kínai portál az amerikai-szaúdi viszonyról is hosszabban ír. Hosszabb konfliktussal nem 

számol, de Biden elnök komplex politikai helyzetét kifejti a lap: belpolitikailag a demokrata és 

zöld erők igyekeznek a dekarbonizáció felé mozogni, míg a globális politika szintjén épp az 

orosz-barát szövetség zsarolási eszközeként jelenik meg az olaj kínálatának csökkentése. A kínai 

ipar számára az olcsó olajár és az orosz pozíciót aláaknázó kínálati lazítás talán még a jelenlegi 

helyzetnél is jobban kedvezett volna. Így a Kínai Népköztársaság geopolitikai értelemben Európa 

leértékelődésének és az USA decentralizálódásának következtében még a bizonytalanság egyik 

nyerteseként is pozicionalizálódhat. (CD, 2022.10.12.)  

 

Konklúzió  

A cikk lezárásaképp az egyértelműségre törekvés logikáját alkalmaznánk a fentebb 

elemzettekre. Minthogy állításunk középpontja a termelés lehetősége az értékek dialógusában 

szerkezet reprezentációja, a Harun Farocki filmjeiben is állhatatosan megfogalmazódó 

alapvetést kell kritika tárgyává tenni nem csak a politikai gazdaságtan úttörőinek és 

gondolkodóinak védelmében, de a világról alkotott megfontolásaink okán is. Farocki Bilderkrieg 

(1994) és Erkennen und Verfolgen (2003) című munkáinak egyik célkitűzése, hogy vászonra 

vigye a technika tragédiáját, mely a termelés és a pusztítás mély azonosságának fellelésében 

keresendő. Úgy gondoljuk, hogy a politikai gazdaságtan egyik különösen jelentős bizonyításának 

abban kell állnia, hogy beláthatja az irányítás szerepét és megütközését a hamis technológiák 

leleplezése során (lásd: anarchia lehetősége). Ezért kezdtük az irányítás kérdésének tisztázását 
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segítő aspektusként elemzésünket a koordináció és dekarbonizáció kontextusában a külső és 

belső megváltozásával, majd tértünk rá a sajtóban megjelentek összeírására és 

kapcsolódásainak láttatására. (Ilyen volt azon narratív elemek hasonlósága, melyek a külső 

jelenlétének lehetőjére vezettek: „Kína és Oroszország biztosították jólétünk alapját.” (Josep 

Borrell) és a “gazdagok arroganciája” retorikája, miként a belső fennmaradásának lehetője: „Az 

Egyesült Államok gondoskodott a biztonságunkról.” (Josep Borrell) és a The Washington Post 

megállapítása, miszerint Macron és Biden is találkozott a korábban diplomáciai karanténba zárt 

szaúdi uralkodóval.) Most pedig, minthogy a termelési kultúrák váltakozását a háborúban 

kellene kifejeznünk, hogy a kapitalizmusnélkülit felfedve szakmánk közös történetét ne, mint 

ártást keljen bemutatnunk, hanem mint győzelmet, az igazságban kitartás győzelmét (a 

genetikus-kulturális szükségszerűségében).  

Közös belátásunk alapjául az szolgál, hogy az irányítás egyedüliként képes az emlékezet 

valóságát újraalkotni, tehát a jövőkép megmásíthatatlanságát hirdetni. Hamis emlékezés: A 

jövőkép nélküli ítélet, a jelenlét tagadása a fennmaradás reálutópiájában. Az ábránd pedig, mely 

képes vezetni a tulajdonképpeni létrehozásában, kizárólag az irányításban szükségszerű a 

megbékélés kiküzdésében. Ekképp elengedhetetlen az a filozófiai hagyományban is 

minduntalan velünk lévő igény, ami megteremti a tehetetlenség lezárulásában (értsd 

dekarbonizáció) a szabályszerűséget, mely periférikusság, így viszont az irracionális 

bekövetkezése és mechanizmusa. Állításunkat végső soron mindezek végigvitele magyarázza, a 

dekarbonizáció piaci mechanizmusát, a megbocsátás dialektikáját. Ekképp az OPEC+ október 5-

ei döntése az elmélet fordulata (lásd Borrell-tétel), lényegileg metaforikus (átkódolt), és közös 

a megbékélés artikulációjában.  
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Homloktérben az infláció 

A körülmények hálójában – Interjú dr. Kovács Árpáddal, a 

költségvetési Tanács elnökével 
A Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya interjút készített dr. 

Kovács Árpáddal, a Költségvetési Tanács elnökével, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös 

tiszteletbeli elnökével a 2023-as költségvetésről a gazdaságpolitikai kihívások fényében. Az 

interjút 2022. augusztus 31-én zártuk le.   

Trautmann László – Vertetics Ádám: A 2023-as évben számtalan gazdaságpolitikai kihívás áll 

előttünk, amelyek jelentős részben a világgazdasági átrendeződés következményeiként is 

értelmezhetők. Ezek közül Ön szerint melyik lesz a leginkább domináns a magyar gazdaság 

működése szempontjából? A trendek közül melyiket tekinti hosszú távon dominánsnak, és 

melyik hat csak rövid távon? Sok elemző szerint ezek a változások ráadásul nem egy tízéves, 

hanem minimum negyven éves ciklust zárnak le, ha nem hosszabbat. Egyetért ezzel az 

állásponttal, Ön szerint is véget ér a 70-es évek közepe óta tartó időszak? Meg lehet fogalmazni, 

hogy mi is ér véget napjainkban gazdaságpolitikai szempontból?  

dr. Kovács Árpád: Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik úgy gondolják, hogy a közelünkben zajló, 

elhúzódó háború mellett lezárul egy több évtizedes ciklus. A mi számunkra a leglényegesebb, 

közvetlen kihívás, vagy inkább kockázat az Európai Unió működésének sokszor eltúlzóan 

hangoztatott, de létező és szerintem magyarázható bizonytalankodása abban a folyamatban, 

amely az egypólusú világrend évtizedei után, napjainkban a multipoláris világrend felé vezet. 

Úgy vélem: a háború hatására már rövid távon érzékenyen érintette/érinti Európában és az 

USA-ban a relatíve olcsó, könnyen beszerezhető orosz energia hiánya a fejlett technológiára és 

a globális együttműködésre épülő termelést. A többi tényező együttes és egymásra hat 

működési zavara keményen fogalmazva szétzúzta a termelés nemzetközi együttműködésre 

alapozott rendjét. Visszatérve, miután rögzítettük, hogy az egypólusú világrend új világrend 

követi, ezért valószínűsíthető, hogy hosszabb távon a háború igazi vesztesei az Uniós országok 

gazdasága és a maga gondolatiságában alapértékeket képviselő európai integráció lehetnek. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy az Unió ideológiai és/vagy érzelmi korlátjai miatt nem tud vagy nem 

akar kellő időben megfelelő válaszokat adni az új gazdasági-politikai kihívásokra, ezért 

világgazdasági szerepe fokozatosan marginalizálódhat. Ha pedig így alakul, a kulturális 

sokszínűség hajtóerejétől remélt előnyök kihasználására és a sokat irigyelt európai jóléti 

modellre fordított hatalmas összegek folyósítása sem lesz változatlanul tovább vihető. Mindez 

az energiaárak elszabadulásával olyan új kockázatokat hordoz, amelyek következményeikben 

beláthatatlanok. Még akkor is hatalmas nehézségekkel nézünk szembe, ha - reménykedem – 

végül elkerüljük a nyílt fegyveres konfliktusba sodródást.   
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Magam is úgy látom, hogy a hetvenes évektől tartó globalizációs, regionális együttműködési 

modell létének feltételei kimerülőben vannak. Korszakhatárhoz érkeztünk. Miközben ma még 

többnyire emblematikus országneveket, vagy inkább birodalom neveket használ a közgazdász 

társadalom, mind nyilvánvalóbb, hogy a globalizáció az eddigiekhez képest más dimenziókban 

folytatódik. Ez pedig brutális változásokat hoz a politikai-katonai-hatalmi és a gazdasági, 

nyersanyagforrás adta érdekek és értékválasztások teljes halmazában. Sokféle forgatókönyv 

látott már napvilágot arról, ki lesz a győztes, ha lesz. Bármelyik szcenáriót nézzük azonban, azt 

látjuk, hogy új egyensúlyokat és függőségeket hoz a radikális változás.  

Az USA-nak a II. világháború utáni világrend alakításában kizárólagosnak tartott gazdasági 

hatalmát, demokrácia felfogását és lassan katonai, politikai befolyását a keleti, erős 

centralizációjú, gazdaságszervező funkciójában eltérő kormányzást megvalósító országok 

csoportja, mint versenytárs már az elmúlt években is mind sikeresebben ellenpontozta. 

Lehetséges, hogy éppen ez a vetélkedés hozta, hogy egy más síkon is folytatódjon a birkózás. 

Láthatóan erősödnek a történelmileg kialakult államfelfogást elutasító, más politikai eszközöket 

alkalmazó, más dimenziókban gondolkodó, új versenytárs transznacionális vállalati 

konglomerátumok. Ezek már régóta nem a nyugati világ nagy nemzetállamainak, hatalmainak 

kizárólagos érdek- és félve mondom: értékhordozói, hanem éppen fordítva.  

Az óriás vállalatok, a techno-komplexumok rendszerének mozgása adja az általam belátható 

távlatban a globalizáció új irányát. Törekvésük minden más szándékot felülír. Érdekeltségük van 

a hagyományos nemzetállami szövetségek, politikai-katonai tömbök, regionális 

országcsoportok konfrontációjában, s ezáltal meggyengülésében. Céljaikhoz felhasználják a civil 

mozgalmakat. Megkezdődött az érdekeiket kiszolgáló, nem államszervezeti alapon működő 

hálózatok, normaképző intézmények elfoglalása, kiépítése. Mindez úgy, hogy maguk is 

gazdasági érdekek alapján szerveződő, sajátos olyan „államformációkká” válnak, ahol azonban 

nincs territoriális elv, nemzeti határ, történelmi meghatározottság és értékrend. 

Munkavállalóik, részvényeseik az állampolgáraik vagy inkább az alattvalóik. Világkormányzást 

építenek, amihez feltétel a digitális átállás az élet minden terén.  

Természetesen a korábbi évtizedekben eredményes – mondhatjuk: hagyományos – 

globalizáció intézményei ilyen körülmények között, akár a kiprovokált újabb és újabb 

konfliktusok következtében sorra megroppannak és átalakulnak. Az emberiség eddigi 

történelmének zárójelbe tétele, s talán lezárása zajlik velünk és felettünk, s egy új, Fukuyama 

gondolatát követve: történelem utáni világ kibontakozását látjuk.  

A két gazdasági nemzetóriás, mint a fejlett nyugati világ emblematikus hatalma az USA és a 

másik oldalon Kína, s a vele sokszor ambivalens történelmi és önérdek kapcsolatban lévő 

további, nemzeti erőközpontok fokozatosan ezeknek a hatalmas társasághalmazoknak az 

érdekképviselőivé válnak. Azzal a közös jellemzővel, hogy óriási katonai, valamint munkaerő és 

nyersanyag potenciáljukkal ezt az érdek- és értékrendet mindinkább egymás ellenében kísérlik 

meg érvényesíteni.  
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Nagyságrenddel lejjebb van Oroszország és az ellentmondásokkal terhelt német–francia 

tengely mentén szerveződő, alapeszméit kényszerűen fokozatosan feladó Európai Unió. Ne 

csodálkozzunk, ha e konfliktusban először ők kerültek a célkeresztbe, mintegy megelőző, 

leválasztó lépésként a főerőkkel történő megütközés előtt.  Nem tagadom, de még így is bízom, 

hogy a napjainkban kibontakozó világgazdasági földrengés a világot elpusztító fegyveres 

leszámolás nélkül, jónéhány évvel később, csak valamikor az évtized végén vagy inkább utána 

következik be. A most folyó, európai terepre helyezett összecsapás minden tanulsága 

józanságot, bölcsességet, gondolatgazdagságot igényel. 

Bizonytalan vagyok, s tudom, jónéhány kolléga gondolja, hogy mindez törvényszerű, a 

globális fejlődés megállíthatatlan és a változásokat az diktálja. Reménykedem azért, hogy nem 

Huxley és Orwell próféciaként leírt komor, „szép új világa” köszönt majd ránk, hanem 

kortársuké, a humanista Huizingáé, aki szerint egy korszak alkonyának bomló világa adja a 

táptalajt egy újabbhoz, a sikeresebbhez. Kérdés azonban, mikor és hogyan?! 

Trautmann László – Vertetics Ádám: Egy ilyen helyzetben, amikor energiaválság, 

élelmiszerválság és logisztikai válság is van a világban, mekkora a mozgástere egy kis nyitott 

ország gazdaságpolitikájának? Hogyan, milyen költségvetési eszközökkel lehet a magyar 

társadalmat és gazdaságot átsegíteni az új gazdaságpolitikai korszakba? Minden költségvetés, 

és ez érvényes a 2023-asra is, a különböző időtávok összehangolásának a tudománya is. A 

Költségvetési Tanács elnökeként hogyan látja, mennyire sikerült megtalálni az optimumot a 

hosszú távú alkalmazkodás és a rövid távú kényszerek között?  

dr. Kovács Árpád: A mozgástér tagadhatatlanul igen szerény. A kisebb nemzetállamok, 

amennyiben gazdaságpolitikájukban, történelmileg kialakult reflexeiben mereven elutasítják az 

új világrend törvényeit, szembe helyezkednek a folyamatosan formálódó, pillanatonként új 

kihívásokat hozó főáramlattal, akkor olyan érdekütközések sorába sodródnak, ami törésekhez, 

akár rövid időn belül is gazdaságuk működtethetősége, sőt szélső esetben nemzeti létük súlyos 

kockázatához vezethet. Pragmatikus, de ugyanakkor értékőrző-mentő alkalmazkodásra van 

szükség. Ez pedig nem azonos sem a „kurucos” provokáló virtussal, sem a puszta sodródást, 

szolgai belesimulást vállaló, sokszor csábító önfeladással. Megvalósítása belső gazdasági és 

társadalmi stabilitást, konszenzuskészséget, a kibontakozó konfliktusokba való egyik vagy másik 

fél oldalán történő „beleállást” messze elkerülő, improvizációktól mentes, alternatív 

megoldásokat, menekülő utakat is feltérképező rugalmas politikai-gazdaságpolitikai stratégiát 

kíván. Elképesztő a feladat! Könnyű hibázni.  

Miként látom ebben a stratégiában a magyar gazdaságpolitika lépéseit? Meggyőződésem, 

hogy a Covid-járvány előtti tíz év többnyire konzervatív honi gazdaságpolitikája tagadhatatlan 

prosperitást, államháztartási stabilitást és jóléti sikereket hozott. A pandémia gazdasági 

hatásainak kezelése, az újraindulás bizonyos, bár igen könnyen felélhető tartalékokat 

eredményezett, s mintha visszaigazolta volna az „erős, aktivista felfogású” kormányzás nem 

mindig tankönyvi megoldásainak sikerét. Utóbbiak – mondjuk így – „taktikai” győzelmeket is 

hoztak, de az uniós kapcsolatrendszerben elszigetelődést, egyensúlyvesztést is eredményeztek. 
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Itt élünk, bármennyire is akarjuk, néha vitatható sikerű külön utakat járva, nem tudunk az egyre 

inkább eszkalálódó gondokból, a változásokból kimaradni. Részben ezért is alakult ki feszültség 

az erős kormánymozdulatokkal, fék-gáz effektusokkal operáló rövid távú cselekvés 

kényszermegoldásai és a hosszú távon elérni remélt felzárkózási célok igényelte magatartás 

között.  

A jól látható repedéseket Brüsszellel való együttműködésben részben az Uniós intézmények 

részéről az „összezárás” természetszerű reflexének, s az ezzel szemben okkal, ok nélkül ágáló 

renitensek megrendszabályozásában vélem. Meggyőződésem, még vissza lehet és kell térni az 

új körülmények között is a távlatos, a kölcsönös előnyöket kereső, a történelmi 

meghatározottságokat elismerő türelmes, kompromisszumkész együttműködésre. Ennek rövid 

távon azonban kevés esélyét látom, mert ebben az új, szankciókban, büntetésekben 

gondolkodó világban – úgy vélem – az érzelmi, előítéletes motiváltságú irracionalitás, a zsigeri 

reflex egyfajta racionalitásként él, ami különösen nehézzé teszi a honi rövid és hosszú távú 

gazdasági érdekek harmonizálását, s nemcsak nálunk. 

Ami a magyar költségvetés lehetőségeit illeti, úgy gondolom, ha a feltételek nem válnak 

végletesen súlyossá, ha visszalépésekkel is, de biztosítani tudja a belátható nehéz években is az 

alapvető társadalmi programok, állami feladatok forrásait. A GDP-arányos államadósság 

mértékének csökkentése 2022-ben és 2023-ban és valószínűsíthetően a következő években is 

várhatóan teljesül. Ennek jelentősége, hogy belátható időn belül elérhetővé teszi a 60 

százalékos értéket. Ahhoz azonban, hogy mindez így történjen – mint erre a Költségvetési 

Tanács nyomatékkal felhívta a figyelmet – előrelátó, a nehézségek variációit kezelni képes 

alternatív gazdaságpolitikai lépésekre, s azzal összhangban – ha kell – a költségvetésben is 

újratervezésekre lesz szükség. Érdemes a tanulságok levonása érdekében azon is gondolkodni, 

hogy az elszabaduló honi infláció és az ikerdeficit súlyos terhéhez a kétségtelen külső okokon 

túl – mint a világgazdaság, a globalizációs formák átalakulása, a szomszédban zajló háború, s 

következményként az energia, nyersanyag és élelmiszer árrobbanás – milyen mértékben 

járultak hozzá az erőforrásainkat túlterhelő és az előrelátható világgazdasági változások jeleit 

nem kellően figyelembe vevő lépéseink.  

Trautmann László – Vertetics Ádám: Nagyon fontos a költségvetéshez kapcsolódó 

gazdaságpolitikai kommunikáció, ráadásul a szakmai közélet is elég sokszínű. Mennyire sikeres 

ez a kommunikáció, és van-e ebben szerepe a Költségvetési Tanácsnak? Ismert tétel, hogy a 

gazdasági szereplők közgazdasági-gazdaságpolitikai műveltsége maga is sokat segít a 

költségvetési politika hatékonyságának javításában. Hogy látja ezt a műveltségi szintet 

Magyarországon, hogyan, milyen eszközökkel lehetne emelni?   

dr. Kovács Árpád: Igen nagy érték, ha a szakmai közélet sokszínű, még akkor is, ha az üléspont 

sokszor túlzottan befolyásolja az álláspontot. Magam a gazdaságpolitikai kommunikációban a 

politikai, az érzelmi és a közvetlen érdekbéli beállítódottság, s a leegyszerűsítések torzító 

fogságán túllépő, a tárgyszerűséget, az okok, a történelmi meghatározottságok bemutatásának 

korrektségét tartom meghatározó értéknek. Vannak ugyan üdítő kivételek, azonban a szakmai 
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megalapozottságú, magukat tudományosnak tartó orgánumok között is szép számmal 

előfordulnak előítéletes, szolgaian célzatos dokumentumokat publikálók. A belőlük áramló, 

valódinak, hihetőnek maszkírozott információdömpingben az olvasó aligha találja meg a 

hitelest, a sok torz, féligazságokat kimondó, vagy éppen tendenciózus elhallgatással operáló 

mellett. 

Ezeket a különböző elektronikus és egyre kevesebb írott hírforrás leegyszerűsítetten, nem 

ritkán torzítottan közvetíti. Közhangulatot befolyásoló szócsőként funkcionálnak. Közismert, 

hogy a közgazdasági próféciáknak önmegvalósító ereje van. Nem hiszem, hogy a politikai 

fegyvertárból kihagyható ez az eszköz, de talán – megrögzött optimistaként úgy vélem – az 

arányokon lehetne változtatni. József Attilát talán megbocsáthatatlanul szabadon idézve: 

kevesebb valódit vagy annak látszót és több igazit kellene mondani. Utóbbi a nehezebb. 

A Költségvetési Tanácsnak segít az eligazodásban, hogy pontosan meghatározott statútuma 

van. A KT az államháztartás stabilitása, egyensúlya szemszögéből értékel, s ebben van 

hozzájárulási joga a költségvetés elfogadásához. Elosztáspolitikai kérdésekkel csak annyiban 

foglalkozik, amennyiben azok közvetlenül érintik a költségvetési egyensúlyt, s itt is csak 

tanácsadóként. Ezzel együtt, így is, a KT-nak a nemzetközi gyakorlatban példátlanul erős a 

felhatalmazása a szélesebb értelemben tekintett kormányzás segítésére. Tárgyszerűsége 

érdekében a háttérintézményként funkcionáló ÁSZ és MNB mellett, a magyar gazdaságpolitikai 

paletta mindkét oldaláról kér fel véleménye megalapozásához kutatóintézeteket. Az üzleti, 

banki szféra honi moguljainak elemzői is segítik. Feldolgozza a nemzetközi sajtó információit, s 

nemzetközi kapcsolatrendszerében a partnerintézmények, együttműködési fórumok 

tapasztalatait. Ez a sokpontú tájékozódás, alátámasztás, a pro- és kontra tapasztalatok 

kiegyensúlyozott közreadásának gyakorlata hozza, hogy szándéka szerint tényinformációkra 

támaszkodó állásfoglalásokra képes. Vállalja, hogy ezért kritikusai malíciával emlegetik: a Tanács 

véleménye „hoz és visz” is. Ezeket a megjegyzéseket is a maguk konkrétságában érdemes 

értékelni, tanulni belőlük anélkül, hogy a Tanács törvényi, s a maga információs bázisai 

korlátjain túlterjeszkedő olyan „megmondó” véleményvezérré válna, aki testületi döntéseiben 

próféciákra vállalkozik.  

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Tanács tagjainak, így magamnak is, mint az 

eddigiekből is látszik, ne lenne véleménye a világ- és a honi trendekről, s ezt a magunk 

lehetőségei között, ismeretanyagunkra támaszkodva képviseljük is. Ez a szakmai szabadság 

mondatja velem most azt is, hogy a magyar társadalom egyszerre végtelenül pragmatikus és 

ugyanakkor érzelmileg motiváltan érzékeny. Így ad bizalmat és von meg. Mindez a tények 

társadalmi csoportok általi tudomásulvételében, a nehézségek mai értékelésében jól látszik. 

Úgy vélem a honi politikai klíma megváltozása, a közös értékek és érdekek mentén történő 

politikai együttműködés, cselekvés sokat tehetne, hogy társadalmi méretekben saját 

pozíciónkat reálisabban lássuk. Felkészültebbek legyünk arra, ami előttünk áll.  

Trautmann László – Vertetics Ádám: A hosszú távú fejlődés egyik sarokköve a termelékenység 

javítása, ebben konszenzus van a szakmában. E tekintetben Ön mit tekint a legfontosabb 
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korlátnak, miért nem tud erőteljesebben javulni a termelékenység, és költségvetési eszközökkel 

hogyan lehet ezen segíteni? Mennyire látja sikeresnek a gazdasági szerkezet harmonikusabbá 

tételét, a hazai vállalatok felzárkózását a multinacionális vállalatok szintjére?  

dr. Kovács Árpád: Úgy vélem, az államháztartásból biztosított, formájukban különböző, de 

teljesítmény-feltétel nélkül adott támogatások csak arra jók, hogy elfedjék az adott vállalkozás 

működési hiátusait. Piacképessé tegyék azt, aki erre alkalmatlan. Természetesen jól tudom, 

hogy a támogatottak köre sokszínű, s a kormányzásnak vannak olyan foglalkoztatási és más a 

társadalompolitikai és szakpolitikai érdekei, a lakosság részére végzett szolgáltatási 

tevékenység, amelyek magyarázhatják ezt a teljesítmény-hiányt tűrő gyakorlatot. Az is tény, 

hogy válsághelyzetben, s ma abban vagyunk, különösen nehéz normativitást és hatékonysági 

követelményt akkor érvényesíteni, amikor az energia- és alapanyag krízis, a piaci folyamatok 

alakulása tesz egyik pillanatról másikra versenyképtelenné, veszteségessé vállalkozásokat. Ezek 

mentése pedig nemcsak az adott gazdasági szereplő, hanem az ott dolgozók túlélését is 

biztosítja.  Nyilvánvaló azonban, hogy ennek a ma szükségszerű szolidaritásnak, az ebben a 

körben gyengébb, vagy akár teljesen elmaradó teljesítménynek, versenyképtelenségnek az árát 

az egész társadalom fizeti meg.  

Költségvetési eszközökkel akkor lehet ezen a helyzeten segíteni, ha ez a normativitásnak és 

a nemzetgazdasági érdeknek kevéssé megfelelő gyakorlat óvatos, sokoldalúan mérlegelt és 

hangsúlyozottan normatív elveket követő szelekcióval minél előbb visszaszorul. Erre egyébként 

a rendelkezésre álló költségvetési források szűkülése is kényszerítően hat.  

Meggyőződésem, hogy a multinacionális vállalatok szintjének elérése, kevés kivételtől 

eltekintve, már csak a tőkehiány miatt is irracionális követelmény a hazai gyökerű vállalkozások 

világában. A gazdasági szerkezet harmonikusabbá tételét, a hatékonyság nemzetközi 

nagyvállalatokéhoz való közelítését azonban jól szolgálná, ha a piaci hatások ebben a körben 

következetesebben érvényesülnének. A beszállítói körre irányított támogatási formákat pedig 

ennek a hatékonysági, minőségi, versenyképességi érdekeknek jobban és normatívabban 

megfeleltetve, teljesítménykövetelményekhez jobban kötve fejlesztenék.     

Trautmann László – Vertetics Ádám: Végezetül a közgazdász szakmáról egy kérdés, hiszen a 

Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke is. Meglátása szerint a közgazdász 

szakma készen áll a gazdaságpolitikai fordulat elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására? 

Tapasztalatai alapján hol tart a hazai szakmai közvélemény a nemzetközi trendek 

adaptálásában, és a bekapcsolódásban a nemzetközi vitákba?   

dr. Kovács Árpád: Igen nagyra értékelem a magyar közgazdász társadalom felkészültsége 

javítása érdekében utóbb tett képzési lépéseket, s különösen azokat az erőfeszítéseket, 

amelyeket több mint száz éve a véleménycsere fórumainak biztosítására a Magyar 

Közgazdasági Társaság kifejt. Külön értéknek tartom, hogy újabban a Társaság nyitott a külső 

kapcsolatok tekintetében is, közvetlen lehetőséget adva világhírű, a közgazdaságtudomány 

irányzatformáló elméivel való találkozásokra. Ilyen szempontból tehát rendben vagyunk. Egyre 

több az ismeret, egyre szélesebb és sokrétűbb a fórum, ahol meghallgathatjuk egymást. 
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Mégsem mondhatom azonban, hogy készen állunk egy újabb gazdaságpolitikai fordulat 

elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására. Ugyanis a tanultság, az ismeret, a tájékozottság, 

mondjuk így a közgazdasági műveltség még kevés a gazdasági folyamatok értéséhez, az értékek 

őrzéséhez és az új befogadásának képességéhez. Alapot ad, de nem véd meg attól, hogy 

eligazodásunkban eltévedjünk. Személyes életutunk, tapasztalásaink, szimpátiáink és 

mikrokörnyezetünk is formálják az értékrendünket. Az információ dömpingben gondolati, 

szakmai szűrőnk sem mindig működhet biztosan, tapasztalatom, hogy gyakran elbeszélünk 

egymás mellett, s nem megbeszéljük dolgainkat a közös pontokat, a legjobb szakmai választ 

keresve, hanem a további útkeresést választjuk.  

Mindez – a magam gondolataira is mondom – természetes, személyes korlátozó tényező az 

új trendek értésében és alkotó befogadásában.  Megnehezíti nemzetközileg érvényesülő 

főáramlatoknak a honi gazdaság érdekeiből kiinduló, mérlegelő adaptálását, és ilyen 

alapállásból a hozzáadott, befolyásolásra képes bekapcsolódást a nemzetközi vitákba. Úgy 

vélem ahhoz, hogy ezen változtassunk nem legyőzni, hanem meggyőzni kell(ene) itthon 

egymást. Oldani a doktriner, kizárólagos igazságokban látó, s kimondom: a gondolati 

rendőrségként működő, véleményvezérek szekértáborainak önmagába zárkózó korlátjait. Az új 

világrend törvényeinek értésében, a helyünk megtalálásában, a közjónak a közgazdász szakma 

általi szolgálatában, önmagunk megőrzésében így talán többre jutunk.   

Köszönjük a beszélgetést! 
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Mi a helyzet az inflációval? 
Csontos Tamás 

Az elmúlt hónapokban nem csak a gazdasági szakembereknek, hanem a mindennapi 

megélhetésüket kereső állampolgároknak is fontos beszédtémájává vált az évtizedek óta nem 

látott áremelkedés. A heti nagybevásárlás intézése közben szinte lehetetlen nem észre venni, 

hogy akár hétről hétre milyen mértékben emelkednek egyes termékek árai. Legutóbbi 

személyes elképedésem akkor ért mikor a pár héttel ezelőtt még 350 Ft körüli áron vett vajat a 

népnyelven Madaras Teszkónak csúfolt áruház polcain 800 Ft-os áron láttam meg. A másik 

érdekes megfigyelésem az volt, hogy hiába a forint gyengülése, számos termékből a hazai áruk 

árai jobban nőnek, mint az import termékeké. A bevásárló kocsi tologatása közben ezeken 

merengtem, s közben az jutott eszembe, hogy érdemes lenne megvizsgálni kicsit 

részletesebben az inflációs adatok alakulását regionális összefüggésben. Hogy alakul a környező 

országokban, a V4-ben az infláció? Kilóg-e Magyarország a régióból? Mióta is beszélhetünk már 

emelkedő inflációs környezetről? Mi hajtja az inflációt? Ezekre a kérdésekre keresem a választ 

jelen cikkben. 

Az inflációs folyamatok elemzése a V4 országokban 

A regionális összehasonlítás érdekében az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexének 

(HICP) havi adatait elemeztem, amely az árak éves változását mutatja százalékos formában 

(Eurostat, 2022a). Vizsgálatom tárgyát a V4 országok képezik, de megjelenítettem Észtországot, 

Romániát, Németországot, illetve az eurozóna inflációs adatait is. Az 1. ábrán azt vizsgáltam, 

hogyan is alakult az infláció 2019 óta és mikortól indult meg az infláció emelkedése. Közkeletű 

vélekedés ugyanis, hogy az orosz-ukrán háború okozta az infláció növekedését. Ez viszont az 

ábrát elemezve egyértelműen cáfolódni látszik.  Az infláció fokozatos növekedése már 2021 

elejétől elkezdődött és aztán 2021 második felében erőteljesebbé vált. Természetesen a 

háború okozta energia válság meglökte az inflációs rátákat, hiszen a fokozatos emelkedés a V4 

országokban az utóbbi hónapokban kilövésszerűvé változott. Még extrémebb mértéket ölt az 

infláció emelkedése a balti régióban. Észtországban rendkívül magas 23,2%-os inflációt mértek 

júliusban (a többi balti országban is 20% feletti infláció volt).  A visegrádi országokban 

Csehország „vezet” már az éve eleje óta. Hazánk a háború kitörése utáni három hónapban a 

V4-ek között a legalacsonyabb inflációval rendelkezett. Júliusra viszont feltornásztuk magunkat 

a 2. helyre a 14,7%-os inflációs rátával. Júliusban Szlovákiában volt a legalacsonyabb az infláció. 

Az ábrából az is egyértelműen kirajzolódik, hogy az eurózóna és Németország inflációs rátája 

jóval a kelet-közép európai országoké alatt marad.  
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1. ábra: Az infláció alakulása az elmúlt években (2019-2022), saját szerkesztés 

Az 1. ábrán megjelenített időszakot érdemes három szakaszra bontani: a koronavírus előtti 

év, a koronavírus deflációs periódusa és az infláció felpörgése. A koronavírus előtti időszakban, 

vagyis a 2019-es évben a vizsgált országokban 5% alatti stagnáló infláció látható. Az előző 

évtized növekedési periódusának vége ez, amelyben a jegybankok látványos szerepvállalása 

sem tudta igazán az inflációs rátákat megemelni a fejlett országokban. A kelet-közép európai 

régióban viszont már akkor is magasabb volt az infláció. Romániában és Magyarországon a vírus 

előtt is 3,5-4,5 százalék feletti áremelkedéseket láthattunk. A 2019-es év vége felé pedig a 

legtöbb országban lassan emelkedett az infláció. Ezt az enyhén növekvő trendet törte meg a 

koronavírus, amely az infláció csökkenését hozta érthető okokból, hiszen a „Great Lockdown” 

hatásai miatt az embereknek nem volt hol elkölteni a pénzüket. Ez Észtországban, 

Németországban, illetve az eurozónában deflációhoz is vezetett. A sors fintora, hogy 2020-ban 

ezekben az országokban még az árcsökkenés volt a probléma, ma pedig már az infláció. Az 

ábráról az is leolvasható, hogy a 2021-es évtől kezdve az infláció elkezdett növekedni és 2021 

közepére elérte a COVID válság előtti szinteket. Ezem időszak inflációs ábrája U alakú, amivel  

nem is lenne gond, viszont 2021 közepétől nem az inflációs stabilizálódást láthatjuk, hanem az 

egyre gyorsuló emelkedését. Az adatok alapján ennek okait leginkább az energiaárak 

változásában kell keresnünk. 

A 2. ábra az energia árak változását mutatja ugyanabban a periódusban. Ebből az ábrából is 

kitűnik az előzőekben vizsgált három időszak. A COVID előtt a viszonylag alacsony energia 

áremelkedés korszaka, majd a vírus tombolása alatt az energia árak csökkenése és 2021-től az 

energia árak fokozatos növekedése. Az sem igaz, tehát, hogy az energia árak az orosz-ukrán 

háború vagy a szankciók nyomán kezdtek volna el emelkedni. 2021 elejétől látható az 
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energiaáremelkedés, amelyet a háború csak tovább fokozott. Az energiaáremelkedés mögött 

meghúzódik az a geopolitikai konfliktus, amely az Északi Áramlat 2. beindításával kapcsolatos. 

Emiatt ugyanis az oroszok már 2021-ben elkezdtek kevesebb gázt szállítani Európába, ezzel 

felnyomva az árakat (lásd: Komócsin, 2021). 

 

2. ábra: Az energia árak változása (2019-2022), saját szerkesztés 

A 2. ábrán látszik, hogy Magyarországon 2022 novembere után az energia árak egyre 

kevésbé növekednek. Ez a visszaesés valószínűleg a benzinár sapkának köszönhető. Ezzel 

szemben a többi országban brutális energia áremelkedés jellemző, például Észtországban a 

júliusi energiaáremelkedés elérte a 89%-ot is. 

A 3. ábra a júliusi inflációt mutatja a 12 fogyasztási kategóriában. A bolti töprengésem nem 

volt hiába való, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált országok közül Magyarországon 

nőnek leginkább az élelmiszerek és az alkoholmentes italok árai, ezek majdnem 28,7%-kal 

növekedtek. Érdekes kérdés, hogy miért ilyen kiemelkedő az élelmiszeráremelkedés 

Magyarországon, míg Csehországban vagy Szlovákiában ez nem éri el a 20%-ot sem. Annyi 

megnyugtató hírrel szolgálhatok, hogy ezzel az élelmiszer áremelkedéssel Magyarország csak a 

második az Európai Unióban, mert Litvániában még ennél is magasabb az inflációs ráta ebben 

a fogyasztási kategóriában. Természetesen a régió többi országában sem rózsás a helyzet. 

Csehországban például a ruházati cikkek és lábbelik ára növekszik kiemelkedő módon. A legtöbb 

országban pedig a közlekedés, illetve a lakásfenntartás, háztartási energia árai növekednek 

erőteljesen. Az utóbbi kettő kategória emelkedése az energiaárak beépülő hatásának 

köszönhető. 
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A hétköznapi tapasztalataimmal az is egybe vág, hogy a lakberendezés és háztartásvitel árai 

Magyarországon nőnek a legjobban. Ezt a lakásfelújítók mindenképpen meg tudják erősíteni. 

Érdekes adalék, hogy a hírközlés területén Magyarországon defláció volt júliusban, de ez a 

kategória mindenhol alacsony áremelkedést könyvelhetett el. Németországot is 

megjelenítettem a 3. ábrán, amiből az olvasható le, hogy egyelőre nem érdemes aggódni azon, 

hogy németek miből fognak megélni, hiszen a legtöbb kategória esetén alacsonyabb inflációval 

szembesülnek. A lakásfenntartás és a háztartási energia áremelkedés az, ami igazán kiugró 

mértékű. A közlekedési árak emelkedését valószínűleg a közösségi közlekedésre kialakított 9 

eurós nyári bérlet ár tartja alacsonyan (Turizmus.com, 2022). 

 

3. ábra: A júliusi infláció az egyes fogyasztási kategóriákban, saját szerkesztés 

A júliusi infláció további elemzéséhez egy rövid számítást végeztem. Ehhez az Eurostat 

fogyasztási kategóriáihoz, adott évre és adott országhoz tartozó súlyokat használtam (Eurostat, 

2022b). Ennek segítségével ki lehet számolni, hogy az egyes fogyasztási kategóriák milyen 

mértékben járultak hozzá a júliusi inflációhoz. Az 1. táblázatban számításaim eredményeit 

jelenítettem meg egy-két fontosabb kategória esetén. Egyrészt az élelmiszer és alkoholmentes 

italok hozzájárulása tekintetében. Másrészt megjelenítettem a lakásfenntartást és háztartási 

energiát, illetve a közlekedést együttesen. Ezekben a kiadási csoportokban képződik le 

leginkább az energia áremelkedés. Ha a táblázatban A-val és B-vel jelölt csoportokat összeadjuk, 

majd kivonjuk száz százalékból akkor megkapjuk, hogy a többi fogyasztási kategória mennyivel 

járult hozzá az árak emelkedéséhez. Emellett megjelenítettem külön az energiaárak 

hozzájárulását is. Németországban és az eurozónában az árak növekedését leginkább az energia 

árak emelkedése hajtja, ez a tendencia Észtországban a legerőteljesebb, ahol 61%-át okozza ez 

az áremelkedésnek, de Németországban is 51%-át. Az energiaárak emelkedésének magas 
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hozzájárulását mutatja az is, hogy a B-vel jelölt fogyasztási kategória adja a júliusi áremelkedés 

56%-át az eurozónában. Ehhez képest az élelmiszer árak (A kategória) emelkedése szerényebb 

mértékben járul hozzá a növekedéshez. 

 

1. táblázat: A júliusi inflációhoz való hozzájárulása az egyes fogyasztási kategóriáknak, saját 

számítás 

Lengyelországban az eurozónához képest kevésbé, 37%-kal járul hozzá az energia 

áremelkedés az inflációhoz. A B. fogyasztási kategóriát tekintve viszont itt is hatalmas 51%-os a 

hozzájárulás. Csehország, Szlovákia és Románia esetén az élelmiszerár (A kat.) hozzájárulása is 

számottevő a B. kategória mellett. Ennek oka az is, hogy az élelmiszer a kelet-európai 

fogyasztási kosárban nagyobb súllyal rendelkezik (MNB, 2022). Az energiaárak hozzájárulása itt 

alacsonyabb, de mindenhol elér a 20%-ot. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy 

Magyarország jelentősen eltér nem csak az eurozónától, de a V4 országoktól is. Az áremelkedés 

nagyrészét ugyanis nem az energia árak növekedés okozza hazánkban, hanem az élelmiszerár 

emelkedés. Az energiaárak csak 7%-kal járulnak hozzá a júliusi inflációhoz. Ehhez képeset az 

élelmiszerek 43%-át teszik ki a növekedésnek. Ha hirtelen árstoppolnánk az összes élelmiszer 

és alkoholmentes ital árát, akkor mindent változatlanul hagyva 6,35 százalékponttal csökkenne 

a magyar infláció. 

A régiótól való jelentős eltérés mindenképpen magyarázatra szorul. A rezsicsökkentés és a 

benzinár sapka természetesen az egyik megoldása a rejtélynek, hiszen ennek következtében az 

energia árak növekedés még nem indult el Magyarországon. Ebből következően viszont a 

magyar infláció a V4 országok áremelkedése alatt kellene, hogy elhelyezkedjen, hiszen az 

energia áremelkedés a hatósági áraknak köszönhetően még nem érezteti hatását. Ezzel 

szemben a júliusi 14,7%-os áremelkedés a V4 között a második legmagasabb. Ez azt mutatja, 

hogy Magyarországon már most inflációs többlet van V4-ekhez képest és az energiaárak 

növekedése még csak az őszi szezonban fogja éreztetni hatásait, amely az infláció további 

robbanásához vezethet. Az inflációs többlet egyértelmű bizonyítéka, hogy az energiaáraktól 

tisztított inflációs ráta Magyarországon a legmagasabb a V4-ek között és az egész Európai 

Unióban, méghozzá 15,4% (4. ábra). Ez egyértelmű plusz belső inflációs nyomásra utal. Ennek 

okai kereshetők a forint jelentős gyengülésében esetleg a magyar termőföldeket érintő 

aszályban vagy egyéb belső kínálati szűkösségekben. 

Természetesen keresleti oldalú magyarázatot is találhatunk erre a többletre; az év elején 

kiutalt jövedelempótló költekezések túlkeresletet generáló hatását is azonosíthatjuk. A 

közgazdász szakmában mindegyik megközelítés jelen van. A médiában gyakran szereplő 
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közgazdászok, Surányi (2022), Békesi (2022), Bokros (2022), de még Róna (2022) is a keresleti 

oldal erőit hangsúlyozzák. Azt nehezményezik, hogy egy eleve túlfűtött gazdaságra öntöttek rá 

nagy mennyiségű pénzt a választások előtt, amely egy kereslet vezérelt inflációt generált. Ezzel 

szemben Pogátsa és Büttl (2022) amellett érvelnek, hogy a választások előtti pénzköltések egy 

jó része nem volt megspórolható. Ebben a megközelítésben az infláció okait inkább a kínálati 

oldalon érdemes keresni. Természetesen a forintgyengülés hatását mindannyian elismerik az 

okokat ugyanakkor különbözőképpen értékelik. Pogátsa (2022) egyértelműen az energia 

függőséget emeli ki, mint meghatározó tényezőt. Mások, ugyanakkor az Európai Unióval való 

huzavona szerepét hangsúlyozzák. Surányi (2022) a jegybank hitelességi problémáit is 

megemlíti. 

 

4. ábra: Inflációs ráta az energia árak kizárásával 2022 júliusában, saját szerkesztés 

Az inflációs ráta növekedését leginkább húzó tényező, tehát Magyarországon az élelmiszer 

árnövekedés. Ezt részletesebb bontásban is érdemes elemezni. Az 5. ábrán egyértelműen 

látszik, hogy az olaj és zsiradékok fogyasztási kategóriáján kívül az összes többi esetben 

Magyarországon a legmagasabb az infláció. Ezek közül kiugró mértékű a kenyér és cereáliák 

növekedése, amely meghaladja az 50%-ot. Ezen belül a kenyér árának emelkedése 58,8%-os, 

amellyel az összes vizsgált országot megelőzzük. Hasonlóan kiugró a tej, a sajt és a tojás árának 

emelkedése. A kérdés továbbra is ugyanaz, hogy miért lógunk ki ennyire a régióból? A forint 

regionálisnál is erősebb gyengülése természetesen egy kézenfekvő válasz lehetne, de a kenyér, 

a tej és a tojás árának a növekedése a legerősebb, ezek közül mindegyik termék inkább hazai 

termelésben készül, s így közvetlenül nem kellene érintenie az árfolyamváltozásnak. S bár nem 

reprezentatív a minta, de szerény bevásárlási tapasztalataim is azt mutatják, hogy a magyar 

termékek árai az importnál is jobban növekednek. Véleményem szerint, tehát belső okok is 
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állnak az élelmiszer áremelkedés mögött, amelyeket Pogátsa (2022) elhangzott érvelésével 

összhangban érdemes lenne agrárközgazdászoknak vizsgálni. Az egyik megoldást jelenthetik a 

kínálati szűkösségek, amelyek a magyar piacot sújtják. Egy másik érvelés lehet, hogy a termelők 

számára az inflációs környezet kapóra jön az árnöveléshez, ezt pedig egyelőre a kereslet még 

fel képes szívni. A kérdés, hogy meddig. 

 

 

5. ábra: Élelmiszer és nem alkoholos italok áremelkedése 2022 júliusában, saját szerkesztés 

Küzdelem az inflációval szemben 

Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy az infláció leginkább az energia áremelkedés miatt 

robbant be a vizsgált országokban. Az energia áremelkedés, ugyanakkor korábbról 

eredeztethető, mint az orosz-ukrán háború kitörése már 2021 óta fokozatosan kúsznak felfelé 

az energiaárak. A magyar adatok annyiban eltérnek a régiótól és az eurozóna trendtől, hogy 

nálunk az energiaárak még nem növekednek annyira, helyette az élelmiszerár növekedése az 

igazi húzótényező. Ebből is kiemelkednek a kenyér, a tej, sajt és tojás árak. Az energia árak 

alacsony növekedése ellenére inflációs rátánk viszont így is magas, emiatt az őszi időszakban a 

rezsicsökkentés lazítása, esetlegesen a benzinár stop kivezetése következtében akár a V4 régió 

élére is ugorhatunk az inflációs ráta tekintetében. Az MNB Inflációs jelentése alapján a 

bevezetett új adók is tovább fogják emelni az inflációt (MNB, 2022). Ősszel az infláció további 

erősödése várható. Ehhez érdemes még hozzátenni Pogátsa (2022) azon érvét, hogy az Európai 

Unióval való megállapodás esetén az európai uniós pénzek beérkezése is további inflációs 

hatásokat generálhat a jövőben. Természetesen, ha nem kapjuk meg az EU-s pénzeket annak is 

komoly következményei lehetnek, Róna (2022) például a devizatartalékok alacsony szintjére 
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figyelmeztet, amelyre az EU-s pénz lehet az egyetlen megoldás. Egressy (2022) pedig azt 

hangsúlyozza, hogy az EU-s pénzek nélkül nincs lehetőségünk a magyar felzárkózás 

előmozdítására. 

A régiós trendtől nem csak a magyar inflációs adatok térnek el, de a küzdelem az inflációval 

szemben ugyancsak sajátos módon nyilvánul meg, leginkább az árszabályozással. A magyar 

közgazdászok között komoly vita van ezzel a hatósági áras rendszerrel kapcsolatban. Két 

vélemény jelenik meg a nyilvánosságban, amelyek kizáró jellegűek, s egymáshoz nem igazán 

közelednek. Az egyik érv szerint az árszabályozás merő önbecsapás, hiszen a végén úgyis meg 

kell fizetni a költségeit. Ez az érvelés arra hívja fel a figyelmet, hogy az árszabályozás hiányhoz 

vezet és az embereket nem ösztönzi az alkalmazkodásra. A másik irányból viszont amellett 

érvelnek, hogy az árstoppokkal védeni tudják a rászorulókat vagy éppen a középosztályt az 

infláció hatásaival szemben ezzel a segítve a válságos időkben is a talpon maradásukat. A két 

érv végletesen egymásnak feszül a nyilvánosságban, ugyanakkor azt gondolom mindkettőnek 

meg van a létjogosultsága. 

Ebben a vitában a közgazdász szakma két alapvető kihívását állítják egymással szembe: a 

helyes ösztönzést és a helyes elosztást. A hatósági árszabás önmagában nem elégséges, hiszen 

híján van a helyes döntésre való ösztönzésnek. A piaci árak mindenféle intézkedés nélküli 

ráeresztése az emberekre ugyanakkor megint csak nem járható út, hiszen híján van az 

igazságosságnak, a társadalmi részvétel fenntartásának és a helyes elosztásnak. Hayek óta 

tudjuk, hogy az: „Az árrendszert ilyen információtovábbító mechanizmusként kell felfognunk, 

ha meg akarjuk érteni valódi funkcióját – azt a szerepet, amit persze annál kevésbé tökéletesen 

tud csak betölteni, minél merevebbek az árak.”(Hayek, 1995:248). A hatósági árazás, tehát 

kizárja a lehetőségét ennek az információtovábbításnak, amely során a társadalmi szereplők 

tudnának alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ahogy Szabó Dorottya (2022) érvel a 

fejlődésgazadságtan.hu hasábjain, az árak befagyasztása bizonyos típusú értékrendet és 

életformát konzervál még akkor is, ha afelett eljárt az idő. A 2020-es évek egymást követő 

válságai egyértelműen egy ilyen életforma és értékrend váltást tesznek szükségessé, amelyet 

nevezhetünk strukturális átalakulásnak is. 

A klímaváltozás szorításában az 1970-es évek stagflációs válsága óta (mely egy korábbi 

strukturális átalakulás volt) kialakult, globális értékláncokra épülő gazdasági modellünk 

fokozatosan változik és ennek természetes velejárója az árak kilengése. Az árak most azt az 

információt továbbítják, hogy itt az ideje a strukturális váltásnak a gazdaság egész területén, 

ezzel pedig ösztönzik a társadalmat a fokozatos alkalmazkodásra. A helyes ösztönzés 

ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a társadalmi részvétel szempontjából kulcsfontosságú árakat 

minden megfontolás nélkül rá kell szabadítani a társadalomra. Ezzel ugyanis bizonyos 

csoportokat teljesen kizárnánk a társadalmi részvételből. Ebben az esetben az árakat érdemes 

elosztási csatornának tekintenünk. A hatósági ár azt jelenti, hogy a termék árát abban a 

pillanatban nem a fogyasztó, hanem valamely más szereplő fizeti meg, legyen az a termelő, 

vagy akár a rezsicsökkentés esetén az állam, és végső soron az adózó állampolgár. Az államnak, 
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pedig a részvétel megteremtése érdekében igenis szükséges átvállalni az árak fizetésének 

terheit azokban az esetekben, amikor azok veszélyeztetnék a társadalom egyes tagjainak 

részvételét a társadalom működésében. Bizonyos árak és termékek pedig kritikusan fontosak a 

társadalmi részvétel szempontjából, ilyenek a rezsiárak, vagy az alapvető élelmiszerek árai is. 

Ha az állam fizeti bizonyos mértékékig a rezsiköltségeket, akkor az így meghatározott árak 

fenn tudják tartani a társadalmi részvételt és elosztási mechanizmusként működhetnek a 

tehetősebbektől a rászorulók felé. Természetesen az egyszerű hatósági árazásban nincs 

méricskélés azok univerzálisan érvényesek mindenki számára. Ebből a szempontból az ilyen 

hatósági ár igazságtalan elosztást is megvalósíthat a tehetősebbek felé, ha azok jelentősen 

képesek többet fogyasztani. Az univerzalitásnak viszont meg vannak az előnyei, egyrészt az 

egyszerűség, másrészt pedig a társadalmi támogatottság. Az univerzális juttatások miatt 

ugyanis a középosztály is érdekelté válik azok fenntartásban. Pusztán a rászorultsági alapú 

megközelítés sokszor lehet megbélyegző és a középosztály felől támadható. 

Véleményem szerint a közgazdász feladata az infláció elleni fellépés esetén, hogy ezeket a 

szempontokat össze tudja hangolni és képes legyen megteremteni a helyes ösztönzést és a 

helyes elosztást. Az egyszerű hatósági ár csak rövid távon lehet elfogadható egyfajta átmeneti 

intézkedésként, ha kiegészül másik oldalon megfelelő ösztönzési mechanizmusokkal, amelyek 

a helyes döntés irányába terelik a társadalmi szereplőket. Hosszabb távon, viszont 

kifinomultabb ártámogatásra van szükség, amely kizárja az igazságtalan elosztást, s amely képes 

az univerzalitást valamilyen formában összekapcsolni a rászorultsági szemlélettel, ezzel 

teremtve meg a társadalmi támogatottságot. A cél nem kisebb, mint a strukturális átalakulás 

menedzselése a társadalmi részvétel fenntartásával és a felzárkózás előmozdításával. 

Na, hát ilyeneken gondolkodik az ember mikor a bevásárló kocsit tolja, s már azt sem veszi 

észre, hogy a kert osztályon kötött ki. Pedig nem is akarok még egy növényt a lakásba… 
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Az infláció számírásának történetéről 
Sugár András 

Interjú Sugár Andrással, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével 

A Fejlődésgazdaságtan Szakosztály interjút készített Sugár Andrással, a BCE Statisztika 

Tanszékének korábbi vezetőjével a fogyasztóiár-index számításának történetéről és 

gazdaságpolitikai összefüggéseiről. A fogyasztóiár-index számítás jelenlegi módszertanáról az 

alábbi podcastban ajánljuk olvasóink figyelmébe: https://anchor.fm/ksh-podcast/episodes/KSH-

Podcast-8–rsz-A-fogyasztir-index-szmtsrl-eot9ob Az interjú elkészítésében Mihele Mihály András 

vett részt. 

 

Trautmann László: Miért és mióta számolnak árindexeket a statisztikában? Milyen intézmények 

kezdtek el ezzel foglalkozni? 

Sugár András: Ennek egy viszonylag hosszú története van. A mai, modern értelemben vett 

infláció az árszínvonal tartós emelkedését, a pénz vásárlóerejének romlását jelenti. Maga ez a 

definíció először ebben a formában, szó szerint szerepel már egy 1886-os német lexikonban is, 

csak nem infláció, hanem árforradalom néven, ami a XVI. század ártörténetét (radikális 

drágulási folyamatát) jelölte.  De ez nem a mai értelmében vett inflációt jelentette, hiszen a 

pénz aranyalapú volt. Az árforradalom során alapvetően az arany (nemesfémek) értéke 

változott, ez a jelenség évszázadok óta ismert volt. Ismert szakkifejezés volt a pénz 

vásárlóerejének romlása is, ami szó szerint pénzrontást jelentett. Ez akár a magyar „kamara 

haszna” kapcsán is jól ismert jelenség lehet mindenki számára.  Az infláció szó eredetét vita 

képezi, de a valószínűleg a felfúvódás latin szóra vezethető vissza. Ezt az amerikai polgárháború 

idején kezdték el használni, amikor először nyomtattak fedezetlenül nagy mennyiségű 

papírpénzt, ami elvesztette az értékét. Az inflációt az 1880-as évektől, az amerikai polgárháború 

utáni időszaktól kezdik el számszerűsíteni, kifejezetten szakszervezeti nyomásra, a bérharc 

részeként. Nem az USA Központi Statisztikai Hivatala (az a népszámlálásokat bonyolította le), 

hanem a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS: Bureau of Labour Statistics, ezt a hivatalt 1884-

ben alapították) kezdte számítani, kifejezetten a bérek vásárlóerejében bekövetkező változások 

mérésének céljából. Hosszabb, megbízható idősorok száz évvel ezelőtt Amerikában már 

rendelkezésre álltak. A hajógyári munkások között, 52 hajógyári központban kezdték meg 

felmérni, hogy mit vásárolnak és azoknak hogyan változott az árszínvonala, az egész infláció 

számítást ezen a bázison kezdték el. Európában az első világháború után jelent meg ez a 

folyamat, amikor az aranyalap először ideiglenesen, majd véglegesen megszűnik, és 

megjelennek a kisebb-nagyobb drágulási folyamatok. 

 

Trautmann László: Mikor vált az állam feladatává a fogyasztóiár-index számítása? 

Sugár András: Amerikában gyakorlatilag Franklin Delano Roosevelt elnöksége, a New Deal 

időszakában, bár a szakszervezetek nyomása erős volt. Állami szervezet határozta meg ettől 

kezdve a számítás módszertanát és azt, hogy kikre terjed ki a felmérés, ezek már akkor is 

https://anchor.fm/ksh-podcast/episodes/KSH-Podcast-8--rsz-A-fogyasztir-index-szmtsrl-eot9ob
https://anchor.fm/ksh-podcast/episodes/KSH-Podcast-8--rsz-A-fogyasztir-index-szmtsrl-eot9ob
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központi kérdések voltak. Európában az első világháború után terjedt el és ahogy Amerikában 

és Európában, úgy Magyarországon is a munkásmozgalomhoz kötődik az inflációszámítás. 

Magyarországon volt ráadásul az I. világháború utáni Európában mért legmagasabb infláció is, 

gyakorlatilag 1913 és 1924 között 200-szorosára mentek fel az árak (ekkor még korona volt a 

hivatalos fizetőeszköz). A magyar példa a legjobb arra, hogy az infláció annyira szétzilálhatja a 

pénzrendszert, hogy akár pénznemet is kell váltani. A koronát 1900-ban vezették be, a forintot 

váltotta, aminek oka az volt, hogy kifejezetten nemzeti érzésre támaszkodva kell egy „magyar” 

pénznem is. Ennél a pénzcserénél nem volt inflációs nyomás. A pengő bevezetése 1925-ben 

már egy 200 szoros áremelkedés után következett be, majd az 1945-46-os nagy infláció 

szétzilálta a pengőrendszert és akkor vezették be a forintot. A fogyasztóiár-index mérés 

szempontjából Magyarország sajátos helyzetben volt, a KSH kicsit később kapcsolódott be a 

mérésbe. Először a szakszervezetek biztosították az erőforrást az index mérésére a korai 

időszakokban, és a Szakszervezeti Értesítő nevű újságban jelentették meg az indexeket. A KSH 

csak a 20-as évek közepén lépett be a mérésbe, és onnantól van KSH index is, ez a Statisztikai 

Szemlében jelent meg. 

 

Trautmann László: Az infláció számításának nagyon erős nemzetközi módszertana van. Miért 

kap ennyire kiemelt figyelmet a gazdaságstatisztikában az árindex számítása? 

Sugár András: Az első indexek mai értelemben nem fogyasztóiár-indexek, bár úgy hivatkoznak 

rájuk, hanem létfenntartási költségindexek. Ezeket kezdetben egy meghatározott családtípusra 

(4 fős budapesti munkáscsalád) számították, később ez elkezdett bővülni. Fontos szempont 

volt, hogy a gazdaságpolitika melyik rétegre koncentrált, ezt követte a gazdaságstatisztika. 

Szociológiai szempontból azt látjuk, hogy egyre szélesebb rétegekre terjedt ki a fogyasztóiár-

index számítás. Legjobban ezt az amerikai példa mutatja. Kiindult a hajógyári munkásoktól, 

folytatódott a közepes jövedelmű városi munkáscsaláddokkal, majd Roosevelt idején elkezdték 

tovább szélesíteni. Az 50-es, a 60-as és a 70-es évek története összefoglalható úgy is, hogy a 

teljes országra és az összes népességcsoportra kiterjedt a számítási folyamat. Magyarországon 

ugyanez ment végbe. Eleinte csak Budapesten mértek, aztán 17 várost is bekapcsolt a KSH, de 

akkor még csak a városi népesség volt a fókuszban. A teljes népességre történő kiterjesztés 

tetőpontja, amikor mindenkire részletes megfigyelések történtek Magyarországon a 70-es évek 

és a 80-as évek eleje. Egyrészt sokkal több reprezentánst figyeltek meg akkor, mint ma. 

Napjainkban 900 reprezentánst figyel meg a KSH, ez a 80-as években 3000 volt, továbbá ott állt 

mögötte a fogyasztási szerkezet kimutatására a háztartásstatisztika. Így egészen részletesen 

meg tudták mondani, hogy mennyi a munkások, a parasztok, a városi értelmiségiek 

stb.  számára érzékelhető árindexek értéke. 

 

Trautmann László: Milyen módszertani szakaszok vannak az árindex számításban? Miért éppen 

a 70-es 80-as években tetőzik ez a módszertani részletezettség? 

Sugár András: Több szakasz van. Köves Pál kezdte egyszer úgy az indexszámítás „nagykönyvét” 

(Indexelmélet és közgazdasági valóság, Akadémiai Kiadó, 1981), hogy „kezdetben vala a 

súlyozatlan árindex”, vagyis vannak egyedi ármegfigyelések, amiket egyszerűen átlagolunk és 
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az lesz az árindex. Utána egy rendkívül kiterjedt módszertani fejlődés ment végbe, aminek 

lényege súlyok előállítása volt. Ehhez szükség volt egy fogyasztási szerkezetre. A Kádár-

rendszerben részletesen lebontott fogyasztási szerkezetet alkalmaztak, amiből minden 

társadalmi csoport számára meg tudták határozni az általuk érzékelt inflációt. A súlyozás 

alapvetően egy statisztikai, módszertani probléma, ugyanakkor a súlyozás mögött számos 

közgazdaságtani probléma is meghúzódik. Ilyen például a helyettesítési hatás kezelése, vagyis 

a fogyasztási szerkezet átrendeződése. Magyarországon a 70-es évekre tehető a csúcspont a 

súlyozás során alkalmazott módszertan bonyolultságában, elméleti megalapozottságában. 

Itthon már az 50-es évek végétől Fisher indexet számoltak, ami a kétfajta alapsúlyozás, a 

Laspeyres és a Paasche átlaga. Ehhez sokkal több információra van szükség, de pontosabb és a 

helyettesítési hatást jobban tudja kezelni. Ma már nem ezt használják, mert drágának tartják, 

és nincs is rá szükség. Napjainkban bázisidőszaki súlyozású index a fogyasztóiár-index. Az is 

jellegzetes, hogy miért pont a 70-es 80-as években, a kifejlett Kádár korban a legrészletesebb a 

publikáció. Ez a tipikus, „aki nincs ellenünk, az velünk van” politikának a következménye. Ha 

minden társadalmi csoport szempontját „be akarta számítani” a gazdaságpolitika, ahogy 

gyakran érveltek is abban az időben, akkor ahhoz kellett egy ilyen részletességű megfigyelés. Az 

Egyesült Államokban is Fisher-indexszel kezdték a számítást, de ott sokkal hamarabba vetették 

el drágasága és bonyolultsága miatt. Nálunk ez a kivezetés egyébként csak az Európai Unió 

hatására történt meg, az EU Laspeyres indexet ír elő. Érdekesség, hogy amikor beléptünk az 

Unióba, illetve az előkészítés során jó pár területen visszalépés történt (elsősorban a számítások 

mélységében), ezek között az egyik az árindex. 

 

Trautmann László: Az egyszerűsítésnek van gazdaságpolitikai tartalma is, hiszen bizonyos 

társadalmi csoportokat összevontak, egységben kezeltek, másrészt megjelenik a minőségi 

haladás problémája, ami a reprezentánsok számában tükröződik. Vannak-e, voltak-e viták a 

reprezentánsok meghatározása során? 

Sugár András: Szerintem alapvetően ez mindig is gazdaságpolitikai probléma volt, amit technikai 

módon le kellett fordítani termékekre és szolgáltatásokra, és ez végighalad az 

árindexszámításon teljes történetén. Az első kérdés, hogy hogyan cserélődnek a termékek. Itt 

szükséges kompromisszum, mert ha mindig más terméket mérünk, akkor az nyilván szétzilálja 

a rendszert, de azért valahogy követni kell a termékek, szolgáltatások változását. A másik a 

minőségi, helyettesítési hatás, amit szintén kezelni kell. Ezt a magyar fogyasztóiár-index nem 

nagyon kezeli, pedig általános gyakorlat. Vannak becslések a helyettesítés mértékére, amire a 

mobiltelefon jó példa. A reprezentáns alapú megfigyelés, tehát hogy kiválasztunk a mobil 

területen néhány szolgáltatást (telefonálás, sms küldés, stb.), aminek az árát figyeljük, majd 

vesszük az árváltozást és besúlyozzuk, nem kezeli a teljes minőségi megújulását, hiszen a 

fogyasztók nagyon gyorsan áttérnek más típusú kommunikálásra. De még így is olcsóbb lett a 

mobilozás. Körülbelül 5 százalékkal csökkent ezen a területen az árszínvonal az elmúlt 5 évben. 

Vannak erre számítások regressziós alapon, körülbelül 30 %-os csökkenést mutattak ki, ha 

figyelembe veszik ezeket a helyettesítési hatásokat. Visszatérve a reprezentánsok számára, az 

Európai Unióban nem teljesen egységes a reprezentánsok köre. Van egy úgynevezett 
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harmonizált árindex, ami az Unió területén egységes, de lehet nemzeti sajátosságokat a 

reprezentánsokban megjeleníteni. Viszont amikor harmonizált árindexet közöl egy hivatal, 

akkor ezeket kihagyják a számításból. Magyarországon nincs jelentős eltérés, nagyjából 

ugyanabban a fogyasztási szerkezetben fogyasztunk, mint amit a harmonizált árindex is mér. 

Európán belül a különbségeket nem a technikai fejlődés, hanem sokkal inkább a nemzeti 

sajátosságok magyarázzák. Jól jelzi ezt, hogy a legnagyobb különbség a reprezentánsokban a 

harmonizált indexhez képest az angoloknál volt. 

 

Trautmann László: Az árak összeírásának ténye, az árindex számolás kiterjedt intézményi 

hátteret igényel, ami azt a gazdaságpolitikai kérdést is felveti, hogy kinek a kezében van és 

milyen módon működik ez a statisztikai rendszer, milyen információkat milyen módon osztanak 

meg ez alapján a közvéleménnyel. 

Sugár András: Azt is lehet mondani, hogy az árösszeírásban bekövetkezett változások, az 

árösszeírás rendszerének fejlődése az inflációszámítás történetének egy fontos, intézményi 

szelete. Mikor a KSH 1925-ben bevezeti az árösszeírást, akkor a rendőrkapitányságokat 

kötelezték, hogy szolgáltassanak piaci adatokat, mert az volt akkoriban a rend, hogy az ilyen 

feladatokat a karhatalom intézi. Amikor ezt központosították, akkor létrehoztak egy árfelíró 

rendszert. Igazi változás 1968 után következett be az árrendszer átalakulásával. 1945 után 

hatósági árrendszer jött létre. Ebben a helyzetben nem volt nagy gond az árakat bekérése, a 

súlyozás annál inkább, persze ez a folyamat sem volt problémamentes. Az 50-es években nem 

volt infláció, sőt 1-2 %-kal csökkentek is az árak, ugyanakkor ezek mögött sokszor burkolt 

áremelések lehettek. Volt is egy KSH program 1953 és 1955 között, amiben megpróbálták 

kimutatni a burkolt áremelések hatását (a minőségromlás pl. egy tipikus burkolt áremelés), csak 

nem nagyon sikerült. A 60-as években végbement Magyarországon a termelői és fogyasztói 

árak közötti különbség, az úgynevezett kétszintű árrendszer megszűnése, ami Európában 

viszonylag egyedülálló volt. Az árakra rárakott forgalmi adók az 50-es években még elég 

magasak voltak, és ebben a különbség nagyon jelentős mértékű lehetett. Volt olyan termék, 

amin 10 százalék forgalmi adó volt és volt olyan termék is, amire akár 50-60%-ot is rátettek. A 

fogyasztóiár-index a végső felhasználási árak változását mérte, tehát tartalmazta az adót. A 60-

as években Magyarországon a forgalmi típusú adókat gyakorlatilag megszűntették, 2-3%-os 

szintre mentek le a 70-es évekre. Igaz ugyan, hogy nem volt infláció, de a tényleges árak 

valójában jelentősen emelkedtek, csak mivel az adók megszűntek ez egy árstabilitást hozott 

létre. Tehát egy átrendeződés volt, az adóból származó jövedelmet valójában 

átcsoportosították a termelővállalatokhoz, a lakossági fogyasztási kiadásokra kivetett adókat 

gyakorlatilag felszámolták. Ez valójában áremelkedésnek tekinthető, bár nem kellett többet 

fizetni a termékért, de az ár szerkezete megváltozott. Ezt teljesen elfelejtettük mára, ma a 60-

as évek úgy jelenik meg, mint az árstabilitás évtizede. 

 

Trautmann László: Az árfelírás során a kereskedelmi technikák hogyan befolyásolják az ár 

fogalmát? A lakosság ruhát például sokszor leárazáskor vesz. Ilyen jellegű technikát figyelembe 

tud venni a KSH? 
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Sugár András: Igen. Az árfelírónak azt az árat kell figyelembe vennie, ami a fogyasztó számára 

érvényesített, amit a fogyasztó megfizet. Ha akció van, akkor az akció hatása megjelenik az 

árindexben. Ha megnézi az ember a termékcsoportok árindexeit az elmúlt 30 évben, akkor a 

ruha az egyetlen olyan termék, amiben szezonalitás van. Gyakorlatilag más termék nem nagyon 

van, ami ilyen szabályosan hullámozna. Ami az online vásárlás térnyerését illeti, ott nagy 

változás állt be az utóbbi 3 évben az árfelírás módszertanában is. Amikor megjelent a Covid, 

akkor nem tudtak kimenni a boltokba vagy nem engedték be az árfelírókat. Ennek hatására nagy 

fejlesztés indult el, elkezdték a korábbinál nagyobb arányban online technikákat alkalmazni. Ma 

már az nem probléma, hogy leszedjük az internetes oldalakról az árakat un. webscrapinggel 

(egy webhely adatainak a kinyerésével). Erre rákényszerült a KSH is. Bár azóta valamennyire 

visszaállt az árfelírás, de ezek kezdenek meghonosodni. Voltak jogi problémák is. Amikor 

elkezdték leszedni az árakat a világhálóról, akkor a nagy áruházláncok közölték, hogy ehhez 

nincs joga a KSH-nak, mert ez az ő tulajdonuk. Ezt később jogilag megoldották. Az igazi megoldás 

az lenne, ha a teljes árfelírás vagy nagy része online lenne. Ennek meg is van ma már a feltétele 

és a háttere, pl. az online kasszarendszer. Elvileg az online kasszarendszerbe alkalmas a 

termékek és szolgáltatások árának és mennyiségének becslésére. Meg kell említeni azonban a 

jelentős technológiai-módszertani problémát is, hiszen valahogy le kell fordítani a beérkező 

adatokat az úgynevezett COICOP rendszernek megfelelően, ami a javak és szoláltatások 

statisztikai számbavételi rendszere. A boltok nyilván nem ebben a rendszerben működnek, 

ráadásul egymástól is teljesen eltérőket is használnak. Annak beazonosítása, hogy melyik 

boltnál mi a kódja vagy a jelölése a csirkecombnak, aprólékos és hosszadalmas munka. 

Mindenesetre dolgoznak rajta, Nyugat-Európában már egy jó pár helyen nem teljeskörűen, de 

azért működik az online kasszákon alapuló becslés. Azt gondolom, hogy az online árfelmérés 90 

%-ban ki fogja váltani a hagyományos árfelírást, bár nyilván vannak területek, ahol erre nincs 

lehetőség. De ez az új technika bizonyos problémákat azért nem old meg, például a 

helyettesítést. Teljesen mindegy, hogy technikailag milyen módon szedjük össze az árakat, a 

mögöttes feltevés a reprezentáns termék homogenitása. Ha azon belül azonban helyettesítés 

van, az kívül marad a megfigyelésen Vannak olyan termékek, amilyen például mobiltermékek, 

ahol ez egyszerűen nem működik, mert nem lehet összehasonlítani egyik évről a másikra a 

termékeket, annyira megváltoznak. Erre kínál megoldást a regressziós alapú hedonikus 

árindexnek nevezett technika, ez már 30-40 éve működik. Jelenleg Magyarországon egyetlen 

területen használják ezt, a lakásárindexben. Ezt nem is a fogyasztóiár-indexesek számolnak, 

hanem a lakásstatisztikai osztály 2007 óta. Regressziós technikával becsülik a tiszta árváltozást 

a használt és az újlakás-piacon. Ez kiterjeszthető lenne más termékekre is. Az alternatív mérési 

eljárásokat jó példa a G7 nevű újság adatgyűjtése. 3 éve kezdték, hogy összeállítottak egy kis 

fogyasztói kosarat élelmiszerekből, ha úgy tetszik visszamentek a Szakszervezeti Értesítő 

korába. Ezeket a termékeket 4 nagy boltban figyelik és közlik havonta ennek a kosárnak az árát. 

És az a helyzet, hogy ez 2 éven keresztül, amíg nem indult meg az inflációs folyamat, nemcsak 

hogy ugyanannyiba került az egyes boltokban a termékkosár egésze, de még az egyes árak is 

nagyjából megegyeztek. Mára ez szétzilálódott. Tehát már egy 10-15 százalékos infláció, mint 

ami 2022 nyarán volt, elég volt ahhoz, hogy az egységes árak, illetve azok változásának 
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összhangja megtörjön. Az igaz ma is, hogy ez a kosár nagyjából ugyanannyiba kerül az egyes 

boltokban, de nagyon nagy különbség, nem ritkán kétszeres különbség van a boltok között 

ugyanazon termék esetében. Tehát erősödő infláció mellett nem működik, hogy ugyanaz a 

termék ugyanannyiba kerüljön. érvényét veszti az egy ár törvénye. Ki is számolták (2022. júniusi 

adat), ha mindent a legolcsóbb helyen vennénk meg, nagyjából 10 százalékot nyernénk minden 

hónapban, ami jelentős különbség. Az egy másik kérdés, hogy ezt megtennénk-e, bár egy online 

világban miért ne? Ezt, azaz a fogyasztói tudatosságot, nem veszi figyelembe semmilyen 

fogyasztóiárindex-számításhoz használt módszer. 

 

Trautmann László: Összességében mire szolgál a fogyasztóiár-index a gazdaságpolitika 

számára? Mi a jövője a számításának, mennyi ideig fogunk fogyasztóiár-indexet használni? 

Sugár András: Szerintem történelmileg folyamatosan változott a fogyasztóiár-index szerepe. Az 

első időkben a politikai bázis jólétére történő figyelem állt a gazdaságpolitika középpontjában. 

Később ez kiterjedt a munkáscsaládtól kezdve, a középosztálybeli városi családon keresztül az 

egész társadalomig. Magyarországon például a 80-as évek fogyasztóiár-index súlyozás körüli 

vita az MSZMP-n belüli frakcióharcok egy tipikus megjelenési problémájának tekinthető. 

Másrészt rengeteg szerződésbe bekerült a fogyasztóiár-index, ahhoz kell a mai napig igazítani 

a kifizetéseket. Az angolszász jogrendszerben ezt nem is lehet később megváltoztatni, ami miatt 

van adminisztratív, intézményi háttere is. Ez a folyamat a 70-es években lezárult, a fogyasztóiár-

index mérése elkezdett háttérbe szorulni. Ennek oka, hogy elkezdett megszűnni a fogyasztás-

vezérelt gazdaságpolitika. Ez a jóléti államra volt jellemző, az a virágkora nálunk is a 

fogyasztóiár-indexnek. De ha a gazdaságpolitika alapvetően nem a fogyasztáson keresztül 

akarja formálni, befolyásolni a gazdálkodókat, akkor ez kevésbé érdekes. Persze szükséges ez 

az információ is, de a termelési folyamatot, az információs rendszereket stb. kell jobban figyelni. 

Véleményem szerint ezért veszítette el azt az igazi központi szerepét, amit a jóléti államban 

játszott. A gondoskodás egyre kevésbé a fogyasztáson keresztül valósult meg. Például 

mostanában a munkaidő, a bérek alakulásának figyelése, a szabadidő felhasználás, az időmérleg 

értékelődik fel a nemzetközi szervezeteknél, nemzeti hivatalokban, a felhasználók körében. 

Köszönjük a beszélgetést! 
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Az oldás és a kötés gazdasági formái – föld és pénz 
Raciborski Eszter 

„A legnagyobb és legszebb bölcsesség azonban a városok és települések szervezése – ennek 

a neve: mértékletesség és igazságosság.” 

Az első alkalommal, mikor Vatikánban jártam, láttam meg, hogy a Szent Péter Bazilika 

kupolájának belső falán ez a mozaikfelirat fut körbe: Tu es Petrus et super hanc petram 

aedificabo ecclesiam meam / Tibi dabo claves regni caelorum (Te vagy Péter, és én erre a 

sziklára építem egyházam / Neked adom a mennyek országának kulcsait). A Bazilika előtti téren, 

ahol jobboldal Pál, baloldal pedig Péter szobra áll, kezeikben tartják jelvényeiket, akként, ahogy 

a tradíció ábrázolja őket: Pétert két kulccsal, Pált karddal. A két kulcs szimbolikája kapcsán 

eszembe jutott a gimnáziumi hittanóra, amikor ezt az újszövetségi részt olvastuk, és a kérdésre, 

hogy milyen kulcsokat ad át itt Jézus Péternek, lelkesen feleltük, hogy a mennyország kapujának 

kulcsait. A szerzetesnővér, akinek a gyerekhitből kinövő, felnőtthit felé tartó diákokat kellett 

kísérnie, elmosolyodott: „Igen, így mondjuk a gyerekeknek, de nektek már azt is értenetek kell, 

hogy mit jelentenek a kulcsok. Az egyik kulcs nyit, a másik kulcs zár. Az egyik kulcs felold, a másik 

kulcs hozzáköt. Ennek a hatalmát adta Jézus Péter kezébe.” Oldás és kötés hatalma 

szabadságokat és kötelezettségeket hoz létre, az ezzel az erővel való élés és visszaélés között 

pedig csak az értékrend szerint húzhatunk határt. 

Ebben az írásban arra keresem a választ, hogy a föld és a pénz mint gazdasági formák miként 

hordozzák az oldás és kötés kettősségét. Ehhez a vállalkozáshoz Georg Simmel A pénz filozófiája 

és G. K. Chesterton A józan ész nevében vonatkozó részeinek összehasonlító elemzésére 

támaszkodom. 

Létezik-e szabadság kötelezettség nélkül? 

„Minden emberi sors alakulását abból a szempontból ábrázolhatjuk, hogy szakadatlanul 

váltja egymást benne oldás és kötés, szabadság és kötelezettség.” – ez a megállapítás a 

lételmélet felől támogatja meg minden olyan kolléga interpretációját, aki pénzügyi 

közgazdaságtani szocializációjának okán a világot követelések és kötelezettségek komplex 

rendszereként modellezi. Georg Simmel, aki A pénz filozófiája című művében a 

pénzgazdálkodás történelmi kiteljesedésének folyamatát vizsgálta a 20. század elején, ezzel a 

felütéssel vág neki a birtoklás problematikájának tárgyalásához. 1900-ban, a klasszikus 

kapitalizmus valóságának és a korai szocializmus narratívájának kereszteződésében állva, a 

magántulajdon annak az intézménynek tűnt fel, amely letéteménye a tulajdonosok 

szabadságának, de egyszersmind a tulajdon nélküliek szolgaságának is. Hasonlóképp, a 

köztulajdon körüli viták a szabadsághiány veszélye körül bontakoztak ki. 

Simmel, elővételezve a 20. századi egzisztencializmus kifejezésmódját, rámutat, hogy a 

szabadság egy olyan érzet, amely nem hiánya, hanem tükörképe a kötelezettségnek. Minden 

szabadságban egy kötelezettségnek való alávetettség tükröződik, ha másé nem, a saját 

pszichénk esetlegességének szolgálata. „Amit ugyanis mi szabadságnak érzünk, az a valóságban 



Világpolitika és Közgazdaságtan  MKT Vándorgyűlés 

57 
 

gyakran csupán a kötelezettségek váltakozása. (…) A morálfilozófia az erkölcsi szabadságot 

mindenütt azon kötelezettségekkel azonosítja, melyeket valamely eszmei vagy társadalmi 

imperatívusz vagy saját énünk ró ránk.” Szabadság-érzékelésünk is így működik, hiszen a 

különféle kötelezettségek érzékelt különbözőségét azok különböző szabadságfokaikként éljük 

át. Így amikor a szabadság forog kockán, annak belátásához kell elérkeznünk, hogy a szabadság 

nem a kötelezettségek elutasításában, hanem azok megválasztásának lehetőségében rejlik. 

Minden új szabadság megszüntet egy régi kötelezettséget, de magával húz egy újat, és minden 

új kötelezettség megöl egy régi szabadságot, hogy egy újnak nyisson utat. Mindig két kulcs van, 

sosem csak egy. Ez természetesen igaz a gazdasági szabadságra is. 

Ebből a pszichológiai megközelítésből azt mondhatjuk, a magántulajdon-köztulajdon 

spektrumon való mozgás jelentősége abban rejlik, hogy keressük az én optimális működési 

területét, – vagy egzisztencialista módon fogalmazva – a létező kapcsolódásának módját a 

Léthez: „a birtok egész jelentősége egyrészt az, hogy bizonyos érzéseket és impulzusokat vált ki 

a lelkünkben, másrészt pedig, hogy az én hatásköre kiterjed ezekre „a külső” tárgyakra és 

tárgyakba, ahogy a hegedűvonó vagy az ecset mozgásában is végső soron a hegedűs vagy a 

festő lelki folyamatai folytatódnak. (…) Miként bármely külső tárgy birtoklása értelmetlen lenne, 

ha nem válna pszichikai értékké, úgy az én mintegy kiterjedés nélküli ponttá zsugorodna, ha 

nem volnának körötte olyan külső tárgyak, amelyekben éppen azért fejeződhetnek ki 

törekvései, ereje és egyéni színezete, mert neki engedelmeskednek, azaz hozzá tartoznak.” Ha 

viszont a birtok tárgya a birtokló akaratának van alávetve, szükségszerűvé válik a birtokló 

akaratát alakító hatásokra való rákérdezés, legyen bár az az én, a másik, vagy a köz. 

„A modern város modern emberének az a baja, hogy nem ismeri a dolgok okát, és ez azért 

van, amint a költő mondja, mert túlságosan uralkodhatnak rajta a despoták és a demagógok.” 

– olvashatjuk másik szerzőnktől, G. K. Chestertontól, aki a 20. század népszerű angol katolikus 

esszéistája volt. Az 1926-ban megjelent, A józan ész nevében című esszéje abba az útkeresésbe 

ad betekintést, ami a viktoriánus kor utáni angol konzervativizmust foglalkoztatta. Chesterton, 

a nagy gazdasági világválság előszelének és az orosz forradalom utószelének viharában, a 

tulajdonkérdés szélsőségeit – a monopolisztikus kapitalizmust és a bolsevizmust egyaránt – a 

szabadság és az igazságosság ellenségének tekintette. Számára a tulajdonkérdés, 

zsurnalisztához illően, velősen egyszerű volt: a kis magántulajdon az elnyomás ellenszere: 

„Lázadás és ellenállás csak tulajdon és szabadság mellett létezik. Ezeket pedig csak ott tűrhetik 

meg, ahol az uralkodó központi jogai mellett más jogok is meggyökereztek.” 

Ugyanakkor a kérdés, hogy mi legyen a szabadság tere és határa, Chesterton számára is 

adott volt, amit ő – hasonlóan egy pszichológiai eredetű fogalommal – a józanság kritériumával 

közelített. A józanság, ami valamely élőről való gondoskodás lehetőségéből és felelősségéből 

születik, és működéséhez igényli az élőt: „az alapvető emberi józanság az, amit az emberek 

sohasem veszítenek el, amíg el nem veszítik a kertjeiket: miként ama felsőbb, emberinél 

magasabb értelem is egy kerttel együtt veszett el egykoron.” Chesterton számára a kert, 
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csakúgy, mint konkrét reálforma és mint elvont analógia, az autonómia és a felelősség 

harmóniáját lehetővé tevő gazdasági formaként tűnt fel. 

Simmelnél az akarat, Chestertonnál az értelem helyes működését leginkább támogató 

tulajdoni forma keresése megy végbe – Simmel ezt a pénzben, Chesterton a földben fedezi fel. 

E tekintetben, ha más-más hagyomány talaján is, de mindketten ellentétben állnak a marxista 

kritikával, amely mind a pénz, mind a kistulajdon megszüntetésének szükségszerűségét mondta 

ki. Egyszersmind a kapitalizmuson túli állapot tapogatódzását is felfedezhetjük bennük, hiszen 

fókuszpontjuk nem a tőke, hanem az érték. 

Ezért azt mondhatjuk, csak a felszínes olvasat vezethet arra minket, hogy e két írás legfeljebb 

gazdaságtörténeti jelentőségű, azáltal, hogy látszólag egy évszázaddal korábbi 

válságjelenségekre reflektálnak. Aktualitásuk számunkra is megragadható, ha a tudásalapú 

gazdaságba való átmenet folyamatában felismerjük a szabadságok és a kötelezettségek 

felbomlásának és újra kapcsolódásának szükségszerűségét és lehetőségét, és ezen belül a 

reálformák és a pénzformák tulajdonlásának és cseréjének újra napirendre kerülését. 

A föld 

Simmel könyvében átfogó módon mutatja be a tulajdon formaváltozásait a 

naturálgazdálkodásból pénzgazdálkodásba való átmenet során. Ezek a formaváltozások bár úgy 

tűnhetnek előttünk, mint egy történelmi idővonal egymás után következő stációi, hasznosabb 

ezekre azonban inkább úgy tekinteni, mint a tulajdonformák széles palettájára, melyek 

sokszínűségükben és maguk összefüggéseinek feltételei mellett napjaink gazdaságában is 

felfedezhetőek. 

A naturálgazdálkodás legfőbb ismérve, hogy a tulajdon fő tárgya a föld, a földhöz kapcsolódó 

birtokviszony teremt kapcsolatot létező és lét között. 

Egy korai formájában, a köztulajdon és a magántulajdon sajátos keveréke jelenik meg, a 

nemzetségi tulajdon. Ez a tulajdonforma a létfenntartás egyetlen lehetőségét, a föld termő 

erejéhez és kincseihez való hozzáférést a nemzetségi társadalom kötelékeiben való létezés 

feltételeihez köti: 

„A nemzetségi társadalomban minden további nélkül adott volt az egyén rendíthetetlen 

kapcsolódása az adott földterülethez. Mert a gens egyfelől a föld legfőbb tulajdonosa volt, 

másfelől az egyént teljesen a maga érdekeinek szolgálatába állította. Ő volt tehát a kötelék, 

amely létét összekapcsolta bírásával, amely persze még nem egyéni bírást jelentett.” 

Ennek a tulajdonformának, mint Simmel írja, az a sajátja, hogy a társadalmi státusz határozza 

meg a birtokviszonyokat, és nem fordítva. Ez a státusz a nemzetség határain belül kollektív 

jellegű és alanyi természetű: 

„A germán viszonyokat illetően pedig már a legrégebbi időkre vonatkozóan azt látjuk, hogy 

a földbirtok nem valamilyen független tárgyat jelentett, hanem annak következménye volt, 

hogy az egyén személyében a mark közösséghez tartozott. A föld nem olyan jellegű birtok volt, 
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hogy birtoklásával az egyén jelentőségét és következményeit is magáévá tette volna; épp 

ellenkezőleg, minthogy a személynek volt bizonyos jelentősége, ezért kapcsolódott hozzá 

bizonyos földbirtok. Ez a személyes kötődés azonban már a 10. században eltűnt, s a helyében 

a földtulajdon önállósága lépett.” 

A kollektív és alanyi jogú hozzáférés a földtulajdon parcellázhatóságával és 

örökölhetőségével (allódium) kezd megváltozni és a járadékszolgáltatással – előbb robottal, 

később terményjáradékkal, végül pénzjáradékkal – való terheléssel (feudum) szűnik meg. A 

feudális földtulajdon továbbra is kollektív, de már hierarchikus személyi függelmi státuszok 

(király, földesúr és jobbágy) intézménye lesz. 

„Az ógermán alkotmány, amely a birtokot közvetlenül a személyhez kötötte, illetve a későbbi 

feudalizmus, amely éppen fordítva, a személyt kötötte a birtokhoz, egyaránt a szoros kötődést 

jelenti általában a csoporthoz, amelynek köszönhetően annak minden tagja a priori bele nőtt 

gazdasági helyzetébe; a hivatások örökletessége, amelynek nyomán egyfelől a tevékenység és 

a pozíció, másfelől a családhoz kötődő személyiség szinte felcserélhető fogalmakká váltak; 

minden céhszerű vagy rendi jellegű társadalmi berendezkedés, amely a személyiség szerves 

összefonódását idézi elő gazdasági létével és birtokával – mindezek tehát a birtok és a személy 

differenciálatlanságának az állapotai.” 

Az ebből a differenciálatlan állapotból fakadó, személyes elemekkel áldott vagy terhelt 

szabálytalanság és kiszámíthatatlanság a hitelezés révén kezd csökkeni. A hitel a földbirtokos és 

a föld közé ékelődve elkezdi leválasztani egymásról birtokot és birtokost, és a föld a tőkés 

magántulajdon elidegeníthető tárgyává válik. A személyes függelmi viszonyok helyét a 

finanszírozás személytelen viszonyai veszik át. Ez egyik részről személyes szabadságot, más 

részről gazdálkodási követelményeket teremt az adósságszolgálatból eredő hozamkényszerrel: 

„A földnek ezt követő magántulajdonná alakulása viszont bármennyire úgy látszott is, hogy 

éppenséggel egyesíti a személyt és a birtokot, mégis megszüntette az említett alapvető 

összefüggést, hiszen a birtokkal immár bármit meg lehetett tenni. A feltörőben lévő 

pénzgazdálkodás először a középkori városban tette lehetővé, hogy a földet megterheljék, 

járadékot vegyenek föl rá anélkül, hogy ez a birtokos személyét érintette s társadalmi állását 

megrendítette volna. A pénzgazdálkodás olyannyira eltávolította egymástól a földet és a 

tulajdonos személyét, hogy a tulajdonjog korlátozását, ami a jelzáloghoz tartozik, a korábbitól 

eltérően már nem érezték a tulajdonos értékcsökkenésének. A jelzálogba adás és az eladás csak 

a személy és a földbirtok közötti említett elszakadás legszélsőségesebb, s persze csak a pénz 

által lehetővé tett következményeiként jelenik meg; ám ez a folyamat már a pénz előtt 

elkezdődött, mégpedig a nemzetségi berendezkedés felbomlásának pillanatában.” 

„Amióta a földbe, ha a kívánt termésre törekszünk, jelentős üzemi tőkét kell befektetni, mely 

többnyire csak jelzálogkölcsönnel szerezhető meg, amióta a mezőgazdasági eszközöket már 

nem közvetlenül a nyersanyagokból állítják elő, hanem elkészítésüket rendkívül szerteágazó 

szakaszok előzik meg, amióta a munkás lényegében olyan termelőeszközökkel dolgozik, melyek 
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nem az ő tulajdonában vannak, azóta a függőség harmadik személyekről egészen új területekre 

is kiterjedt.” 

A földtulajdonlás tőkés formájában a földhöz rendelt személyi függések felszakadnak, a 

földtulajdon tisztán vagyoni természetűvé válik. A tőkés forma megjelenése szorosan kötődik 

az iparosodás és a kereskedelem fejlődéséhez is, melyek a földművelés technológiáját 

változtatják meg: a földművelés munkaintenzív tevékenységből tőkeintenzív tevékenységgé 

alakul, a földet művelők jelentős része kikerül a létfenntartás feudális viszonyaival ötvözött 

kényszere alól (és a létfenntartás kapitalista kényszere alá kerül). A földművelés tőkés 

formáiban a magántulajdon és a profitcél dominanciája érvényesül, a föld kereskedhető és 

felhalmozható, a központi hatalommal való függelmektől mentesen (de a központi hatalom 

által létrehozott és garantált jogintézmények védelmétől övezve). Tőkejószágként a 

tőkefelhalmozási folyamat tárgya, a tőkekoncentrációs válságjelenségek így a földtulajdont is 

érintik. 

Ahogy a nemzetségek a föld feudalizálását, a földesurak a föld tőkésedését a föld által 

szervezett hagyományos értékrend szétzilálásaként élték át. Simmel történeti áttekintését 

ennek a folyamatnak a betetőzésével, a földbirtok és a lét teljes elválasztásával zárja, mely 

leírásában a polgári társadalom és a jogállam előfeltétele: 

„Hasonló a helyzet a későbbi fejlődéssel, amely a patriarchális berendezkedéstől a 

jogállamba, a polgárok törvény előtti egyenlőségéig vezetett. Ez is azt jelentette, hogy a lét 

elválik a birtoklástól, a birtoklás pedig a léttől: a társadalomban elfoglalt helyet már nem a 

földbirtok szabja meg, a tulajdonlást viszont már nem a nemesi osztályhoz való tartozás.”  

Chesterton, Simmellel ellentétben, ezt a folyamatot, vagyis a föld tőkésedését és 

koncentrációját nem a feudalisztikus viszonyok megszűnéseként, hanem azok 

transzformációjaként elemezte. Számára a feudalizmus és a kapitalizmus, illetve (az orosz 

mezőgazdaság kollektivizálása után realitássá váló) szocializmus egyívású volt abban a 

tekintetben, hogy olyan tulajdon nélküli létformákat hordoznak, amelyek – egyesek, sokak vagy 

mindenki számára – az értékrendben való érdekeltség hiányát realizálják. Így ír erről 

Chesterton: 

„Ha a kapitalizmus a magántulajdont jelenti, akkor én biztosan kapitalista vagyok. Ha a tőke 

használatát, akkor egyszerűen mindenki kapitalista. Ha pedig olyan konkrét helyzetet jelöl, 

amelyben a többség legfeljebb munkabér formájában juthat hozzá a tőkéhez, akkor végre 

konkrét jelentéssel használható, még ha egyesek másképp szeretnék is használni. Ezért amit ma 

kapitalizmusnak nevezünk, azt igazság szerint proletarizmusnak kellene hívnunk. Lényege 

ugyanis nem az, hogy néhány embernek van tőkéje, hanem az, hogy a legtöbbnek csupán 

fizetése van, mivelhogy nincs tőkéje.” 

Az egyre nagyobb körre kiterjedő tulajdonfosztottság állapotát Chesterton civilizációs 

hanyatlásként azonosította, amelynek látható jele a gazdálkodás elszakadása a kultúrától: 
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„A kapitalizmus szörny, amely a sivatagból nő ki. Az ipari szolgaság majdnem mindenütt 

azokon az „üres” területeken keletkezett, ahol előzőleg csak gyér civilizáció létezett, vagy 

egyáltalán semmilyen. Könnyebben ütötte fel a fejét Észak-Angliában, mint délen, pontosan 

azért, mert az északi terület viszonylag üres és barbár volt azokban a korszakokban, amikor 

délen a céhek és a parasztság civilizációja virágzott. Könnyebben alakult ki az amerikai 

kontinensen, mint Európában, mivel ott semmi mást nem kellett kiszorítania, mint néhány vad 

törzset, szemben Európa kisbirtokok tömkelegéből álló, sokszínű mezőgazdasági kultúrájával. 

(…) Az úr és a jobbágy bárhol szinte egy csapásra változhattak munkaadóvá és alkalmazottá. 

Ellenben a szabad emberek körében, még ha szegényebbek vagy gyengébbek voltak is, a puszta 

hagyományok meggátolták az ipari kapitalizmus kialakulását.” 

Chesterton a kapitalizmus meghaladásának lehetőségét a földműveléshez kötődő 

kismagántulajdonosi rendszer és ezzel a szabad paraszti kultúra túlsúlyba kerülésében látta: 

„Nem egy lehetséges paraszti és egy sikeres kereskedelmi életforma között választunk. Ami 

között választunk, az a paraszti életforma, ami esetleg megvalósulhat, és a kereskedelmi, amely 

már megbukott.” A paraszti társadalom sajátjának tekintette, hogy az autonóm, önigazgató és 

önszabályozó módon értékrendi stabilitást hoz létre. 

„Szemben gyakorlatilag minden ideális, azaz csakis gépies séma szerint működő társadalmi 

rendszerrel, a paraszti társadalom lényege éppen az, hogy nem gépies. Egy utópiához 

törvényeket kell alkotni, és csakis e törvények betartása mellett maradhat fenn. A paraszti 

társadalomhoz nem kell törvényeket alkotni. Elég magát a parasztságot létrehozni, és ők majd 

megalkotják a törvényeket. (…) Az emberek évszázadokon át fenntartották egymás mellett 

különálló és nagyjából egyenlő birtokaikat anélkül, hogy sokuk elveszítette, és bármelyikük 

tömegesen fölvásárolta volna őket. Holott igen gyakran nem volt törvény a felvásárlás ellen. A 

parasztok nem tudtak venni, mert nem adtak el.” 

Chesterton minden bizonnyal túlhangsúlyozta és idealizálta a parasztság saját erkölcsi 

státuszát, megválaszolatlanul hagyva mindazon kritikákat, amelyek a hagyományos paraszti 

kultúra gazdálkodásának korlátait, például a technológiai fejlődésnek való ellenállást és az 

autark gazdálkodást bírálták. Ezen a ponton két modell bontakozott ki: nyugaton az autonóm 

gazdálkodói kultúra megtartása mellett az infrastruktúra fejlesztésével irányították a 

magántulajdonban lévő farmergazdaságokat, míg keleten ezt tisztán tulajdoni problémára 

redukálták, és a magántulajdont megszüntetve, a földművelést állami gazdaságok köré 

szervezték, amelyben iparszerű gazdálkodási kultúrát honosítottak meg. 

A két modell jelentős különbséget eredményezett: míg nyugaton a farmer döntéshozóként 

részese volt a technológiai változásnak és a technológiai fejlődést kulturális fejlődésként 

érzékelte, a keleti blokkban mindezt kulturális elnyomásként, az ipar és a mezőgazdaság közötti 

kulturális (és osztály-) konfliktusként érzékelték. Ezt a korban munkáskultúra és paraszti kultúra 

ellentétként, racionalitás-irracionalitás konfliktusként írták le, amelyről már Simmel is 

beszámolt: 
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„Hogy ma éppen a paraszt a szocialista törekvések legeltökéltebb ellenfele, annak minden 

bizonnyal az a legfőbb oka, hogy a paraszt, célszerűen alkalmazkodva szakmájának 

technikájához, rendkívül konzervatív: ha már egyszer létezik egyéni tulajdon, akkor éppúgy 

ragaszkodik hozzá, mint évszázadokkal korábban a közös mezsgyéhez, vagy, mint még nemrég 

is, legalább a széttagolt parcellákhoz. A modern szocializmusban ráadásul működik egy olyan 

alapmotívum, amely teljesen eltér a közös földbirtok említett régi felfogásától, s ezért teljesen 

idegen a gazdák legbenső életfelfogásától: a termelés maradéktalan alárendelése az emberi 

értelemnek, akaratnak és szervező számításnak. Az ipari munkásnak a gyár szerveződése és a 

gépek konstrukciója naponta az emlékezetébe idézi, hogy abszolút megbízhatóan idézhetők elő 

célirányos mozgások és okozatok, s teljesen kiküszöbölhetőek a személyes és a dolgok 

belsejéből előtörő zavarok. A célok áttekinthető és irányítható mechanizmus révén történő 

elérésében egy olyan társadalmi ideál mutatkozik meg, amely az összességet egy gép önálló 

ésszerűségével, minden magánimpulzus kikapcsolásával kívánja megszervezni. Ezzel szemben a 

parasztok munkája és annak eredménye befolyásolhatatlan és kiszámíthatatlan erőktől függ, 

gondolataik egy racionalizálhatatlan tényező kegyei és a szabálytalan feltételek mindenkori 

kihasználása körül forognak. Ideáljaik ezért ellentétesek a szocializmuséval, amely nem a 

véletlen kegyeiért vetekszik, hanem éppenséggel teljeséggel igyekszik kiiktatni az esetlességet, 

s az élet elemeit oly módon kívánja megszervezni, hogy mindegyiket kiszámíthatóvá tegye – ez 

parasztok esetében fel sem vetődik. A termelés összfolyamatát persze technikailag csak úgy 

lehet teljesen az ész és az akarat uralma alá rendelni, ha a termelési eszközök – a „társadalom” 

kezében – abszolút centralizáltak.” 

A racionalitás-irracionalitás törésvonal mellett az ipari és a földművelő kultúra között egy 

másik törésvonal is húzódik, ez pedig a felhalmozáshoz kapcsolódik. Az árutermelő kultúrával 

szemben abban a kultúrában, amit Chesterton szabad paraszti kultúra ideájaként ír le, 

azonosítható a mozzanat, amely a szabadság és a mértékletesség harmóniájának 

követelményeként jelentkezik. Ez azonban nem a parasztság személyes erkölcsi állapotából, 

hanem abból a kényszerből ered, amely a földművelő tevékenységet a természettel való 

együttműködésre vezeti. A szűkösség és bőség természeti folyamataihoz való alkalmazkodás 

mint a túlélés kulcsa személyes tudást és gyakorlatot követel, az ún. paraszti erkölcsöt tehát a 

föld „értékrendi gravitációja” hozza létre. A földtulajdon disztribúciója ezért kulcsfontosságú 

Chesterton számára: a földtulajdon koncentrációjával ugyanis a szabadság és a mértékletesség 

közötti kötelék felbomlik, a földtulajdonosok számára a mértékletesség „puha korlát”, a föld 

nélküliek számára a szabadság nem „realizált”, mivel többé nem hoznak gazdálkodási 

döntéseket. 

Napjainkban az ökológiai válságjelenségekhez kapcsolódóan kerül újra napirendre a 

„földkérdés”, amelyet az elmondottak alapján három dimenzióban is érdemes közelítenünk – 

jogi, egzisztencialista és technológiai vetületben. Az európai jogtörténeti hagyományra építve 

a tulajdon a dolgot illető összes jog foglalataként értelmezendő, a föld adekvát tulajdonformája 

így attól függően differenciálandó, hogy az értékrendi célok a föld különböző típusai (kert, 

termőföld, legelő, bányászati terület, erdő, őserdő) felett milyen jogok disztribúcióját vagy 
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koncentrációját teszik szükségessé. Ezzel párhuzamosan, az egzisztencializmus 

összefüggéseiben meg kell állapítanunk, hogy a szabadság lényege az értékrend melletti döntés 

lehetősége (dönthetek a jó mellett, nem kell a rosszat választanom), ami arra vezet, hogy 

szükségszerű egy „közeg”, amelyen az értékrendi döntés megtehető, amelyben az megélhető, 

és ez a közeg sokak számára a föld. Ez a két összefüggés a tulajdonformák széles skáláját jelöli 

ki, amelynek két szélsőértéke az egyéni szabadságot az egyéni felelősséggel ötvöző 

magántulajdon, és az a globális köztulajdon, amely az emberiség kollektív életfeltételeit 

biztosító földterület.  A technológiai fejlődési irány pedig abban mutatkozik meg, hogy e 

spektrum egészén, a gazdálkodási műveleteket az ökológiának és a közjónak alárendelten, 

koordinátára pontosan lehessen irányítani. 

A pénz 

Simmel és Chesterton szemlélete közötti különbség még markánsabbá válik a pénzhez való 

közelítésükben. Chesterton a pénzgazdálkodás történelemben való felülkerekedését gúnyos 

szkepticizmussal szemléli: „Ádám kertészként jött el az Édenkertből, de úgy indul majd hazafelé, 

mint az Értéktőzsde tagja.” Számára a pénz általi összeköttetés a szabad lét autonómiáját aláásó 

egyik tényező, amely elidegenít a reálformáktól. Simmel számára, ezzel szemben, a szabadság 

kiteljesedése azon a folyamaton keresztül megy végbe, ahogy birtoklás és lét függetlenné válik 

egymástól, vagyis ahogy fokozatosan megtörténik a reálformákról való leválás. Simmel 

elemzésében így a pénzgazdálkodásba torkolló társadalmi és gazdasági fejlődés a szabadság 

történelmi kiteljesedésének folyamatát jeleníti meg. E folyamatot egzisztencialista lencsén 

keresztül, két dimenzióban is bemutatja, amint a pénzt, mint emancipációs és esztétikai 

jelenséget értelmezi. A következőkben ezen két dimenzió mentén foglalom össze Simmel főbb 

állításait. 

A dologi tulajdon és a pénztulajdon eltérő természetű hozzájárulása a szabadság 

realizálásához a megszerzésükhöz szükséges erők és tulajdonságok kötöttségének 

különbözőségéből is adódik. Míg minden dologi tulajdon sajátos kötöttséget teremt a 

megszerzéséhez és működtetéséhez szükséges feltételeket illetően – legyen az egy konkrét 

fizikai adottság vagy szakértelem követelménye – a pénztulajdon megszerzése a 

legváltozatosabb módokon történhet: 

„A nem pénzbirtokot jelentő dolgok megszerzése és gyümölcsöztetése bizonyos erőktől, 

sajátos tulajdonságoktól és törekvésektől függ.  Ebből azonban közvetlenül adódik, hogy ez a 

sajátos birtok szükségképpen hat a birtokos minőségére és tevékenységére is.” (…) A sajátos 

dologi tulajdon mintegy visszafelé ható predesztinációt rejt magában.” 

A pénzbirtokban kiteljesedő szabadságelem tehát többek között abban érhető tetten, hogy 

lehetővé teszi a gazdasági tevékenység megválasztásának és művelési módjának szabadságát, 

vagyis a létező saját létmódját. 

„A lét függetlensége a birtoklástól és a birtoklásé a léttől – amit a pénz hoz létre – először a 

pénz megszerzésében mutatkozik meg.” 
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Simmel elemzésében rámutat, hogy ez a folyamat már a naturálgazdálkodás keretei között 

elkezdődik, mégpedig ahogy azt láthattuk, a kötelezettségek természetének megváltoztatásán 

keresztül. Egy új szabadság első lépcsője egy új kötelezettség. A naturálgazdálkodásból való 

kilépés első mozzanata az adóztatás formáinak átalakulásával megy végbe, amikor a 

természetbeni kötelezettségeket a pénzügyi kötelezettségek kezdik felváltani: 

„Mihelyt (a földesúr) csupán járadékot követel és hajt be, a paraszt annyiban teljesen szabad, 

hogy eldöntheti, vajon méhekkel, állattenyésztéssel vagy bármi egyébbel kíván-e foglalkozni.” 

A foglalkozások szabadságának létrejötte, amely a pénzgazdálkodás vívmánya, e folyamat 

végpontján az autonóm szellemi foglalkozások egzisztenciáját hívja életre: 

„Csak a pénzgazdálkodás tette lehetővé ama foglalkozási rétegek kialakulását is, melyeknek 

produktivitása tartalmilag mindenféle gazdasági mozgáson tökéletesen túl helyezkedik el – 

vagyis a sajátosan szellemi tevékenységek, a tanítás és általában az oktatók, az irodalmárok, 

művészek, orvosok, tudósok és kormánytisztviselők tevékenységének a kialakulását. 

Mindaddig, amíg a naturális gazdálkodás uralkodik, ezek a foglalkozások csupán kis körre 

terjednek ki, és kizárólag a nagybirtok bázisán, ezért azután a szellemi élet hordozója a 

középkorban az egyház és bizonyos vonatkozásokban a lovagi réteg volt.” 

A pénzjáradék megjelenésével szabadságok és kötelezettségek új rendszere jön létre, 

alapvető változásokat hozva a „földesúr” és a „paraszt”, illetve a „nemes” és a „király” 

viszonyában. A „személyes kötelezettségekben” rejlő szolgaság alóli felszabadulás a 

pénzjáradékká váláson keresztül vezet. 

Így jutunk el ahhoz az kérdéshez, hogy a pénz a függőség vagy a függetlenség megvalósulását 

szolgálja, amely lényegi ütközési pont Simmel és Chesterton között. Az emancipáció 

etimológiája az ex manus capere, vagyis a függetlenné válni a kéztől jelentésre vezethető vissza, 

és ez rögtön felvetheti bennünk a kérdést, hogy milyen kéz alól való szabadulás itt a törekvések 

tárgya. Chesterton leírásában a földhöz kötődő szabad paraszti létformában az önellátás és a 

kisközösségi integráció autonómiatörekvéseket valósít meg, amelyet az energiaszabadság 

példáján így magyaráz: 

„Úgy vélem, mindennél fontosabb megteremteni a kistulajdon gyakorlati 

megtapasztalásának élményét, vagyis a kistulajdon pszichológiáját, a kistulajdonos 

embertípusát. Ha már jelentős számban léteznek ilyen emberek, a mai tömegektől merőben 

eltérő stílusban fogják eldönteni, hogy egy központi erőmű milyen mértékben uralhatja saját 

házukat, vagy hogy uralhatja-e egyáltalán. Esetleg találnak rá módot, hogy felosszák, s egyéni 

kezelésbe vegyék az energiát.” 

Simmel árnyaltabban elemzi az ezekben a helyzetekben rejlő függetlenség lehetőségét: míg 

a naturálgazdálkodás kis számú, de nagyon is személyes és kicserélhetetlen kapcsolatra való 

utaltságot teremt, a pénz által mediált, kiterjedt munkamegosztáson alapuló rendszerek ugyan 

valóban növelik a függő kapcsolatok számát, de azok intenzitását, a személyes ráutaltság 

erősségét csökkentik: 
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„Az általános tendencia az, hogy a szubjektum ugyan egyre több ember teljesítményétől 

függ, de ugyanakkor egyre függetlenebbé válik maguktól a teljesítmények hátterében álló 

személyektől.” 

„A modern kultúremberrel összehasonlítva a régi vagy primitív gazdaságokhoz tartozó 

ember csupán minimális számú embertől függ; nemcsak szükségleteink köre szélesedett ki igen 

jelentős mértékben, hanem magukat az előbbiével közös elemi szükségleteket is (élelem, 

ruházat, lakás) sokkal nagyobb apparátus segítségével és sokkal több ember révén tudjuk csak 

kielégíteni. (…) Az a viszonylag egészen szűk kör viszont, amelytől a csak kissé vagy egyáltalán 

nem fejlett pénzgazdálkodás embere függött, sokkal inkább személyhez kötött volt. Ezekkel a 

meghatározott, személyesen ismert, mintegy ki nem cserélhető emberekkel állt gazdaságilag 

függő viszonyban az ógermán paraszt vagy az indián törzs, a szláv vagy indián házközösség tagja, 

sőt sok tekintetben még a középkori ember is; minél kevesebb egymásra utalt funkcióról van 

szó, annál állandóbbak és jelentősebbek voltak a hordozói. Ezzel szemben milyen sok 

„szállítótól” függ már a pénzgazdálkodás embere!” 

Simmel ezzel tulajdonképpen a világpiac modelljét írja le, ahol a pénz míg eltávolítja a közelit, 

közel hozza a távolit, a pénz így a személyes szabadság globális léptékig bővítésének 

„technológiájává” válik. 

„A pénzgazdálkodás (…) eredménye mindenekelőtt ahhoz kapcsolódik, hogy a pénz mások 

teljesítményeire szóló utalvány. Míg a pénzgazdálkodást megelőző időkben az egyén 

közvetlenül rá volt utalva közösségére, s a szolgálatok cseréje mindenkit szorosan az 

összességhez kötött, addig most mindenki sűrített, potenciális formában hordja magával mások 

szolgáltatásaira tartott igényét. Választhat, mikor és hol kívánja azt érvényesíteni, s ezzel 

megszünteti a viszonyoknak azt a közvetlenségét, amelyet a csere korábbi formája teremtett.” 

A személyes ráutaltságok csökkenése, amelyet a pénzgazdálkodás előidéz, egyszerre tűnik 

áldásos és terhes folyamatnak. Mert míg az individuális szabadság kibontakozását a 

pénzgazdálkodás fokozódása segíti, a magánérdekek közjóhoz való hangolását még nem végzi 

el, vagyis a pénz önmagában még nem képes az emancipáció destabilizáló hatásait kiküszöbölni, 

a szabadságot az értékrend keretei között tartani. Szemben a földközpontú kultúrával, amely az 

értékrendet a természeti folyamatok törvényeinek alárendelten alkalmazza, a pénzgazdálkodás 

korai formáiban a szabadság öncélként kerekedik felül. Simmel ezt az itáliai köztársaságok 

példáját idézve, így elemzi: 

„A pénznek ez a rendkívül jelentékeny ereje, hogy az egyénnek új önállóságot kölcsönöz a 

közvetlen csoportérdekekkel szemben, korántsem csupán a naturális és a pénzgazdálkodás 

közötti alapvető ellentét kapcsán nyilvánul meg, hanem az utóbbin belül is. A 16. század végén 

Botero itáliai közíró így fogalmazott: „Itáliában két virágzó köztársaság van, Velence és Génua. 

A velenceiek, akik valóságos árukereskedelemmel foglalkoznak, magánemberként ugyan csak 

mértékletesen gazdagodtak meg, államukat azonban rendkívül naggyá és gazdaggá tették. A 

génuaiak viszont teljesen a pénzügyeknek szentelték magukat, s ezáltal magánvagyonukat 

ugyancsak megnövelték, államuk viszont elszegényedett.” Ha az érdekek a pénzhez fűződnek, 
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s a birtokot a pénz jelenti, az egyén szükségképpen önállóságra törekszik, s önállóbbnak is érzi 

magát a társadalmi egésszel szemben, úgy viszonyul hozzá, mint hatalom a hatalomhoz, mert 

üzleti kapcsolatait és együttműködéseit szabadon ott keresheti, ahol csak akarja; az árukkal 

folytatott ügylethez viszont, még ha térben oly kiterjedt is, mint a velenceieké, inkább a 

közvetlen környezetből kell munkatársakat és alkalmazottakat toborozni, körülményesebb és 

anyaghoz jobban kötődő technikája általában is olyan helyi feltételekhez köti, amelyektől a 

pénzügylet mentes. Ez természetesen még egyértelműbben tűnik ki a föld- és a pénzbirtok 

közötti különbségben. A szóban forgó szociológiai összefüggés mélységét bizonyítja, hogy 

Botero említett kijelentése után száz évvel éppen őrá hivatkoztak ama felfogás képviselői, hogy 

mekkora veszélyekkel járna az állam számára, ha az uralkodó osztály vagyonának nagy része 

ingóságokból állna, hisz az, ha az állam elszegényedik, biztonságba helyezhető, míg a 

földbirtokosok érdekeltségeik miatt feloldhatatlanul összefonódnak hazájukkal. Angliában az 

ipari gazdagságnak a földbirtokban testet öltővel szemben fokozódó túlsúlyát okolták azért, 

hogy a legfelső osztály elveszítette közösségi-szociális érdeklődését.” 

Míg Chesterton a primer reálforma, a legingathatatlanabb dolog, a föld tulajdonlását tekinti 

a szabadság letéteményének, Simmel éppen az ingatag természethez rendeli ezt a funkciót. 

Rámutat, hogy „a birtok eredeti formájában inkább ingatag, mint valami szilárd”, és a pénz míg 

megalkotja a tulajdon általános fogalmának magasabb szintjét, paradox módon a szabadság 

ősállapotát restaurálja: 

„A gyermek minden olyan dolgot, amely felkeltette a figyelmét, „birtokolni” akar, oda kell 

neki „ajándékozni”. Ez azonban csupán azt jelenti, hogy az adott pillanatban valamit kezdeni 

akar vele, gyakran csak közelebbről meg akarja nézni és meg kívánja tapogatni. Ugyanígy, az 

alacsonyabb szinten álló népek birtokfogalmához sem tartozik a tartósság, nem tartozik a 

fogalom vonásai közé az, hogy elvileg örök, ellentétben a mi tulajdonfogalmunkkal. E 

birtokfogalom tartalma csupán az élvezet és a művelet pillanatnyi kapcsolata a kérdéses 

dologgal, melyet a legközelebbi pillanatban már gyakran a legnagyobb fokú közömbösséggel 

elajándékoznak vagy elvesztenek.” 

A pénznek ez az ingó természete minden más formánál teljesebben biztosítja azt a 

lehetőséget, hogy a vágyak és érdeklődések mozgásai szinte folytonosan, szinte akadály nélkül 

alakítsák az akaratot: a pénz mivoltából adódóan az akaratnak leginkább engedelmeskedő 

birtok. 

Ebből következik a pénzformák kérdése is, az átmenet az árupénzből a modern pénzbe, és 

napjainkban a digitális pénzbe, mert a pénz technoevolúcióján túl, egzisztenciális evolúció is 

végbemegy a pénzformák változásával.  A pénz, mint birtok, az összes birtokforma közül 

nemcsak a leginkább ingó, de a legkevésbé anyagi természetű is, abban az értelemben, hogy 

anyaga a legkevesebb fizikai kötöttséggel és egyediséggel rendelkezik. Ez legkevésbé talán az 

árupénzek esetében nyilvánvaló (gabona, dohány), de már ebben a pénzformában is tetten 

érhető az absztrakció, amint sztenderd és általánosan használt áruk szolgálhatnak csak 

árupénzként. A fémpénz anyagi kötöttsége a fémek szűken meghatározott köréhez kötődik, a 
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nemesfémekhez, melyeknek fizikai minősége szintén sztenderd. A modern pénz, amely elveszti 

minden belső értékét, anyagában már csak papír, a digitális pénz pedig digitális jel, minden 

fizikai jellemző nélkül. 

Simmel a pénz anyagtalanodásának kiteljesedését, melyet napjainkban élünk át, még nem 

írhatta meg, e folyamat egzisztenciális jelentősége mégis kiolvasható soraiból. Amint írja, „a 

szabadság korlátja magának a birtokolt tárgynak a mineműsége, (…) bizonyos ponttól kezdve a 

hangszer struktúrája már nem képes engedni a léleknek – ez az a pont, ahonnan kezdve a dolgok 

már nem „tartoznak” hozzánk. (…) Akaratom szabadsága egy darab fával szemben, amelyet 

birtoklok, addig persze terjed, hogy bármi fajta szerszámokat kimetszhetek belőle, rögvest 

megbénul viszont, mihelyt olyat akarok készíteni belőle, amihez a gumi rugalmasságára vagy a 

kő keménységére volna szükség.” Mindezt a pénzbirtok formáira alkalmazva arra a valószínűleg 

zavarba ejtő következtetésre kell tehát jussunk, hogy bármely elidegenedett formának tűnik is 

a digitális pénzforma, annak teljes anyagtalansága által fejeződik ki leginkább a pénz és a 

szubjektum közelsége, vagyis a legkevesebb elidegenedés: „az, hogy egy dologgal „azt tehetjük, 

amit akarunk” nem csupán egyik következménye a birtoklásnak, hanem éppen ez jelenti azt, 

hogy birtokoljuk.” A pénzben akaratok, törekvések minden korlát és mérték nélkül teret tudnak 

foglalni. 

A pénz természete ingó és anyagtalan, lényege pedig, hogy elvont. A pénz minden gazdasági 

érték absztrakt kifejezése, az általános értékjel. A pénzbirtok az általános érték birtoklásának 

lehetősége, az általános érték birtoklása pedig a szabadság azon tudatát és érzetét teremti meg, 

amelynek tartalma a dolgoktól való eltávolodás és a hozzájuk való bármikori közeledés 

lehetősége – a pénz nem konkrét dolog, de bármikor azzá vál(t)hat(ó). Ebben fejeződik ki a pénz 

mint esztétikai jelenség: 

„Innen fakad az a felszabadulásérzés, amelyet az esztétikai hangulat teremt: ebből fakad a 

megváltás a dolgok komor nyomásától, az, hogy az én teljes örömével és szabadságával 

kiterjeszkedik a dolgokba, amelyek valósága egyébként erőszakkal hatalmába ejtette őt. Ilyen 

pszichikai színezetű szükségképpen a puszta pénzbirtoklás felett érzett öröm is. A dolgok 

birtoklásának sajátos sűrítése, absztrakciója és megelőlegezése, amit a pénzbirtoklás jelent, a 

tudat számára éppen a szabad játékteret hagyja meg (…) s minden lehetőség bekebelezését 

anélkül, hogy a valóság erőszakot tenne vagy cáfolna – mindez egytől egyig az esztétikai élvezet 

sajátossága is.” 

A pénz így a legalkalmasabb formája az akarat bármikori, szabad kifejezésének, másrészről 

éppen e fenti tulajdonságai okán fokozottabb kockázatát hordozza annak az anomáliának, 

amelyet mohóságként szoktunk nevezni, amit a szabadság és a mértékletesség közötti 

meghasadásként élünk át. A dolgok ellenállása mellett „a szubjektum terjeszkedőképességének 

korlátozottsága” természetes határa az akaratnak, a pénz azonban, minél inkább ingó és 

anyagtalan, annál kevésbé közvetíti ezt az ellenerőt: 

„Az akaratunknak engedelmeskedő tárgyak köre lehet olyan nagy, hogy az én már nem képes 

e kört kitölteni. Bár azt mondjuk, hogy a birtoklás egyenlő a szabadsággal, s hogy a 
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szabadságom, vagyis akaratom érvényre juttatása a hozzám tartozó dolgok mennyiségével 

egyenes arányban fokozódik, ez valójában mégis csak bizonyos határig érvényes, amelyen túl 

az én már nem képes megvalósítani és élvezni a dolgok feletti potenciális uralmát. A mohóság 

természetesen túlhajthat bennünket ezen a ponton, ám éppen értelmetlensége mutatkozik 

meg abban, hogy beteljesedésének is a ki nem elégülés a kísérője, mi több, a túlzott birtoklás 

néha voltaképpeni jellegének és céljának ellentétébe, a kötöttségbe és beszűkülésbe csap át. 

Ebből adódnak olyan jelenségek, mint a terméketlen birtoklásé, mert tevékenysége már nem 

hat termékenyen a birtokosra. Vagy a zsarnoké, aki belefárad a szolgák feletti uralomba, mert 

az akaratának való feltétlen alávetettség hatalomnak törő akaratának is véget vet, s hiányzik 

neki a súrlódó ellenállás, mivel csak azt érezve lehet tudatában önmagának. A tulajdonosé, 

akinek már se ereje, sem ideje nincs arra, hogy élvezhesse tulajdonát, mert annak igazgatása és 

kiaknázása a végletekig felemészti minden erejét. A tárgyak aszerint különböznek mármost 

egymástól, hogy mennyit szívnak fel mintegy magukba a személyiségünkből, mint más 

birtoktárgyak, ezért nagyobb mennyiségű tulajdont vagyunk képesek valóban kitölteni és 

gazdasági személyiségszférává tenni, ha pénzről van szó, mint más birtokformák esetében.” 

„Egyedül a pénz az, amelyben nincs meg az a belső mérték, amely végső soron a tárgy iránti 

vágyakozásnak is határt szab. Mindez természetesen annál inkább így van, minél inkább valóban 

pusztán „pénz” a pénz, azaz tisztán csereeszköz, közvetlenül élvezhető saját érték nélkül. 

Mindaddig, amíg még marhák, élelmiszerek, rabszolgák stb., tehát tulajdonképpeni fogyasztási 

javak töltik be a pénz szerepét, addig birtoklása nem annyira nagyobb vásárlóerőt, mint inkább 

gazdagabb saját fogyasztást jelent. (…) A szubjektum terjeszkedési képessége, amelyet saját 

természete korlátoz, a puszta pénzzel szemben nagyobb tágasságot és szabadságot élvez, mint 

más birtokolt tárgyak esetében jutna osztályrészül.” 

A pénz elvontsága ezzel együtt annak a lehetőségét is hordozza, hogy az értékabsztrakció 

végletessé válik, a dolgoktól való távolság állandósul, így a szabadság realizálatlan marad. 

Simmel ezt a fukarság anomáliájaként írja le: 

„Minthogy a fukar a pénz birtoklásában találja meg boldogságát, anélkül, hogy tovább lépne 

egyes tárgyak megszerzése és élvezete felé, a hatalom ilyen érzése számára feltétlenül mélyebb 

és értékesebb, mint amilyennel a meghatározott tulajdonságokkal rendelkező dolgok feletti 

uralom járhatna számára. (…) A pénz azon az áron képes megteremteni az uralom olyan érzését, 

amely azonban elég távol áll a voltaképpen érzékelhető tárgyaktól ahhoz, hogy ne ütközzék 

birtoklásuk korlátaiba, hogy nem jutunk el magukhoz a dolgokhoz, s lemondunk minden sajátos, 

az egyedihez kapcsolódó örömről. Egyedül a pénzt birtokoljuk teljesen és fenntartás nélkül, 

egyedül ez merül ki teljesen funkcióiban, amelyeket vele végzünk. A fukar ember örömei ezért 

szükségképpen az esztétikai örömökhöz hasonlóak. (…) A zsugori tökéletes típusa: a tökéletesen 

birtokolt, aktualizálódásra sohasem gondoló potencialitás teljes birtoklásából fakadó 

kielégülés.” 

A pénz anomáliái ugyanakkor mit sem vonnak le annak jelentőségéből, hogy az absztrakció, 

az általános érték elgondolása egy civilizációs mozzanat. Amint Simmel írja, a pénzgazdálkodás 
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szoros kölcsönhatásban áll a kulturális teljesítménnyel, a naturálgazdálkodó vagy kereskedő 

kultúráknál nagyobb mértékben, minthogy azok jobban kötődnek a dologi természethez. 

Simmel ezt a különbséget az itáliai kereskedő- és bankárvárosok példájával érzékelteti: 

„A pénz olyannyira csupán általában vett gazdasági érték, olyan távol van minden gazdasági 

részlettől, hogy (…) a legtöbb szabadságot teszi lehetővé a tisztán szellemi tevékenységnek. A 

szabadság csorbulása minimális (…), és így lehetővé válik a tudat olyan tökéletes 

összpontosítása az anyagtalan érdekekre (…), amely a pusztán szellemi termelés fent említett 

osztályainak létrejöttében fejeződik ki. Firenze szellemi virágzását, s a mindenképpen gazdag és 

tehetségekkel megáldott Génuával és Velencével szemben részben annak szokás betudni, hogy 

az utóbbiak a középkorban lényegében árukereskedőként, a firenzeiek viszont már a 13. század 

óta főleg bankárokként gazdagodtak meg. Az effajta vagyonszerzés természete kevesebb 

részletmunkát igényel, s ennek folytán több szabadságot biztosított úgymond magasabb 

érdekek kiformálásához.” 

A kereskedő- és bankárkultúrák közötti különbség a pénz eszközjellegének különbségével is 

illusztrálható. A kereskedő kultúrákban a pénz áru-ekvivalens, az általános áru, ezért 

dominánsan a pénz csereeszköz és értékmérő jellege érvényesül. Ennek civilizációs értéke is 

már igen jelentős, mert a csere az igazságosság első közelítése: 

„Ellentétben az egyszerű elvétellel vagy ajándékozással, ahol a pusztán szubjektív impulzus 

éli ki magát, a csere objektív mérlegelést, megfontolást, kölcsönös elismerést, a közvetlen, 

szubjektív megkívánás felfüggesztését előfeltételezi, (…) és a hatalmi egyensúly nem kölcsönös 

rabláshoz és harchoz, hanem a mérlegelő cseréhez vezet, melyben az egyoldalú és személyes 

birtoklás és birtokolni akarás a részt vevő személyek kölcsönhatásából kiemelkedő, e 

kölcsönhatást felülmúló, objektív jellegű összcselekménybe torkollik. A csere, ami nekünk 

teljesen magától értetődőként jelenik meg, az első és a maga egyszerűségében valóban 

csodálatos eszköz arra, hogy a birtokváltozással összekapcsoljuk az igazságosságot.” 

A cserében az értékelések harmonizációja megy végbe, a csereérték egzisztencialista 

funkciója így a szubjektum és az objektum közötti termékeny távolság megjelenítése. A pénz 

csereeszközként így a gazdaságot egyfajta „szerelmes állapotban” tartja, amely Platón nyomán 

a közbülső állapot birtoklás és nem-birtoklás között. 

“A cserében, tehát a gazdaságban teremtődnek meg egyszersmind a gazdaság értékei is, 

mert ez teremti meg vagy hordozza azt a távolságot szubjektum és objektum között, amely a 

szubjektív érzésállapotot az objektív értékelésbe vezeti át.” 

A pénzgazdálkodás érettebb formáiban a pénz fizetési eszköz és értékőrző jellege válik 

dominánssá, a pénz elsősorban bankjegy és nem váltó, a tulajdon tárgya. A pénz nem 

megszilárdult munkát (munkaérték), de még csak nem is a szubjektív értékelés 

objektivizálódását (csereérték) jeleníti meg, hanem a még meg nem formált érték, a tiszta 

potentia jele, ebben az értelemben a pénz szabadság egyik kulcsa. De ennek másik oldalán, a 

pénz hitelpénz, a pénz gazdaságba kerülése egy jövőre vonatkozó kötelezettségvállaláshoz 
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kötött. A pénz tulajdonlása és cseréje így az értékrendben való részvétel szempontjából nyer 

értelmet és jelentőséget. 

A pénz az érték reáliákon átívelő univerzálisa, „minden lehetséges törekvést magában 

foglal”, „minden lehetséges hajlam és tevékenység belé torkollik”. Ebből adódóan az érték 

tartalmára, a kötelezettségvállalás mibenlétére nézve technikailag semleges – a pénz 

értékrendi működése nem belső adottság, hanem külső feltételekhez szabott, olyan 

intézményeket és technológiákat igényel, amelyek a pénzviszonyokat (a pénz megszerzését, 

tartását és költését) az értékrendnek megfelelően alakítják. 

A pénz – melynek egyetlen átfogó funkciója az értékképződés folyamatának elősegítése – 

„értéktelenedése” (infláció) az értékképződés folyamatában keletkezett változásról tanúskodik. 

Erről a klasszikus kapitalizmus, mint objektív jelenségről, termelési és fogyasztási zavarról 

beszélt, az egzisztencialista látásmód azonban arra is rámutat, hogy mindez a szubjektumok 

értékről alkotott tudatában, a szabadságok és kötelezettségek rendszerében végbemenő 

változásnak a tünete. „A pénz értelme és gyakorlati szerepe a lelki berendezkedésben, a 

társadalmi kapcsolatokban, a valóságok és az értékek logikai szerkezetében adódik.” 

Az inflációról 

A jelenlegi inflációs folyamatot markáns narratívák övezik. Ezek egyrészt a mennyiségi 

lazítást, másrészt az expanzív fiskális politikát, harmadrészt a deus ex machina-ként ránk rontó 

energiapiaci felfordulást teszik meg bűnbakká. Hajlamosak vagyunk az inflációra csupán mint 

egyensúlytalanságra, a pénz naturáliákhoz viszonyított relatív bőségének esetére tekinteni, egy 

olyan helyzetre, amiben a reálgazdaság és a pénzügyi folyamatok közötti összehangoltság 

(szándékoltan vagy nem, de) megbomlik. Ezt a percepciót fejezi ki Irving Fisher vajaskenyér 

hasonlata is: a reálgazdasági teljesítmény a kenyér, a pénzmennyiség a vaj, az infláció a vaj 

vastagsága a kenyéren – kis kenyéren sok vaj, vagyis kevés teljesítményhez sok pénz, nagy 

inflációt eredményez. Az inflációellenes politikák célja ezért a teljesítményelv újra érvényre 

juttatása. 

Fisher másik inflációs hasonlata a tenger. Minthogy az infláció az általános árszínvonal 

növekedésének növekedése, és nem egyes áruk viharos ármozgása, az infláció helyes 

allegóriája nem a hullám, hanem a dagály: „Megtörténik, hogy heves vihar alkalmával az 

általános tengerszint alig egy-két centiméterrel változik, míg tetején sok ezer több méter magas 

hullám kergeti egymást. Az általános tengernívót még a legerősebb vihar esetén is csak ár és 

apály befolyásolják. A gazdasági élet tengerében hasonlóképpen csak igen kis mértékben 

változtatják az árszínvonalat az ide-oda hullámzó individuális árak. Épp ezért különbséget kell 

tenni az általános ármozgások (a pénz kereslete és kínálata által megszabottak, az ár- és 

apálynak megfelelő mozgások), és az individuális ármozgások (melyeket egyes áruk kereslete 

és kínálata szab meg), vagyis a hullámokhoz hasonló mozgások között.” Az inflációs kérdés 

érzékelése és érzékeltetése ezért egyes reáliákon keresztül bár életközeli, de félrevezető lehet. 

Fisher nem ismerhette Weöres Sándort, de minden bizonnyal egyet értett volna vele: „A 

hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.” 
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Fisher hasonlatainak tovább-gondolása valami mást is megértethet velünk az inflációról. Az 

uralkodó inflációs narratívák közül mintha hiányozna annak a szempontnak a megjelenése, 

miszerint az inflációs folyamatok mindig korszakváltások kísérőjelenségei, az egyes 

korszakhatárokat jellemzően inflációs időszakok ölelik körbe. Az infláció nemcsak mennyiségi 

egyensúlytalanság, hanem minőségi dinamizmus. A vajaskenyérnek nemcsak a kenyér nagysága 

és a vaj tömege határozza meg az ízét, hanem a vaj és a kenyér milyensége is, tehát, hogy a 

kenyeret miből és hogyan sütik, illetve a vajat miből és hogyan köpülik. (Nem véletlen talán, 

hogy a hazai gazdasági sajtóban is kiemelt figyelemmel kísérik egy kiló fehér kenyér és egy darab 

croissant áralakulását.) Amikor inflációt érzékelünk, fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen 

mögöttes reálgazdasági és pénzügyi változásoknak vagyunk tanúi. 

Az árapály jelenséget, mint tudjuk, a mozgásban lévő égitestek közötti vonzás dinamikája 

idézi elő. Az inflációt így felfoghatjuk egyfajta „gravitációs átrendeződésnek”, amelyben az előző 

korszak vonzásközpontjai erejüket vesztik. Az érték-percepciók eloldódnak horgonyaiktól. Az 

inflációellenes ambícióknak így szükségszerűen – és talán elsősorban – arra kell irányulniuk, 

hogy új értékrendi központokat jelöljenek ki, amelyek az új korszak gravitációs terét 

létrehozzák. Az értékelések, várakozások ilyen értelemben vett horgonyzása az alapvető 

gazdaságpolitikai kihívás, amelyben az új korszakhoz tartozó konkrét fejlődési területek, 

súlypontok meghatározása történik. Ez éppúgy fiskális, mint monetáris kérdés. Így lesz talán 

napnál is világosabb, miért is viseli az Inflációcsökkentő Törvény (Inflation Reduction Act) címet 

az amerikai kormányzat legújabb törvénycsomagja, amellyel három területen, a klíma-, az 

egészség-, és az adópolitika területén kötelezi el magát. És így lesz az is napnál is világosabb, a 

pénzügyi intézményeknek miért szükségszerű érték-vezéreltté tenni működésük. 
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Beszámolók a Magyar Közgazdasági Társaság 2022. évi 

Vándorgyűléséről 
 

A tudásalapú társadalom közgazdaságtanához Matolcsy György elnök, 

Magyar Nemzeti Bank előadása 
Matolcsy György a Magyar Közgazdasági Társaság 60. Vándorgyűlésén egy új közgazdasági, 

gazdaságpolitikai gondolkodásra indítványozott a vitairatának bemutatásával, annak 

érdekében, hogy megoldjuk ennek az évtizednek a kihívásait. 

Véleménye szerint más vezeti már a közgazdaságtant, mint korábban, amit a piac és a profit 

szerinti gondolkozással lehet összefoglalni. Helyette a fenntarthatóság körüli fogalmi rendet 

javasol. Ennek forrásait 1776-ra vezeti vissza egészen Adam Smith-ig. Ugyanakkor nem állt meg 

a közgazdasági téziseknél, hanem egy erősen interdiszciplináris gondolkozást támogatott 

előadásában. 

A gazdaságot és a történelmet egy összetett, a nagy testek hálózatos rendszereként 

értelmezte, amiket az eddigi száraz, ortodox törvényekkel nem lehet leírni. Ebben a világban a 

nem-linearitás és a bizonytalanság uralkodik, amelyben a szervezetek és az alapelemek 

hasonlítanak az élő rendszerekre és a fizikára. Ezáltal számos természettudományos törvényt, 

illetve elemet hívott segítségül a megértés érdekében, mint például a részecskefizikát és a 

geofúziót. Kiemelte továbbá a Pareto-elvet, az arányok és az aránytalanságok témájaként, mint 

kulcsfontosságú eszközt az új gazdaság érvényesítéséhez. Végül a Carnegie-elvet tűzte ki 

szellemi irányadónak, amit a nyitóbeszédében hallhattunk. Lényege, hogy a gondolat hozza 

létre a valóságot, tehát a fejünkben dől el minden. 

A fenntartható közgazdaság elméletének fontosabb téziseire tért ezután át a beszédében. 

Az új gazdasági rendszerben a tudást találta legfontosabb értéknek. Ebben a tudásalapú 

gazdaságban a szellemi forrás adja az anyagi gazdagság alapját, amelyben a tehetség és a 

kreativitás erőforrásainak felhasználásával, illetve megosztásával a tudás exponenciálisan 

bővül. Ezáltal a növekvő hozadék elve lép a csökkenő hozadék elve helyére, a gazdasági tudás 

gyorsulva tágul. Az új kort az internet megjelenésétől számította (1996), ami a tudás 

megosztásának a technológiai hátterét biztosítja. Mindazonáltal ez a technikai eszköz csak 

akkor tud maradéktalanul érvényesülni, ha a fenntarthatósági fordulathoz kapcsolódik. Ez 

elkerülhetetlen a civilizáció fennmaradása érdekében. 

Matolcsy véleménye szerint jövőkép nélkül nem érünk el célokat, és ehhez a teljesítmény 

folytonos, szigorú felmérése kulcsfontosságú. A gazdaságban a nagyobb összetettségre kell 

törekedni (Magyarország ebben a mutatóban áll a legjobban), különlegesnek kell lenni 

egyénként és országként egyaránt. Továbbá, a felzárkózást csak és kizárólag egyensúlyi 

növekedéssel érhetjük el, amiről Magyarország 2020-as években letért. Viszonyítási alapnak a 

lengyeleket hozta fel, akik az egyediségükből kifolyólag valósították meg a sikertörténetüket, 
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emellett sokkal kiegyensúlyozottabb államháztartási hiánnyal működtek tavaly, mint a 

magyarok. Kötelezőnek vélte a Pareto-elv arányait alkalmazni az élet és üzlet minden szintjén a 

többleteredmény eléréséhez. A sikerhez továbbá megengedhetetlen a digitális átállás, és sajnos 

Magyarország elfogadhatatlanul rossz szinten van ezen a téren. Ezt az állam digitalizálásával 

javasolja kezdeni (jó példa erre Észtország és Skandinávia). 

Szerinte a fenntarthatóságra nem várhatunk 2030-ig, most kell megvalósítani az 

energiahatékonyság megerősítését, amivel a külkereskedelmi mérleget is javítani lehet.  

Matolcsy leszögezte, hogy a gazdasági ciklusok hasonlóságának megfejtése elengedhetetlen. 

Úgy látta, hogy visszajönnek a 70-es évek, majd a 40-es évek, mert a világgazdaságot az 50 éves 

és a 80 éves ciklusok mozgatják. A ciklusok elemzése során nem lehet attól eltekinteni, hogy 

ezek valójában fraktálok, nem mechanikusan ismétlődnek, hanem minden ciklus eltér az azt 

megelőzőtől. Ha észrevesszük a különbségeket és hasonlóságokat, akkor időben meg tudjuk 

fejteni őket, és ez lehetővé teszi az egyensúly fenntartását. Ezt azzal a példával szemléltette, 

hogy amennyiben megoldjuk az eladósodás problémáját, akkor nem ismétlődnek meg a 70-es 

évek. 

A jegybankelnök vár pénzügyi forradalmat is, amit a digitális jegybankpénzekre épül 

(kriptovaluta helyett), és ezekből egy kosarat fognak képezni, ami többféle valutából áll a dollár 

mellett. A fenntartható közgazdaságtan implementációjához azt javasolja, hogy az extenzív, a 

munkaerő bevonására épülő modell (például a járműipar) helyett át kell térni az intenzív 

növekedés útjára, amely a magas hozzáadott értéket, a kutatást és az innovációt helyezi az 

előtérbe. A kihívások hatékony kezelésére erős központok, államok és jegybankok kellenek, 

mivel szerinte az államok korát éljük. Kettős világrendszer felé haladunk, ahol az új irány egy 

integrált Eurázsia, ami sajnos nekünk nem feltétlenül kedvező. Iránytűként segítségül kell 

vennünk a többi ország mintáit, a történelmi ciklusokat, majd végül fel kell ismernünk a saját 

helyes mintáinkat, és temetni a hibásokat. 

Fiatal közgazdász hallgatóként roppantul felvillanyoz, hogy a közgazdasági szakértők a 

tudásalapú közgazdaságtant helyezik fő irányelvnek a jövőbeli gazdaságpolitikai 

döntéshozatalba. Amíg fontosnak tartom az egyetemen tanult ortodox modelleket is, azonfelül 

a tudás értékének diskurzusa számomra nagyon fontos egy olyan interdiszciplináris 

tudományban, mint a közgazdaságtan, és remélem nagyobb szerepet kap majd az oktatásban. 

Készítette:  

Kenéz Dávid 

Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója 
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Veszélyes vizeken Varga Mihály pénzügyminiszter előadása 
A vándorgyűlés pénteki napját Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere nyitotta meg. 

A magyar gazdaság kilátásait összegző előadás alapvetően az ukrán-orosz konfliktus direkt, 

illetve hazánkat átívelő módon befolyásoló gazdasági hatásairól, illetve a kormányzat mitigációs 

stratégiájáról szólt. Megelőzve a tárgyalást azonban nosztalgikus módon emlékezett meg 

alapszakos tanulmányairól a Marx Károly Egyetemen, ahol azon a Kondratyev-ciklusokat húzta, 

és ennek az az üzenete a mára nézve, hogy a 2020-as évek az egy évszázaddal korábbi évtizedet 

idézik. Ezáltal, ahogyan bizonyos időszakokhoz általánosan összképek köthetők a 

történelemben az elkövetkezendő évek recesszió és egy esetleges gazdasági világválság 

kilátásait nyújtják. Eszünkbe juthat a népszerű dalsor, a 80-as évek sapkát viselnek. Ráadásul a 

Kondratyev-ciklusok alapján is hasonló gazdasági folyamatoknak kell lejátszódniuk napjainkban. 

E rövid kitekintést követően az ország gazdasági kilátásait elsősorban három fő dimenzió 

mentén – uniós piac, makrogazdaság, és jövőképek – mutatta be a miniszter. 

Az ukrán-orosz konfliktus a korántsem aranykorát élő, pandémia által kimerített Európai 

Uniót új kihívások elé állította. Amellett, hogy a háború a területén zajlik, a közösen kivetett 

szankciók következtében közvetett módon élelmiszer- és energiaválságot idézett elő. Ráadásul 

mindez magas infláció, szárnyaló nyersanyagárak, aszály, klímaválság és migrációs 

problémákkal együtt alakult ki. Már a 2010-es évekre is jellemző volt, hogy a legtöbb nemzet 

magas arányban adósodott el, amit a COVID-19 világjárvány tovább növelt. Több, mint valószínű 

egy finanszírozási válság bekövetkezése, amiben a hitel-nemteljesítési kockázatok rendkívül 

magasak. 

Magyarország több szempontból az uniós átlag szintjén áll, helyenként -például az 

államadósság mértéke a GDP százalékában mutató esetén- jobb helyzetben is van. 

Munkaerőpiaca erős, azonban a finanszírozás kérdése sérülékenységi pontot jelenthet, 

amennyiben a makrogazdasági folyamatok továbbra is hasonló irányban maradnak. A külső 

finanszírozási képesség aggodalomra adhat okot, azonban alapvetően nem lóg ki a magyar 

gazdaság a sorból. Az elmúlt évek laza gazdaságpolitikája, kiegészülve a megemelkedett 

inflációval és a kedvezőtlenül változó kamatkörnyezettel megnövelte az államadósságot. Ilyen 

helyzetben vág neki a magyar gazdaság a világszintű recesszió környezetet ígérő időszaknak. 

További problémát jelenthet, hogy globális szinten a gazdaságpolitikai mozgástér 

kifejezetten korlátozott, amit alátámaszt a globálisan is folyamatosan növekvő államadósság, 

illetve, hogy a jegybanki mérlegfőösszegek szinte kilencszeres növekedésen mentek keresztül 

az elmúlt 14 évben. Ez a jegybanki mérlegfőösszegek évi 16,9%-os növekedését jelenti. A 

miniszter szerint elmaradhatatlanul be fog következni egy gazdaságpolitikai paradigma váltás, 

amely következtében jellemzően restriktív fiskális és monetáris politikát alkalmazó országokat 

lehet majd megfigyelni. Biztató lehet, hogy az energiaválság esetén a tagországok többsége már 

számos intézkedést vezetett be a lakosság és a vállalatok számára. Jelen vannak különböző 

támogatási programok, illetve elterjedt eszköz az árplafon és a készpénz transzferek is. 
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Külpolitikai téren több tényező is tovább nehezíti a gazdaság helyzetét. Magyarország egyik 

azon kevés országnak, amelyik ellenzi a globális minimumadót. Ennek alapvető oka egy 

számviteli ’22-es csapdája’: a minimumadó bevezetését követően a megszűnne a kettős 

adóztatás lehetősége az ország számára. Ettől függetlenül Magyarország nem zárkózik el az 

ötlettől és kompromisszumképesen áll a tárgyalóasztalhoz. További nehézséget okoz az Európai 

Unió és a kormányzat közötti vita, ami tovább ronthatja az ország finanszírozási helyzetét. 

Összesen 14,3 milliárd euró forog kockán, ami az új támogatási ciklus első részéből és a 

helyreállítási alap Magyarországra eső részéből áll össze. Mivel a tapasztalatok szerint az EU-s 

pénzek általában ‘orr-nehezen’ érkeznek, a megegyezés kifejezetten fontos, hiszen a 7 éves 

támogatások 20%-a forog kockán. Érdekes adalék, hogy a helyreállítási alap létrehozásához 

Magyarország is hozzájárult, ezáltal ezen támogatási elem megvonása kifejezetten visszás 

cselekedet lenne. Remélhetőleg sikerül közös nevezőre jutni és az ország az Európai Uniót teljes 

mértékben kielégítő módon fogja tudni vállalásait teljesíteni a decemberi tárgyalásokig. Végül 

említésre került a V4 országok közös érdekképviselete olyan kérdésekben, mint például a 

szankciók. 

A makrogazdasági kitekintés fő motívumát is az ukrán-orosz konfliktus adta. A sebezhető 

pontok közül először az élelmezés került említésre. Varga Mihály kiemelte, hogy az ország erős 

agráriummal rendelkezik, amely képes lehet mérsékelni a válság hatásait Magyarországon. Az 

energia ezzel szemben már komolyabb problémát jelent. 10-15-szeres áremelkedés ment 

végbe rövid idő alatt, és ez jól mutatja, hogy milyen helyzetben kell a vállalatoknak az államhoz 

segítségért fordulniuk. Ezt a helyzetet rontja tovább az infláció. 

A COVID-járvány időszakában ennek keresleti okai voltak, most viszont már kínálati oldalról 

induló kibocsátási visszaesés a meghatározó. Emiatt viszont a jegybanki kamatemelések hatása 

mérséklődött, bár azokat a jegybankok fegyelmezetten végrehajtották, ugyanakkor az ebből 

fakadó költség növekedés egyelőre felmérhetetlen. Olyan szituációban van szükség 170-200 

milliárd köbméter gáz beszerzésére, ahol a korábbi ‘olcsó pénz’ megszűnt a kamatemelések 

következményeként. A kompromisszum világos, vagy vállalja egy gazdaság a folyó fizetési 

mérleg jelentős romlását, vagy kénytelen lesz racionalizálni az energiafelhasználást. Nem 

kérdés, hogy ebben a folyamatban fontos eszközök a takarékosságra ösztönző intézkedések és 

energia-hatékonysági programok. Ezek alapvetően közép és hosszútávon nyújthatnak 

megoldást, azonban a rövid távú túlélést is biztosítani kell. Ilyen lehet a gázfogyasztás 

csökkentése, hőmérsékletek központi szabályozása, illetve a vállalati támogatások folyósítása. 

Magyarország két fókuszt határozott meg ebben a kérdésben egyrészt a KKV-k átmeneti 

finanszírozási segítsége, továbbá az energia-intenzív iparágok -ahol az energia a teljes 

költségvetés legalább 3%-át teszi ki- nagyvállalatainak energia kiadásaihoz kapcsolódó 

támogatások biztosítása. 

Az előadás harmadik szakaszában a korábban említett kockázatok elkerülésére lehetőséget 

adó pontok kerültek bemutatásra. Az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikája bizakodásra adhat 

okot, hiszen az államháztartási hiány évről évre folyamatosan csökkent, és a COVID-19 előtt 
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már az 1%-os hiánycél került bele a költségvetési tervezetbe. Annak ellenére, hogy a pandémia 

az államadósság szintjére is kedvezőtlen hatással volt, az előbbi tény egyértelműen bizonyítja 

az ország képességét a megfelelő gazdaságpolitikai stratégia végrehajtására. Ezt bizonyítja az 

is, hogy a 2010-2019-es időszakban követett hiánypája szűkítés aligha lehetett volna 

eredményesebb. Nehézséget jelent a konvergencia-pálya követése. Az idei államháztartási 

hiánytervezet is ennek függvényében lett kialakítva, a tervezett effektív hiány a hazai GDP 4,9%-

a. Komplikációt jelent a kormány által beszerezni kívánt plusz gáz, amelynek költsége 740 

milliárd Ft, és ami az idei elszámolás része., Ez az oka annak, hogy a hiány 6,15%-os lesz. 

Azonban a valós hiány továbbra is 4,9% marad, hiszen ez a többlet gázmennyiséget a tél 

folyamán felhasználjuk, csökkentve a következő évi költségvetés terhét. További költségvetési 

intézkedésként megjelenik a beruházások elhalasztása több körben, az olyan májusban 

bevezetett költségvetési zárolások, mint például a tárcák kiadási plafonjának bevezetése, illetve 

a rezsicsökkentési rendszer júniusi átalakítása kiegészítve különböző energiamegtakarítási 

intézkedésekkel. Ezek az intézkedések tükrözik azt a restriktív gazdaságpolitikai választ, amelyre 

szükség van ahhoz, hogy a gazdaság átvészelje a várhatóan legalább 2022 végéig tovább 

növekvő inflációt és a többi gazdasági kihívást. A bemutatott események alapján a miniszter 

hangsúlyozza, hogy a jelenlegi kormányzati ciklus alapvetően két részből fog állni. Első körben 

a fő feladat a gazdasági nehézségek átvészelése a veszteség minimalizálása mellett. A megfelelő 

intézkedések bevezetése esetén 2024 végére már lehetőség lesz visszaállni a pandémiát 

megelőző időszak növekedési pályájára. Ehhez azonban elengedhetetlen megállapodni az 

Európai Unióval a támogatások kérdésében, szigorú és fegyelmezett költségvetést követni, 

levonni olyan tanulságokat, mint az atomenergia potenciál bővítése. Amennyiben ez sikerül, 

2024-től újraindulhatnak az adócsökkentésre vonatkozó programok, azonban addig a 

foglalkoztatás és működőképesség fenntartása marad a fókuszban. Ahogyan ezt egy-

mondatban Varga Mihály pénzügyminiszter úr is összefoglalta: “A magyar gazdaságpolitika 

felismerve a kihívásokat, a következő években racionális és megfelelő döntéseket tud hozni, 

amelyek ezt a nehéz előttünk álló 1-1,5 évet 24-től egy kedvezőbb, növekedést újra lendületbe 

hozó ugyanakkor az egyensúlyi pozíciót is megtartó állapotba tudják navigálni” 

Készítette 

Fenyősi Zoltán Róbert 

Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója 
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„A legjobb eszköz a befektetés” Laurent Maurin előadása 
A vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén előadást tartott Laurent Maurin, az Európai Beruházási 

Bank közgazdasági osztályának vezetője. Előadása két főbb témát járt körbe: az Európai Unió 

jelenlegi gazdasági helyzetét és gazdasági kihívásait – leginkább a COVID-19 és az orosz-ukrán 

konfliktus által beemelt problémákat és azután jelentkező trendeket – illetve az Unió hosszú 

távú küldetését, a digitalizációt. 

Az általános helyzetértékelését a kihívások felvetésével kezdte Maurin. Itt három 

megfigyelést hangsúlyozott: 

1. az EU gazdasága visszatért (GDP-ben mérve) a járvány előtti szintre, de nem a háború 

előtti szintre, a talpra állási idő rövid volt és egyenlőtlen a nemzetgazdaságok között; 

2. a COVID-19 alatt bevezetett válságkezelő intézkedések támogatták a befektetési 

kedvet, elsősorban a digitalizációs lehetőségekbe, másodsorban pedig a „zöld” 

energiákba; 

3. két nehezítő tényezőt lát az utóbbi időszakban: az infláció által előidézett monetáris 

szigor hatását a pénzügyi szférában és az Ukrajnában zajló háború miatt érezhető 

bizonytalanságot. 

A válság előtti időszak optimizmusra adhatott okot, hiszen a statisztikai adatok alapján a 

közép-kelet-európai gazdaságokban is erős fellendülést tapasztalhattak, ahogy az is bíztató a 

COVID-19-es gazdasági válság kezelése kapcsán, hogy sokkal gyorsabban és lendületesebben 

felépültek belőle, mint a 2008-as világválságból. 

Ezt árnyalja, hogy a vállalati beruházások sajnos még nem érik el a válság előtti szinteket, 

ebből is jól látszik, hogy a vállalati szektor még küszködik az utóhatásokkal. Erre sajnos a háború 

kitörése és eszkalálódása nem gyakorolt pozitív hatást, sőt a helyzet itt súlyosbodni látszik a 

statisztikák alapján.    

Az energiaárak növekedése – leginkább a fosszilis forrásokból származóké – nem volt biztató 

és a háború hatására még nagyobb ugrást láthattunk az árakban. Maurin itt megjegyezte, hogy 

ekkora növekedési ütemet az energiaárakban az utóbbi harminc évben nem láthattunk, a nagy 

gazdasági világválság alatt történő kisebb növekedést össze nem hasonlíthatónak írta le. 

A közgazdász szerint a legfontosabb, hogy a világjárvány okozta sokk után az európai 

vállalatok nem kevesebb, mint 56%-a igényelt és nyert el támogatást. Ez nagyrészt hitel 

formájában nyilvánult meg. Ennek hatása, hogy a rövid lejáratú banki hitelek szignifikánsan 

megdrágultak. Azonban megfigyelhető volt egyúttal az is, hogy a digitalizációs lehetőségekbe 

való befektetés elősegítette a gazdaság gyógyulásának folyamatait és mérsékelte az egyéb 

értékesítési szférákban történő kieséseket Európa összes régiójában. 

Az orosz-ukrán háború árát Maurin magasnak találta, sajnos annak különböző tényezői 

egymást multiplikálták. A növekedő energiaárak mellett az előadó szólt a kieső 

exportbevételekről és a potenciális befektetői bizalom elvesztéséről – ezek közül kiemelte, hogy 
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a legsúlyosabb egyértelműen az energiaárak drágulása volt. Sajnos az európai államok 

energiafüggőségének diverzifikáltságának hiánya megnehezíti a közös platform megtalálását. 

Mint láttunk a közelmúlt híreiből, mindenki máshogy igyekszik megtalálni a megoldást a helyzet 

enyhítésére. 

Kiemelte, hogy a vállalati szektor több szempontól is sebezhetővé vált a háború által generált 

gazdasági kihívásoknak. Egyrészt a gáztól és energiaáraktól való függőségnek ők a legnagyobb 

áldozatai –közülük is leginkább az élelemiszeripar és az agrárium. Különösen a litván, a bolgár 

és a finn vállalatok sínylették meg ezeket a kihívásokat, azonban Magyarország sem áll messze 

tőlük a veszteségek összesítése során. Megfigyelhető továbbra, hogy az átlag európai vállalati 

profit csökkent, míg kiadásai és kockázatai nőttek. Ennél fogva arra következtetésre juthatunk, 

hogy több felszámolásnak lehetünk szemtanúi a közeljövőben. 

Ennek kiküszöböléséhez a legjobb eszköz a befektetést. Az előadó úgy látja, hogy a 

válsághelyzetből való kilábalást a befektetésekkel lehet elérni, ami erősebb uniós pénzügyi 

integrációt és kooperációt igényel természetesen, ennek megnyilvánulása már az évek során 

több ízben felvetett tőkepiaci unió terve lehetne. 

Az előadását azzal zárta, hogy a jelenleg zajló energiakrízis jelentősen csökkentette az 

európai vállalati szféra profitját és lehetőségeit, valamint a geopolitikai változások mibenléte 

sem látható jelenleg tisztán. Sajnálattal látja, hogy a válságkezelés egyelőre nemzeti szinten 

maradt, nem történt jelentős európai összefogás a kihívások csökkentésére. Reménykedik 

viszont abban, hogy később elkezdődik egy diskurzus az Európai Unió pénzügyi szabályait 

illetően. Azt megnyugvással tapasztalta, hogy a nemzeti jegybankok szigorítottak a fiskális 

politikájukon és azok rendezetten zajlottak le eddig. 

Mindent összevetve a jelenlegi helyzet nem éppen derűs, ellenben abban bizakodik Maurin, 

hogy ez a kihívásokkal teli időszak lehet a talaja egy reformidőszaknak, amiben erősödhetnek a 

tagországok közötti együttműködés – mint ahogy például a COVID-19 járvány alatt a 

digitalizáció talált utat magának.  Fontosnak tartja továbbá, hogy az energiapiacon nagyobb 

részesedést tegyenek ki a zöld és független források a későbbi hasonló helyzetek és a globális 

felmelegedés elkerülése végett. Az előadás végén felhívta ismét a figyelmet, hogy a tőkepiaci 

unió lehet a mélyebb integráció és egyúttal Európa stabilizálásan kulcsa.   

Készítette 

Balogh Attila 

Budapest Corvinus Egyetem hallgatója 
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Van-e terápia a gazdaság diagnózisára? 
Magyar Közgazdasági Társaság 60. Közgazdász-Vándorgyűlés Szeged, 2022.09.22-23. 

“A 2022-es év gazdasági és költségvetési kihívásai” címmel tartotta meg szekcióülését az 

Államháztartási Szakosztály. A bevezető előadást, Prof. Dr. Kovács Árpád Költségvetési Tanács 

elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke tartotta. Az ezt követő kerekasztal-beszélgetést Plósz 

Dániel János (gazdasági és koordinációs igazgató, Közért+ Zrt.), a Nemzeti Közszolgálati 

egyetem vendégoktatója és vendégkutatója, az MKT Államháztartási Szakosztályának titkára 

moderálta. A résztvevők Kovács Árpád, Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár, 

Pénzügyminisztérium, az MKT Államháztartási Szakosztályának elnöke, Baksay Gergely 

közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti 

Bank, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnöke, az Államháztartási Szakosztály 

alelnöke és Virovácz Péter vezető közgazdász, ING Bank voltak. 

Baksay Gergely felvezetőjében kiemelte, hogy „azért van rendkívüli nehéz helyzetben a 

költségvetés, mert olyan sokkok érik, amire senki nem készülhetett fel, amire igazán nem 

lehetett számítani.”, és habár árnyalatokban máshogy látnak dolgokat, a közgazdászok egyet 

értenek ezzel. 

A szekcióülés nyitó előadását Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, és az 

MKT örökös tiszteletbeli elnöke tartotta, és vele együtt végig járhattuk, hogy pontosan milyen 

kihívások elé néz és nézett a magyar gazdaság a 2022-es évben. Az előadás anyagára úgy 

hivatkozik, mint egy „közös műnek a része”, hiszen több szakember által beküldött anyagokból 

felhasznált az elemzéséhez. 

Két fő gondolatsor mentén haladt: egyrészt az államháztartási pozíciókat befolyásoló külső 

okokat fejtegette, mint a globális gazdasági és ideológiai harc következményei, a globális 

működés túlhajtásából származó együttműködés problémái vagy az érték-és érdekfelfogásból 

következő egyre mélyülő feszültségek, amiket látszólag próbálnak kompromisszumokkal 

eltüntetni, de Dr. Kovács Árpád kibékíthetetlennek tartja ezeket a feszültségeket. 

Fontosnak tartotta azt is megemlíteni, hogy a külkereskedelmi egyenleg trendjei számunkra 

nagyon kellemetlenül alakulnak. A legnagyobb vesztesei vagyunk a cserearányok alakulásának, 

pedig a 2012 és 2019 közötti időszakban jó pár olyan év volt, amikor a cserearányok úgy 

alakultak, aminek a külkereskedelmi egyenlegre egy óriási pozitív hatása volt, akár 1-2% is 

belejátszottak a GDP növekedésbe. A cserearányveszteségnek a megfékezése azért is érdekes, 

mert az ikerdeficit ezzel nagyon jelentősen összefügg. Ha együtt nézzük az ikerdeficitet és az 

államadósságnak a vonatkozását, akkor az államadósság egészen jól kezelhető az ikerdeficit 

számaihoz képest, de ezek együtt már súlyos problémát jelentenek. 

A külső okok közé tartozik még az ukrajnai orosz agresszió hadműveleti kihatásból származó 

hatásai, menekültek fogadása és tranzitálása és az ebből következő szankciós politikai lépések. 

Szankciós politikának, habár lehet vitatkozni róla, de Dr. Kovács Árpád meggyőződése szerint 

vannak következményei. Az energia és nyersanyagellátásnak vannak zavarai, inflációt gerjesztő 
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hatásai. Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint akármilyen pozitív előrejelzések 

is jönnek, a vállalatok nem ennyire optimisták, úgy készülnek a jövő évre, hogy az 

energiaszámlák még magasabbak is lehetnek, mint ami most látható a mutatószámok alapján. 

Ez persze kihathat a majd az átlagos fogyasztókra is. 

A második fő tényező a honi okokban kereshető. Több tanulmány is készült arról, hogy 

milyen alacsony a hatékonysága a reálgazdasági működésnek, és „megkockáztatom, az 

államháztartási és az állami irányítás gyengeségeinek, érdemes a versenyképességi jelentéseket 

ebben a tekintetben nézni”, folytatta Dr. Kovács Árpád. De ezek közé tartozik még a 

kormányzati támogatási politika kellő normativitást és követelménytámasztást nélkülöző 

működése ennek az összes következményével együtt vagy a hosszabb távú társadalompolitikai 

céloknak alárendelt adó- és támogatáspolitika hatásmechanizmusa, amit Dr. Kovács Árpád 

társadalom politikai szempontból mély empátiával néz, „de azt látni kell, hogy mindezek a 

lépések pénzbe kerülnek” és látható az is, hogy a szolgáltatások, oktatás és egészségügy nem 

kellő hatékonysággal működnek és a gazdasági működés segítésében sem tudják kifejteni 

azokat a hatásokat, amiket kellene. 

A különböző külső hatások, belső változások esetenként késedelmes figyelembevétele 

jellemző hazánkra, ami jól látható a KATA esetében is. A KATA gyengeségei mindenki által 

tudottak voltak és a kivezetés körülményei mégsem olyan üdítő módon történtek meg, mint 

amire egy felkészülés esetén lehetett volna. Ez még csak a jéghegy csúcsa, de összességében 

mindenki egyetért, van még feladatunk. 

Banai Péter Benő szerint „minden egyes gazdaságpolitikai gondolkozásnak az alapja, hogy 

legyen egy helyes diagnózisunk és legyen utána egy helyes terápia.” A hatékonyság javítása 

érdekében rengeteg feladata van még az országnak, de szerinte alapjába véve jó pályán volt a 

magyar gazdaság, még a pandémia ideje alatt is, hiszen magasan tudták tartani a 

foglalkoztatottak számát. 2020-ban a reálbérek is emelkedtek és a magyar gazdaság kisebb 

mértékben esett vissza, mint az EU átlag. A magyar gazdaság bővülése minden évben 

meghaladta az Európai Unió átlagát, 2011-2019-ig minden évben csökkent az adósság, a hiányt 

a növekedésnek és az adósság csökkenésének köszönhetően a 3%-os limit alatt tudtuk tartani. 

Amíg az államháztartás adóbevételei folyamatosan növekedtek, addig az adócentralizációs ráta 

tulajdonképpen csökkent, amit egy nagy eredmény önmagában. 

A foglalkoztatás javulása és a bérek emelkedésének eredményeként a fogyasztási adók 

minden területen 2021-2022 első hét havában és 2023-as előirányzatban várhatóan növekedni 

fognak. Tehát a költségvetésnek nem bevétel oldali, hanem kiadás oldali problémái vannak, 

„amin lehet vitatkozni” tette hozzá Dr. Kovács Árpád, „hogy ezeket a problémákat 70%-ban vagy 

csak 50%-ban külső hatások okozták, és mi csak 30%-ban járultunk hozzá, vagy 50%-ban 

felelősek vagyunk a túlköltekezéseinkkel, a beruházási politikánkkal, amit egyébként a 

Költségvetési Tanács számos alkalommal kifogásolt”. Jól látható, hogy tulajdonképpen kiadás 

oldali korrekciókra van szükség az elkövetkező években. Az adó tömeg és az adó mennyiség 

emelése semmiképp sem jelent megoldást. A differenciált adópolitikai megközelítés, a 



Világpolitika és Közgazdaságtan  MKT Vándorgyűlés 

81 
 

teherviselő képesség arányában való gondolkodásmód van ezen a területen jelen. SZJA-val 

kiugróak a teljesítések. 

„Az idei év 3-5% közötti gazdasági teljesítménnyel fog záródni”, folytatta Dr. Kovács Árpád,” 

A romló körülmények között is képes hazánk gazdasága a fenntartható működésre. Az előttünk 

álló években számottevő javulás szükséges – GDP arányában – mind az államháztartás 

(kormányzati szektor) hiánya, mind a bruttó államadósság tekintetében”. Egy dolog valóban 

igaz, nehéz biztosat mondani a jelen helyzetben a gazdaság ügyében. Egy évvel ezelőtt senki 

nem gondolta volna, hogy ma, Magyarországon kétszámjegyű kamatkörnyezetről fogunk 

beszélni, és mégis itt vagyunk most. Ez komoly változást jelent, amihez mindenképpen 

alkalmazkodnunk kell. Viszont fontos a hatékonyság javításán túl, az Európai Unióval folytatott 

tárgyalások lezárásán túl, hogy egy aktív gazdaságpolitikát tudjunk követni. 

Készítette 

György Enikő 

Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója 
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Lifelong learning és innováció 
A 60. Közgazdász-vándorgyűlés keretein belül innovációpolitika és foglalkoztatáspolitika 

összehangolása témájú kerekasztal beszélgetésen osztotta meg a témával kapcsolatban 

gondolatait Deutsch Nikolett, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és Innovációs Intézetét 

vezető egyetemi docense, Nagy Ádám az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője és Szabó István az 

NKFIH elnökhelyettese. A beszélgetést Trautmann László, az MKT Fejlődésgazdaságtani 

Szakosztályának elnöke moderálta. 

A beszélgetés korunk technológiai átrendeződésének munkaerőpiacra gyakorolt hatását 

járta körbe, ezen belül is a jelen geopolitikai átrendeződésének, energiaválságának és 

koronavírus világgazdaságra gyakorolt hatásainak keretein belül. Deutsch Nikolett szerint az 

alábbi tényezők a rövid és hosszú gazdasági ciklusokra különböző mértékben lesznek hatással, 

azonban a jelenlegi turbulens környezetben a cikluson belüli helyünket is nehezen tudjuk még 

meghatározni. Kulcskérdés, hogyan reagáljuk le ezeket a gazdasági sokkokat, ugyanis ezek a 

jövő ciklusait is befolyásolják. A technológiai paradigmaváltás azonban már korábban kezdetét 

vette, gondolkodásunkat már új keretek között határozzuk meg. 

Erre erősített rá Szabó István is, aki a pozitív hozadékait emelte ki a mostani helyzetnek. 

Szerinte a jelenlegi válság olyan pályára állította a gazdaságot, aminek köszönhetően a 

gazdasági szereplők már nem CSR tevékenységként tekintenek az olyan kulcskérdésekre, mint 

az energetika, körforgásos gazdaság vagy az egészségügy, hanem központi, meghatározó 

tényezőkként építik be ezeket működésükbe. 

Nagy Ádám hozzátette, hogy valóban azok a cégek vannak most versenyelőnyben, mind 

munkaerőmegtartó képességüket, mind gazdasági eredményességüket tekintve, akik ezekre a 

változásokra, a zöld átmenetre már tudatosan készültek. Innovációpolitika szempontjából a 

humántőkébe való befektetéssel kerülhetjük el azt, hogy a 70-es évekhez hasonló mély válság 

alakuljon ki. 

Szabó István is hasonlóan vélekedett. Szerinte a kreatív iparba való minél erőteljesebb 

átmenet simíthatja ki a válságot, akár rövid, akár hosszú távon, ehhez azonban tudatosan minél 

magasabb hozzáadott értékű, gondolkodásra és kreativitásra ösztönző munkahelyek 

teremtésére van szükség. A szakpolitika szerepe tehát ilyen tekintetben egyre nő, amit a 

munkáltatók elmúlt években megváltozott mentalitása segít, egyre szívesebben osztják meg jó 

gyakorlataikat szakmán belül. 

Deutsch Nikolett hozzátette, hogy a technológia átmenettől nem kell félni, a technológia 

nem egy exogén változó, elvégre életünk megkönnyítésére fejlesztjük azt, kölcsönhatása 

társadalmi intézményrendszereinkre azonban nem egy magától értetődő folyamat. Ami 

segíthet eligazodni az exponenciálisan gyorsuló technológiai környezetben az a kompetencia 

alapú gondolkodásra való áttérés. Ne beosztásokban vagy munkakörökben gondolkozzunk, 

hanem kompetenciákban. Ez a gondolkodás már a felsőoktatásba is begyűrűzött, a 
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gyakorlatorientált, élményalapú szemináriumi órákon keresztül. Az egyetemi hallgatók 

korszerűbb módszertanokon keresztül tudják kibontakoztatni készségeiket, mint korábban. 

Szabó István szerint is az egyetemek csökkenthetik a rést a technológia fejlődési gyorsasága 

és társadalom adaptációja között. Az egyetemek szellemileg felemelik környezetüket, erősebb 

szerepet vállalnak az innovációs folyamatokban, azonban ezek nem öncélú tevékenységek, 

azokat a vállalatok problémái, igényei szerint alakítják. 

A továbbképzés szerepe felértékelődik, a vállalatok, ha stratégiailag tudnak is adaptálódni a 

változásokhoz, ezeket a folyamatokat munkavállalói képzésekkel is meg kell támogatni. Ebben 

a felelősséget mindenképpen a munkáltatóknak tulajdonít Nagy Ádám, részükről a 

paradigmaváltás még legtöbbször hiányzik ilyen tekintetben. 

A beszélgető felek egyetértettek azonban abban, hogy egy generációváltás már 

egyértelműen megfigyelhető fiatal munkavállalók részéről, akik elkötelezettek a lifelong 

learning-el kapcsolatban, de munkáltatók részéről is rengeteg pozitív példát lehet felsorolni 

belső továbbképzési rendszerek kialakítása terén. Hasonlóan értékelődik fel a műhelyek 

szerepe is az egyetemi szférában. Ezek egyrészt top-down szerveződhetnek egy adott 

tudományterületen belüli probléma megoldására, másrészt alulról, hallgatók összefogásával. 

Azonban az utóbbinál is szem előtt kell tartani, hogy a tanulók ténylegesen felmerülő 

problémára nyújtsanak megoldást, így az egyetemek, vállalatok útmutatást nyújtó szerepe itt is 

megkerülhetetlen Szabó István szerint. 

Nagy Ádám továbbá hozzátette, hogy az idősebb munkavállalókat és a munkaerőpiacba 

visszaintegrálódó nyugdíjasokat még ha nehezebb is meggyőzni a továbbképzések 

fontosságáról, ez náluk is hasonlóan lényeges. A résztvevők, azaz a vállalkozások, a szakpolitika 

és az oktató intézmények között a közvetítő szerepe is meghatározó. A továbbképzéseket egy, 

a duális képzésekhez hasonló rendszerek kialakítása orvosolhatná, ezeknek időtartama azonban 

értelemszerűen nem években, hanem hetekben mérhető. A képzéseknek személyre szabottan 

kell megvalósulniuk, a soft skillek fejlesztésének szerepe azonban egyértelműen felértékelődik 

– tette hozzá Szabó István. 

A beszélgetést Deutsch Nikolett azzal a gondolattal zárta, hogy kiemelt fontosságú egy 

képzésben a résztvevő feleket is meghallgatni. Egy egyetemi szak szól a későbbi munkaadóknak, 

a jelenlegi és múltbéli hallgatóknak, és az oktatóknak. A szereplők között azonban nem 

egyszerűen a párbeszédet kell megvalósítani, hanem egy olyan rendszert kialakítani, ahol az 

egyik szereplő gyakorlatai ténylegesen befolyásolják a többi működését. 

Készítette: 

Szabó Bálint 

Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója 
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Innováció: A kalapácsember és a Spray problémája 
A 60. Közgazdász-vándorgyűlés került megrendezésre Szegeden 2022. szeptember 22-23-

án, aminek keretében hangzott el MKT Versenyképességi és Informatikai Szakosztályainak 

kerekasztalbeszélgetése Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások körében 

címmel. 

A bevezető előadást Csath Magdolna tartotta, amelyek betekintést nyújtottak abba, hogyan 

gondolkoznak a hazai vállalatok az innovációról. Ezt kerekasztal beszélgetés követte, ahol 

Pongrácz Ferenc moderálásával meghallgathattuk Szabó István gondolatait az innovációról, 

mesélt Megyeri Péter az Etelburg sikeréről és Simon Attila betekintést nyújtott a Herendi 

Porcelán Manufaktúra üzleti gondolkodásába. 

Csath Magdolna először is az innováció fogalmát tisztázta. Sokak szerint csupán a cégen 

belüli újításokat értik a fogalom alatt, azonban ez ennél összetettebb. Az innováció 

megoldásokat nyújt a vállalatnál felmerülő problémákra, azonban ehhez elengedhetetlen a 

megkérdőjelezés. Fontos, hogy a vállalat vezetője munkakörnyezetében folyamatosan 

kérdéseket tegyen fel. Ha ezek a kérdések megvannak, már csak a válaszokat kell erre 

megtalálni. Ezek a válaszok megoldásokat nyújtanak, amik a jövőbe mutatnak a vállalat 

életútjában. Az innováció jövőorientáltsága mellett, emberközpontú is. Fontos, hogy a vezető 

ne csak megkérdőjelezzen, hanem motiválja is környezetét. 

Csath Magdolna és kutató csapata különböző szempontból vizsgálta meg a vállalatokat. A 

kutatásuk célja, hogy feltérképezzék a vállalatok jövőorientáltságát kérdőívekkel és interjúkkal. 

Olyan vállalatokat helyeztek a középpontba, amelyek hazai viszonylatok közt nyertek 

támogatásokat. Megvizsgálták Magyarország helyzetét az EU-s statisztikák alapján: 25. helyen 

vagyunk a foglalkoztatottságot tekintve, 22. az innovatív cégek arányában. Jól szerepel az ország 

az állami innovációs támogatások nyújtása terén, azonban igen gyenge eredményeket nyújt az 

intellektuális eredmények és az innovatív cégek alkalmazotti arányában. 

A kutatási alapot nemzetközi tendenciák adták: Svédország, Luxemburg és Izrael. Svédország 

igen erős a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás terén. Az országban nincs pályázat írás 

és korrupció sem. Luxemburgban előtérbe helyeződik a csoportmunka kultúrája és a tudás 

megbecsülése tekintetében. Izraelben meglepően felértékelődik a kudarc szerepe, mivel, ha 

valamit másodjára csinálsz, az sokkal jobb, mintha sosem csináltad volna. Erős az informális 

rendszerük, az együttműködés bizalmi alapokon nyugszik. Az ország sem híve a pályázat írásnak. 

A hazai tendenciákban főként a megvásárolt innováció kap hangsúlyt, a vállalatoknak nincs 

jövőbeli céljuk. A pályázatok során nem vizsgálják mennyire hatékonyan költik el a pénzt. Az 

együttműködésnek sincs a vállalatoknál akkora hagyománya, mint külföldön. A megkérdezettek 

bizalomhiányra hivatkoztak. A megkérdezettek véleménye a pályázatokról az, hogy túl nagy a 

bürokrácia, a korrupció és ezzel ellehetetlenítik a kisebb vállalkozások esélyeit. 

A kutatás során megkérdezték a résztvevőket arról is, hogy mi nehezíti az innovációt. Sokszor 

találkoznak megélhetési pályázatokkal, amelyek célja csupán a vállalat életben tartása. Nincs 
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olyan innováció a háttérben, ami a jövőre utalna, hiszen a jelen helyzet fenntartásáért 

pályáznak a pályázók. A feldolgozóiparban nehezíti a helyzetet az is, hogy sokszor nem fogadják 

el a pályázatoknál magát az innovatív ötletet. A pályázás folyamatát továbbá az is nehezíti, hogy 

a pályázó és a kiíró között nincs élő kapcsolat. 

Összességében tehát elmondható, hogy az innovációhoz nem elég a pénz, szükség van 

tudásra, motivációra megfelelő környezetre és kreativitásra. Elmondható, hogy fejlődés nincs 

innováció nélkül. 

Az előadást követő kerekasztal beszélgetés moderátora Pongrácz Ferenc volt, aki az EIT 

Health InnoStarts regionális igazgatója és az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke. A 

kerekasztal résztvevője volt Csath Magdolna egyetemi oktató, aki az MKT Versenyképességi és 

Informatikai szakosztályainak elnöke és Szabó István a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, Megyeri Péter az Etelburg társ 

alapítója és Simon Attila a Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. vezérigazgatója. 

Szabó István pár szót fűzött Csath Magdolna előadásához. Az ő kutatási tapasztalatai alapján 

a vállalkozói szférában sokszor fogalmazódik meg a cégek felé, hogy miért nem innoválnak. Erre 

sokszor azt a meglepő választ kapják, hogy nem látnak rá okot. Azoknál a vállalatoknál, amelyek 

mégis innovációra adják a fejüket, sokszor tapasztalják, hogy a „Spray and pray” technika nem 

működik. Ezt hangsúlyozta előadásában Csath Magdolna is: nem elég pénzt fecskendezni az 

innovációba, ennél több kell ahhoz, hogy működjön. 

Megyeri Péter az Etelburg társ alapítója egy sikeres írószergyártó céget vezet. A tollak a 

régmúlt hagyományait testesítik meg egy jövőbe mutató technológiával. Az irószer innovációs 

projektjei során törekedtek a fenntarthatóságra és előtérbe helyeztek különböző értékesítési 

formákat és vevői igényeket. A Covid járvány okozta nehézségek miatt fordultak a social media 

felé, és nyitották meg webshopjukat. A vevői igényeknek megfelelően pedig beruháztak egy 

olyan gépre, amely egyedi szint képes keverni. A projektek legtöbbször saját finanszírozásiak 

voltak, azonban voltak igénybe vett pályázatok is. A márka építése szempontjából fontos a tollak 

levédése, a tinta színek szabadalmaztatása, ezen feladatokat külső szakemberek végzik el. 

Simon Attila a Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. rávilágított arra, hogy ma már 

elmondhatjuk, hogy a válság helyzetek is innoválódnak. A vezérigazgató vezette a céget a 2008-

as válság ideje alatt, a Covid járvány közben és a jelenlegi háborús válságban is helyt áll a cég 

élén. Elmondása szerint minden válsághelyzet egy kicsit más, és más-más stratégiák 

kidolgozására volt szükség. A jelen úgy definiálta az innovációt, hogy az optimális vállalti 

környezet és a valós vállalati környezet különbsége, amelyben kihívásokkal találkozik a vállalat 

és az innováció mutat erre megoldást. A cégek tekintetében nagyon nehéz meghatározni, hogy 

mi az optimális vállalati környezet, mivel ezek mindig egyedi helyzetek. Ezek ismeretében nehéz 

meghatározni a hatékony innovációt is. A cég azonban az új termékek palettáját minden nap 

bővíti, aminek két forrása van: vevői igények alapján összeállított ötletek és a belső pályázatok 

alapján beérkezett művek. Ezeket a cég különleges csapata dolgozza fel, és dönti el, hogyan 

készítenek új termékeket. Azonban Simon Attila is kihangsúlyozta, hogy nem a pénz a 



Világpolitika és Közgazdaságtan  1. évfolyam, 1. szám, 2022 
 

86 
 

legfontosabb az innováció során, hanem a kreativitás és a szaktudás. A vállalat ebből fakadóan 

innovációit saját forrásból finanszírozza. 

A vállalati szektorban jelenleg Magyarországon a pénz motivál. Sokak szerint ez elegendő a 

vállalat fejlődéséhez, azonban ehhez több minden szükséges. Az alkalmazottak szaktudása és 

motiválása nélkül a vállalat nem tud a jövő felé indulni, hiszen a „vásárolt innováció” nem 

minden esetben segíti a vállalatot a jövőbeli céljaihoz. 

Készítette:  

Benedek Csilla Ilona 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Gazdálkodási- és menedzsment szakos hallgatója  
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A munkaerőpiac kétarcúsága hazánkban 
Innováció, tudás, kitüntetések. Ezekkel a szavakkal lehet a legjobban jellemezni a szegedi 

Közgazdász-vándorgyűlést, amely idén a 60. jubileumát ünnepelte. A hazai közgazdász szakma 

legnagyobb konferenciáját évről-évre a Magyar Közgazdasági Társasság rendezi. 

A programsorozat egyik fő témája a magyar sajátosságnak mondható „munkaerőhiány és a 

munkaerőtartalék” kettőségének a vizsgálata volt, ugyanis ez a látszólagos ellentmondás már 

2016 óta foglalkoztatja a munkaerőpiaci problémákkal foglalkozókat. 

A fentebb említett kérdéskörben a bevezető előadást a Központi Statisztikai Hivatal 

nyugalmazott főtanácsadója Lakatos Judit tartotta. Elhangzott, hogy a munkaerő tartalék a 

kereslet és kínálat különbségeként írható fel leginkább. Hozzávetőlegesen 2018-ig a munkaerő 

kínálat volt túlsúlyban, de napjainkra ez átfordult. Ennek egyik fő oka, hogy a munkaerő kereslet 

jellege abszolút nem innovatív, túlsúlyban van az élőmunka igényes termelés, így a szükséglet 

nő. Ha a demográfiai adatokat tekintjük látható, hogy a fiatal felnőttek több időt tanulnak, mint 

korábban, de emellett dolgoznak is, amiben szintén jól látszik ez a kettőség. Ennek feltehető 

okai a diákszövetkezetek kedvező adózása, illetve az idén bevezetett 25 év aluli 

munkavállalóknak szóló adómentesség. A nyugdíjkorhatár 65 évre lett emelve egyaránt nőknek 

és férfiaknak is, emellett személyi jövedelemadó mentesé tették a nyugdíjas évek alatt dolgozók 

fizetését. Ezzel szemben bevezették a nők 40-et, ami hatására közel 300-400 ezer nő vonult 

nyugdíjba idő előtt – hangzott el az előadáson. A jövőre vonatkozó megoldások előtt az előadó 

kiemelte, hogy kizárja a spekulációs jellegű energia árrobbanást hosszú távon és az esetleges 

ár-bér spirált is. Ugyan lehetséges megoldás a pótlólagos források keresése (pl. ukrán 

vendégmunkások), de ami nálunk hiányszakma az Nyugat-Európában is az, így csak tranzit 

ország maradhatunk. Esetleges megoldás lehet még a nyugdíjrendszer megreformálása. 

Lakatos Judit szerint rugalmasabbá kell tenni ezt a rendszert, növelni a nyugdíj korhatárt, és 

nagyobb mértékben elérhetővé tenni a munkavégzést a nyugdíj alatt. 

A diskurzust rendkívül hasznosan elindító prezentáció után a panelbeszélgetést Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

Nábelek Fruzsina kezdte meg, aki a munkaerő piac keresleti oldalának az összefüggéseit 

mutatta be. A toborzási nehézség a közbeszédben is elterjedt ipar és vendéglátó szektort érinti 

a leginkább. Fizikai munkás nagyon kevés található az országban, de az ő képzettségük, illetve 

a munka végzésük minősége is problémás a legtöbb esetben. Versenyképes vállalatok 

felméréseik alapján ezt a bérszintek emelése sem orvosolná. Megoldásként a megváltozott 

munkaképességűek képzését javasolta, hiszen ebből a csoportból alig vállalnak munkát. 

Hasonlóan vélekedik a témakörről Boda György (emeritus egyetemi docens, Budapesti Corvinus 

Egyetem, a Boda & Partners Kft. managing partnere, az MKT Munkaügyi Szakosztályának 

elnökségi tagja) is, aki a tudástőke növelésében hisz. Megfogalmazása szerint a probléma egyik 

gyökere a negatív migrációs egyenleg, amire jelenleg nincs megoldás. A nehézség másik oldala 

az alacsony termelékenység és a nem szakképzett emberek alkalmazása, hiszen gazdaságilag 

jobban megéri betanítani a leendő munkavállalókat. Megállapítása szerint ez társadalmilag 
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haszontalan, „sötét jövőt” jósol, hacsak nem hoz létre a kormány jelentős oktatási 

beruházásokat. 

Budai László (főosztályvezető, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztály) a problémát az álláskeresők összetételében látja, hiszen a nagyjából 230 ezer 

munkanélkülinek a 40%-a 12 hónapnál régebben regisztrált (38-39% a tartós álláskeresők 

száma) de ha el is tudnak helyezkedni rengetegen hamar „visszaesnek”. A munkavállalók 

legtöbbször alulmotiváltak, nem akarnak dolgozni. A közfoglalkoztatottak aránya kiemelkedően 

magasnak mondható az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiókban – fogalmazott 

felszólalásában. 

Ezt a Periféria Közpolitikai Kutatóközpont társalapítója, Czirfusz Márton is megerősítette, 

hiszen a munkavállaló költözéssel igyekszik megoldani a munkaerőhiányt, ezáltal úgynevezett 

„szegény zónák” alakultak ki. Ennek hatására az agglomerációban is felmerültek megoldásra 

váró problémák, hiszen az ingatlan árak jelentősen emelkedtek, illetve sokszor ezek a területek 

még nincsenek megfelelően közművesítve. A vállalatok a termelés áthelyezésével igyekeznek 

megoldani a felmerülő hiányokat, sokszor globális költözéssel élnek (ebből hazánk sokszor 

nyertesen jön ki). Az állam szerepe jelentős, hazánk jelenleg kétféleképpen igyekszik tompítani 

a problémákat: beruházásokra támogatásokat ad, illetve 3. országbeli munkavállalókat 

importál. Jelentős /így muszáj megemlíteni/ a közszférában felmerülő munkaerőhiányt is, 

hiszen sok városban, faluban nincs elég tanár, orvos, közalkalmazott. Szükséges lehet egy 

konzultáció, amelyben az állampolgár elmondja mit vár el ezektől a szolgáltatóktól – 

fogalmazott Czirfusz Márton. Kiemelte, hogy súlyos adathiányosságok vannak munkaerőhiány 

terén, hiszen utoljára 2011-ben volt népszámlálás, így arra tudunk következtetni, hogy 

pontosabb megoldás javaslatok az esedékes népszámlálás kiértékelése után következhet be. 

Összegzésképpen rengeteg megoldási javaslat felmerült, de a szakemberek abban 

egyetértenek, hogy a „kulcs” a megváltozott munkaképességű munkavállalókban, a 

nyugdíjrendszer struktúrájának átdolgozásában, a szakképzési-, illetve oktatási beruházásokban 

és egy esedékes motivációs rendszer kifejlesztésében lehet. Ezzel feltehetően megoldódna a 

két pólusú munkaerőpiac kiegyenlítése is. 

Készítette:  

Pergel Dávid 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Gazdálkodási- és menedzsment szakos hallgat 
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Interjú 
 

A vállalkozói kultúra szerepéről 
Interjú dr. Deutsch Nikolett, egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és 

Innováció Intézet igazgatójával 

A Köz-Gazdaság interjút készített dr Deutsch Nikolettel, a BCE Vállalkozás és Innovációs 

intézetének igazgatójával a vállalkozói kultúra, a vállalkozói tudás fejlődéséről. Az interjú a Köz-

Gazdaság napokban megjelenő angol nyelvű különszámába készült. A különszám 

vendégszerkesztője Huszák Loretta, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem.   

Köz-Gazdaság: A közép-kelet-európai térség gazdasági fejlődésének egyik fontos, ha nem a 

legfontosabb eleme a vállalkozási kultúra fejlesztése. Miben látja a különbséget a nyugati és a 

mi térségünk vállalkozási mentalitásában és mely területen látnak esélyt a fejlődésre, mely 

területen marad meg a különbség (ami persze nem biztos, hogy baj)? 

Deutsch Nikolett: Hazánkban a vállalkozói kultúra fejlesztése a rendszerváltás óta kiemelt 

kérdésként van jelen. Míg az 1990-es és 2000-es években hazánkban a vállalkozók és a 

vállalkozói tevékenységet körül lengte a negatív társadalmi megítélés, ez azóta jelentősen 

tompult. A vállalkozásindítási szándékot és a tényleges vállalkozói aktivitást természetesen 

számtalan politikai, gazdasági és társadalmi tényező és azok változása befolyásolja. Az elmúlt 

évtizedekben a vállalkozási keretfeltételeket befolyásoló intézményekben jelentős változások 

mentek végbe, a COVID-19 világjárvány korábban nem tapasztalt kihívások és bizonytalanság 

elé állította a hazai vállalkozói kört. Pozitív elemként emelendő ki a vállalkozások legitimációját 

segítendő, vállalkozások önálló piaci szereplői csoportként, ügyfélkörként történő azonosítása, 

és a sikeres vállalkozókkal, vállalkozásokkal és start-up-okkal kapcsolatos hírek és információk 

elérhetősége. A kényszervállalkozók mellett megjelentek az új ötletek piacra vitelében 

gondolkodó, növekedésorientált vállalkozók, sőt mára már a társadalmi vállalkozások és 

társadalmi innovációk fogalma sem teljesen ismeretlen fogalom az egyetemi hallgatók körében. 

A témakörrel foglalkozó nemzetközi és hazai szakirodalmi források és kutatások (pl. GLOBE, 

GEM) a vállalkozásindítás és a nemzeti kultúra egyes dimenziói, – mint pl. a hatalmi távolság, a 

bizonytalanságkerülés, az individualizmus, a hosszú, illetve rövid távú orientáció, – között 

összefüggéseket azonosítottak. A hazai felmérések többsége azt mutatja, hogy a bizonytalanság 

és kockázatkerülés továbbra is meghatározó érv a vállalkozási tevékenységek folytatásával 

szemben. A rendszerváltás környékén alapított családi vállalkozások tömegénél aktuális a 

generációváltás kérdése is. A fiatal generációk esetében az egyetemisták körében végzett 2021-

es GUESSS kutatás (Gubik &Farkas, 2021[1]) eredményei azt mutatják, hogy bár a mintában 

szereplő egyetemi hallgatók többsége a diploma megszerzését követően nagy, illetve közepes 

méretű vállalatnál szeretne elhelyezkedni elsősorban tapasztalatszerzés céljából, ugyanakkor a 

tanulmányaik befejezését követő 5 év elteltével már saját vállalkozás alapításában 
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gondolkodnak. Közülük is kiemelkedően magas azok aránya, ahol a szülők vállalkozóként 

tevékenykednek. Ráadásul a 10104 megkérdezett egyetemi hallgató 7.3%-a a megkérdezés 

időpontjában már saját vállalkozást (több mint fele mikrovállalkozást) vezetett. A kutatások arra 

is felhívják a figyelmet, hogy a fiatalabb generációk körében a szűkebb csoporthoz való kötődés 

nagyon fontossá vált, és ez gyakran a vállalkozások indítását támogatja a nagyvállalatoknál való 

elhelyezkedés helyett. Érdekes jelenség továbbá a Mature Preneur-k, a vállalkozási ötlettel bíró, 

40-50 éves innovatív vállalkozói ötlettel bírók megjelenése, akik vállalkozási ismereteik 

fejlesztése és aktualizálása érdekében fordulnak a felsőoktatási intézményekhez, új piaci rést 

képviselve a nemzetközi piacokon. 

Köz-Gazdaság: A vállalkozásfejlesztés, a vállalkozási kultúra elválaszthatatlan az innovációtól. A 

jelenlegi korszakban, a tudásalapú gazdaságban milyen eszközökkel lehetne ösztönözni az 

innovációt, és a felsőoktatás hogyan tud bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe? 

Deutsch Nikolett: Az innováció menedzsment szakirodalma már a kezdetektől fogva komoly 

hangsúlyt helyez az innovációs tevékenységek ösztönzése, ezen belül is az állam, az egyetemek 

és kutatóközpontok szerepének vizsgálatára. Ahogyan az innováció lineáris modelljeit 

felváltotta a hálózati szemléletmód, – gondoljunk csak a Triple Helix, a Quadrupe Helix, vagy az 

innovációs és vállalkozói ökoszisztéma modellekre, – úgy változott meg az innováció ösztönzés 

eszközeinek és ezen szereplők feladatainak megítélése. Az innováció ösztönzése keresleti és 

kínálati oldalról is megközelíthető, hogy melyik oldalt tekintjük elsődlegesnek az számomra 

tyúk-tojás problémaként értelmezhető. Hazánkban az innováció ösztönzésében az állam 

különböző intézményei révén komoly szerepet vállal. Egyrészt kínálati oldali eszközként 

említhetők meg a technológiai alapú standardok és szabályozások, a közbeszerzések, az 

innovációt támogató infrastruktúra finanszírozása, a közfinanszírozású K+F+I, a vállalati K+F+I 

tevékenységek támogatása, míg a keresleti oldalon a technológia transzfer, az árazási 

mechanizmusok, információ szolgáltatások, a hálózatosodás és partnerkapcsolatok ösztönzése 

és támogatása, valamint az oktatási és tréning programok ösztönzése tekinthető a legfontosabb 

eszközöknek. Az egyetemek és felsőoktatási intézmények a világ minden országában az őket 

érő globális hatásokra – változó filozófiák és politikák, a sokféle pénzügyi, finanszírozási, 

irányítási és menedzsment modellek, az akkreditációs nyomás, digitalizáció, piacosítási 

nehézségek, nemzeti oktatási és innovációs rendszerek konvergenciája, harmadik misszió és 

outreach növekvő szerepe, csak néhány példát említve – folyamatosan újraértelmezik 

küldetésüket, feladataikat, funkcióikat, felelősségüket és programkínálatukat is. A felsőoktatási 

stratégiákban arra ösztönzik a felsőoktatási intézményeket, hogy a kutatási, oktatási és 

társadalmi szolgáltatásokat célzó helyi, regionális és nemzetközi hálózatok szereplőivé váljanak 

kialakítva így egy vállalkozói szemléletet. Az ágazatközi, multidiszciplináris és többszereplős 

innovációs hálózatok fő szervezői feladatainak ellátásával a helyi és regionális vállalkozói és 

innovációs tevékenységek központjaivá váljanak. Ennek megfelelően az alap- és alkalmazott 

nemzeti és nemzetközi kutatások folytatása mellett a felsőoktatási intézmények egyre növekvő 

arányban hoznak létre az innovációs tevékenységet, illetve a hallgatói és akadémiai vállalkozási 

tevékenységet menedzselő centralizált vagy decentralizált szervezeti egységeket. A hazai és 
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nemzetközi kutatási programok (pl. OTKA, H2020, TKP), illetve oktatási hálózatokba való (pl. 

ERASMUS, CEMS, közös programok) szerepvállalásának növelésén túl a hazai felsőoktatási 

intézmények a Területi Innovációs Platformok (TIP), vagy a Nemzeti Laboratóriumok Program 

(NLP) kezdeményezésekbe is bekapcsolódnak, vagy éppen oktatási, tréning és mentori 

tevékenységeik révén oktatási és képzési portfóliójukba az innováció menedzsment és a 

hallgatói vállalkozásösztönzést is beillesztették. 

Köz-Gazdaság: A vállalkozási ismeretek oktatása és a vállalkozási szemlélet közvetítése jelentős 

oktatási kihívás is a gazdasági és a műszaki felsőoktatás számára egyaránt. Mely pontokon látják 

a vállalkozási oktatás erősségeit, mely területeken elengedhetetlen a megújítás, 

tananyagfejlesztés? Milyen pedagógiai eszközök lehetnek eredményesek a vállalkozási 

szemlélet átadásában a közgazdász és mérnök hallgatók számára? 

Deutsch Nikolett: A 2000-2010-es években a vállalkozás oktatás nemzetközi kutatásával 

foglalkozó, egyébként relative kevés szakirodalmi forrás arról számolt be, hogy a közép-kelet-

európai térség országaiban a vállalkozás oktatás súlya a felsőoktatási intézményekben 

alacsonynak volt mondható. Az oktatást a tradicionális, ún. passzív módszerek dominálták és a 

mentorálás, vállalati gyakorlatok alacsony aránya jellemezte. Kifejezetten alacsony volt a piaci 

szereplők, vállalkozók, szakértők oktatásba való bevonása. A régióban a vállalkozásokkal 

kapcsolatos kutatások és kutatóközpontok száma szintén csekély volt, és azok is csak kezdeti 

stádiumban voltak, miközben a mérnöki és közgazdász képzések közötti együttműködést is 

elhanyagolhatónak ítélték. Azóta megítélésem szerint jelentős változások következtek be a 

hazai vállalkozás oktatás terén. Egyrészt több alapképzési szakon jelentek meg vállalkozás-

indításra és menedzsmentre fókuszáló specializációk, másrészt a Vállalkozásfejlesztés 

mesterképzési szakokon is jelentős szakfejlesztési munka zajlott az elmúlt években. Ez utóbbi 

kapcsán érdemesnek tartom kiemelni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés 

mesterszakának tavalyi évben lezajlott szakfejlesztése során készített hazai és nemzetközi 

piackutatás eredményei arra világítottak rá, hogy a hazai Vállalkozásfejlesztési mesterszakok 

képzési céljai összhangban vannak a vizsgálatba vont 33, Financial Times listáján szereplő, 

nemzetközi akkreditációval rendelkező vezető egyetem 36 hasonló képzésének céljaival. 

Lefedik azokat a képességelemeket, kulcsszempontokat, amelyek a nemzetközi gyakorlatban is, 

akár külön-külön, de megfogalmazódnak. A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a 

kulcsdiszciplínákat a stratégia, a pénzügy, az innováció és a projektmenedzsment területek 

képezik, de nagy hangsúly helyeződik a vállalkozási ismeretekre, a vállalkozói ökoszisztéma 

politikai aspektusaira, a marketing stratégia elemeire és a döntéshozatal elméleti és gyakorlati 

szempontjaira is. Fontos kiemelni továbbá, hogy a tantárgyi portfólióban itthon is helyet kapnak 

az olyan aktuális és népszerű témakörök, mint például a Fintech, a Technológia menedzsment, 

a Társadalmi vállalkozások, a Társadalmi innovációk vagy éppen a Design thinking kurzusok. 

Módszertanilag a hazai képzések esetében is általános gyakorlat a szakértői vendégelőadások, 

esettanulmány-megoldások és esettanulmány készítések alkalmazása, egyes tantárgyak 

esetében pedig vállalati projektmunkákra, szimulációs feladatok megoldására, 

gyárlátogatásokra és terepgyakorlatokra is találunk példákat. Ez azért kiemelten fontos, mert 
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míg a vállalkozási ismeretek a hagyományos oktatási módszerek révén átadhatók, a vállalkozói 

készségek fejlesztésének nélkülözhetetlennek eleme, hogy tapasztalati tanulási élményhez 

juttassuk a hallgatókat. Az elmúlt években a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően hazánkban 

is egyre nagyobb teret nyer a vállalkozás oktatásban a cselekvő tanulás módszertani elemeinek 

integrálása (pl. a vállalatokkal, vállalkozásokkal, társadalmi vállalkozókkal közös ún. 

problémamegoldó, vagy az akció tanulási módszertanok), illetve a start-up és saját vállalkozás 

alapításával kapcsolatos élő ismeretek, tapasztalatok megszerzési lehetőségének biztosítását 

szolgáló mentorprogram jellegű kurzusok. Ez utóbbira jó példaként említhetők a Hungarian 

Start-up University Program (HSUP), vagy a Proof of Concept (POC) kezdeményezések, melyek 

alap-, mester- és doktori képzési szintekre járó hallgatókat egyaránt megcéloznak, sőt, 

támogatják a szak- illetve egyetemközi együttműködésű hallgatói csoportokat is. A HSUP két 

féléven keresztül segíti a hallgatókat a hazai startup ökoszisztéma rejtelmeinek 

megismerésében és szakértő mentorok segítségével saját startup-ötleteik fejlesztésében. A 

POC Ötletpályázat pénzügyi és szakmai támogatást biztosít a pályázó hallgatóknak az új ötletek, 

innovatív termékek vagy szolgáltatások, startup vállalkozások alapításának előkészítéséhez, és 

az ötletgazdák másfél hónapos személyre szabott mentorálásban részesülnek, mely az ötlet 

finomításától az üzleti hasznosíthatóság fázisáig terjed. Ugyancsak itt említhetők meg az egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő hazai és nemzetközi hallgatói ötlet- és start-up versenyek, 

melyek közül kiemelendő a Duna Kupa Nemzetközi Pitch Verseny. 

A jövő szempontjából az egyik meghatározó fontosságú feladatnak tekintem a mérnök és 

közgazdász képzések, karok és szakok közötti együttműködések erősítését. Az innovációk és 

vállalkozások ösztönzése szempontjából fontos feladat, hogy a két terület szakembereinek 

világnézete, gondolkodásmódja már az egyetemi képzések során találkozzon egymással, ezzel 

segítve a jövő technológiai vállalkozóit, innovációs menedzsereit. Én az egyetemi 

tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytattam, ahol volt 

szerencsém mérnök végzettséggel rendelkező kollégáktól is tanulni. Meggyőződésem, hogy az 

így megszerzett rendszerszemlélet és problémalátás nemcsak magánemberként volt 

hasznomra, hanem ez adta meg a kellő alapot későbbi kutatói és oktatói munkám számára. 

A hagyományos oktatási segédanyagok, tankönyvek és jegyzetek írása mellett az oktatást 

segítő, a hallgatók érdeklődését felkeltő és fenn is tartó, a tudományos eredmények és 

gyakorlati, vállalkozói tapasztalatok oktatásba való integrálását biztosító, új módszerek és 

megoldások megtalálása is korunk egyik legfontosabb kihívása közé tartozik. 

Köz-Gazdaság: A Duna Kupa a térségben az egyetemek nemzetközi együttműködésének fontos 

eseménye. Miben látják a modellértékét ennek az eseménysorozatnak? Milyen elvárásaik, 

stratégiai céljaik vannak a Duna Kupával kapcsolatosan a felsőoktatás fejlesztése 

szempontjából? 

Deutsch Nikolett: A Duna Kupa 2016-ban indult el, amikor is a Corvinus és a BME összefogott 

annak érdekében, hogy segítse a régió hallgatói indíttatású startupjainak nemzetköziesedését. 

A többkörös hallgatói versenyt és szakmai tudományos szakmai konferenciát egyaránt felölelő 
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Duna Kupa Hálózat 2019-ben vált nemzetközivé, amikor már 3 ország 4 egyeteme vett részt a 

rendezvényen. 2021-ben a Covid világjárvány miatt online került sor a rendezvény 

megtartására, de ez sem állíthatta meg a fejlődését. 2022-ben 9 ország 21 egyeteme, illetve 

kutatóintézete képviseltette magát a budapesti szervezésű 1. Duna Kupa Nemzetközi 

Konferencián, míg a Startup Pitch Competition döntőjének a WU Vienna adott otthont, ahol 

Németország, Ausztria, Szerbia és Magyarország 7 egyetemének 8 döntős csapata vehetett 

részt. Mindezt alapul véve kijelenthetjük, hogy a DC egy sikertörténet, és nem csak azért, mert 

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalától a BME és a BCE kizárólagos védjegyhasználatot 

kapott a Danube Cup-ra, hanem azért is, mert a DC elő, nemzetközi hálózattá fejlődik, mely 

lehetővé teszi a hallgatói csoportok számára, hogy közelebbről ismerkedhessenek meg az 

ökoszisztéma működésével és fő szereplőivel, nemzetközi környezetben mérethessék meg 

magukat, ahol kapcsolatokat építhetnek, komoly szakmai és tudományos háttérrel rendelkező 

startup mentoroktól, vállalkozóktól és oktatóktól kaphatnak professzionális visszajelzést és 

útmutatást vállalkozási ötleteik piacosítása számára. Emellett a DC Tudományos Konferencia 

olyan közös tanulási, tudás- és tapasztalatmegosztási folyamatot indít el a régió egyetemeinek 

vállalkozásindítással és -fejlesztéssel foglalkozó oktató-kutató kollégái számára, mely kiváló 

lehetőséget biztosít a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra, a meglévő 

kapcsolatrendszerek bővítésére, új együttműködések kialakítására, a tudományos eredmények 

nemzetközi láthatóságának erősítésére, minőségi publikációk megjelentetésére. A konferencia 

emellett a kutatási és oktatási tapasztalatok megosztásának, a jó gyakorlatok és kihívások 

megismerésének és a közös gondolkodás elindításának is helyszíne, mely az oktatásfejlesztésre 

is visszahat az innovatívabb és kreatívabb kurzusok, a tananyag- és módszertani fejlesztések 

formájában. A Duna Kupa tehát mind a hallgatók, mind az akadémiai közösség számára 

meghatározó esemény, mely a vállalkozási terület tekintetében a régió felzárkózását segítheti 

elő.
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Tanulmányok 

A kreatív ipar Budapesten: egy fejlett gazdaság hangsúlyosnak szánt 

ágazatának hazai kihívásai és jelenlegi állapota 
Lits Levente, Mátyás-Péter Tamás, Tósoki Samu Kaplony 

Bevezetés: fogyasztói kultúránk és gazdasági rendszerünk viszonya 

“A divat a kultúra része, kollektív fogyasztási magatartásra épül. A divatipari cikkek 

fogyasztásának alapja a fogyasztók, az emberek folyamatos igénye önazonosságuk kifejezésére, 

identitásuk formálására és újraformálására, az újdonságok felfedezésére és a birtokláson 

keresztüli örömszerzésre” (Fletcher, 2008). 

A 21.század egyik legsürgetőbb globális kihívása a túlfogyasztás okozta ökológiai (és 

egészségügyi, valamint mentálhigiéniai) válság. Habár az egyes országokban különbözik a 

fogyasztói kultúra, világszinten jól leírható röviden is: mindig többet és többet akarunk 

fogyasztani. A kérdéssel aktívan foglalkozó gondolkodók között az egyik alapkérdés, hogy a 

mértéktelenséget okozó fogyasztói társadalom elválaszthatatlan-e a kapitalista rendszertől? 

Azért fogyasztjuk túl bolygónk készleteit, mert a kapitalista termelési mód és logika 

előfeltételezi ezt számunkra, vagy létezik kapitalizmuson belüli fogyasztói kompromisszum, ami 

hatékonyan tudja visszaszorítani ökológiai károkozásunkat? Gazdasági rendszerünk 

profitkényszere és pozitív GDP mániája megállíthatatlanul növeli energiafelhasználásunkat és 

szennyezésünket, vagy a technológiai haladás idővel felment a termelés-szennyezés 

elválasztásának kontrafaktuális jellege alól? Dolgozatunk során nem tisztünk az alábbi 

kérdéseket eldönteni, azonban mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni arra, hogy a kreatív 

ipar piaci körülmények közötti működése hogyan tudja azt az esztétikai és tárgykultúrát 

átalakítani. Esetlegesen felhasználható alternatívát nyújtani azzal a fogyasztói logikával 

szemben, ami a vitás kérdések ellenére is szorosan kötődik a kapitalista termeléshez. 

A fogyasztási magtartásnak létezik egy erősebb kritikai szemlélete is. E szerint a kultúripar 

(ami széleskörűen értelmezve jelenti a divatipart magát is) “mindent egyformasággal sújt. A 

film, a rádió és a magazinok egyetlen rendszert alkotnak” (Adorno, 1990, 147.o), ez a 

technológiai haladás, fogyasztás, egyneműsítés. A fejlett kapitalizmus a tömegkultúra és a 

tömegművészet segítségével az emberek jól célzott befolyásolását éri el. A kultúripar “sikere”, 

hogy a (növekvő és demokratizálódó) szabadidőt is a gazdasági logika hatja át. "Milliók 

részvétele a kultúriparban, úgymond, kikényszeríti a reprodukciós eljárásokat, amelyek viszont 

elháríthatatlanná teszik, hogy a számtalan helyen jelentkező azonos szükséleteket 

szabványárukkal elégítsék ki.” (Adorno, 148.o). A tőke-munka viszony nem csak a munkaidő 

során létezik, hanem a szabadidő eltöltése (az ipar különböző eszközeinek köszönhetően) is 

beilleszkedik a termelési módba, csupán a gyárkapu elhagyása és az újbóli belépés közti időt 

tölti ki úgy, hogy elveszi lehetőségét a társadalmi emancipatorikus folyamatoknak. Ezáltal a 

fogyasztási magatartás nem egy önazonos, identitásformáló cselekvés, hanem valódi közösségi 
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értékeink elvesztése, aminek a helyébe lép a kulturális termékek, mint identitásképzőnek hitt 

brandek és divatok fogyasztása. “Szórakoztatva lenni annyi, mint egyetérteni” (Adorno, 168.o), 

így az ellenállás lehetősége vész el. A tömegtermékek vagy szabványtermékek gyártását a 

hatalom a technológia racionalizálásaként mutatja be, ezzel tekinti demokratizálódási 

folyamatnak azt, ami valójában az individuum (és az autonómia) további elvesztése, a tömeg 

homogenizálodásának növekedése. Így válik a kultúripar a tömegek becsapásává. 

Fredric Jameson A posztmodern, a kései kapitalizmus kultúrális logikája című művében 

(1990) arra jut, hogy a fenti jelenség azt fogja okozni, hogy a közösségi (tartalmi) cselekvésnek 

minden lehetősége megszűnik. Ennek az elidegenedésnek a feloldását az esztétikai diskurzus 

újragondolásában látja, tárgykultúránk és térérzékelésünk újragondolásában. Számára a 

“posztmodern állapot” a kései kapitalizmus kulturális logikája és termelési módja, amit az 

automatizáció jellemez és a termelés kiszervezése a fejlődő országokba. Az esztétikai 

újragondolás, a műalkotások bevonása a (kultúra) termelésbe (ami meggyőződésünk szerint a 

kreatív ipar feladata) lehet a strukturális feloldás: “az esztétikai termelés mára betagozódott az 

általános értelemben vett árucikktermelésbe: az eszeveszett gazdasági sürgetés, hogy egyre 

újabb és újabb újdonságnak tűnő terméket állítanak elő (a ruházati cikkektől a repülőgépekig) 

egyre nagyobb áruforgalom mellett, ma egyre fontosabb strukturális szerepet és helyzetet jelöl 

ki az esztétikai újításnak és kísérletezésnek” (Jameson, 1990).  

Fókuszunk, mint egy lehetséges kompromisszum 

Dolgozatunk során a Kreatív ipart úgy közelítjük meg, mint a fenti két különböző fogyasztási 

magatartás definíció által okozott konfliktus egy lehetséges újragondolása, egy fenntarthatóbb 

termelési forma. 

Kutatásunk módszertani kiindulópontja a Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ)-től 

származik. Készült egy Nemzeti Divatipari Stratégiát 2020-2030-as időszakra, amelynek célja, 

hogy Budapest Közép-Európa divatközpontja legyen a a megjelölt időszak végére. “Ennek oka, 

hogy a divat- és designtermékek és szolgáltatások nemcsak önmagukban értelmezhető 

produktumok, hanem egyben turisztikai attrakciónak, a városkép meghatározó elemének 

minősülnek, melyekhez egyre több kulturális tartalom kapcsolódik. Ezáltal hozzájárulnak az 2 

adott desztináció turisztikai vonzerejéhez és az országmárka erősödéséhez, valamint − a 

vásárlóturizmus erősítésén keresztül − a látogatók számának és költéseinek növekedéséhez” 

(Nemzeti Divatipari Stratégia, 2021). Mivel a kijelölt időszak első harmadában járunk, 

kutatásunk célja nem az volt, hogy ennek a sikerességét és megvalósulását vizsgáljuk, hanem 

az, hogy feltérképezzük mi jellemzi most budapesti divatipart, főként kínálati oldalról. 

Kreatív ipar története és a divatipar meghatározása 

Tömegtermeléstől az egyediig 

A második világháború után egy újabb ipari hullám kezdett el kibontakozni főként 

Európában, amely a fordizmus jelentette standardizált termelési kultúra helyébe lépett. Ennek 

oka az volt, hogy a világháború okozta pusztítások okozta elidegenülés a fogyasztói szokásokon 

is meglátszott, azaz ahogyan elkezdtek kialakulni a kisebb közösségek, úgy lett igény a diverzebb 
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termékekre is. Ezt az igényt pedig már nem volt képes kielégíteni az egységesített 

tömegtermelés. Az 1980-as évekre a fogyasztási szokások tehát alapvetően megváltoztak, ami 

utat nyitott a kulturális javak piacosításának. A fogyasztók egyre gyakrabban kerestek egyedi, 

szimbolikus kulturális termékeket. A mindennapi életben megjelent az esztétika, mint érték, 

ami magával hozta az esztétikus és szimbolikus javak elterjedését a piacon” (Lash–Urry, 1994). 

Ez az átalakulás a foglakoztatottság terén is visszaköszönt: egyre hangsúlyosabb lett a kreatív 

és tudásintenzív munka, ami a kreatív osztály arányának növekedését eredményezte. Ugyan 

fontossági sorrendet nem szeretnénk állítani a kreatív ipart alkotó iparágakból, a divatipar 

kiemelt szerepét számunkra az emancipációban és a felzárkóztatásban rejlő potenciálja okozza. 

Meghatározás 

A mai divatipar a kreatív ipar egyik ágaként határozható meg, ami azon folyamatokat 

összegzi, amelyek az egyéni kreativitáshoz kapcsolódva képesek új értéket és munkahelyeket 

teremteni.  A globális divatipar, ahogy ma ismerjük, az 1960-as években kezdett el kialakulni. A 

luxusdivatot, a klasszikus francia haute couture-t, a designer ready-to-wear-t a globalizáció és 

a technikai fejlődés, a globálisan kiszélesedő tömegfogyasztás hatására új vállalatok 

kényszerítették változásra, megváltoztatva ezzel a divatipar addigi működését” (Djelic–Ainamo, 

1999).A divatipar mai fogalomhasználata szerint az egyes gazdasági ágazatok azon szereplőit, 

azok tevékenységét köti össze, amelyek valamilyen módon kötődnek a divathoz (pl. 

divatmárkák, kis- és nagykereskedelem, alapanyag- és késztermék gyártás, média, 

rendezvények és egyes nagyvárosok tekintetében szorosan kapcsolódik a turizmushoz is). A 

divatipar-termékek szintjén ugyanakkor általános értelmezés szerint nemcsak a szorosan vett 

ruhaipart, hanem a kiegészítőket is magában foglalja (pl. cipő, táska, ékszer)” (Nemzeti 

Divatipari Stratégia). Ezek alapján a már említett stratégiában megjelölt TEÁOR kódokra (13-15) 

szűkítve dolgoztunk az empirikus elemzések során. 

Tevékenység TEÁOR Tevékenység TEÁOR 

Alsóruházat gyártása 14144 Kötött, hurkolt kelme 
gyártása 

13914 

Bőr, szőrme kikészítése 15114 Lábbeligyártás 15204 

Bőrruházat gyártása 14114 Munkaruházat gyártása 14124 

Egyéb kötött, hurkolt, 
ruházati termék gyártása 

14394 Műszaki textiláru gyártása 13964 

Egyéb ruházat, kiegészítők 
gyártása 

14194 Nem szőtt textília és 
termék gyártása (kivéve: 
ruházat) 

13954 

Egyéb textiláru gyártása m. n. 
s. 

13994 Szőnyeggyártás 13934 
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Felsőruházat gyártása (kivéve: 
munkaruházat) 

14134 Szőrmecikk gyártása 14204 

Konfekcionált textiláru 
gyártása (kivéve: ruházat) 

13924 Táskafélék, szíjazat 
gyártása 

15124 

Kötéláru gyártása 13944 Textilkikészítés 13304 

Kötött, hurkolt harisnyafélék 
gyártása 

14314 Textilszálak fonása 13104 

Textilszövés 13204   

1. táblázat A kiválasztott tevékenységek megnevezése és TEÁOR kódja 

Módszertan 

Empirikus elemzésünk módszertana ebben a kezdeti fázisban egyszerű volt. A legalapvetőbb 

leíró statisztikai eszközöket használtuk annak érdekében, hogy megfogjuk a minket érdeklő két 

legfontosabb kérdést. Képesek voltak e növekedni az ágazatban tevékenykedő cégek az évek 

során, illetve melyek azok az aspektusok, vállalatleíró változók, amelyek a növekedést és az 

árbevételt befolyásolják. A leíró statisztikák mellett korrelációs elemzést, illetve lineáris 

regressziót használtunk, főképp az utóbbi kérdés megválaszolása érdekében 

(befolyásoló/magyarázó változók egy cég sikerességének tekintetében). Mint ahogy az a 

későbbiekben részletesen kifog derülni, a korrelációs együtthatók és ezáltal a regressziós 

elemzés gyenge értékei és inkonzisztens eredményei tulajdonképpen statisztikai 

magyarázatként szolgáltak számunkra, az ágazatban tevékenykedő mikrovállalati konfliktus 

feltérképezése során.  

Továbbá számos mélyinterjút készítettünk a szektorban aktívan résztvevő művészekkel: 

színészek, képzőművészek, grafikusok meglátásait és az ágazat állapotáról alkotott véleményeit 

kértük ki. Annak érdekében, hogy minél diverzebb, ezáltal reprezentatívabb képet kaphassunk, 

horizontálisan is széles spektrumon haladtunk, ezért már befutott képzőművész mellett még 

egyetemista hallgató színésszel is leültünk beszélgetni. A diverzitás fonákja, hogy ezáltal egy 

egységes narratívát nem tudtunk megállapítani, viszont mindenképpen releváns információkat 

szereztünk az iparág résztvevőinek gazdálkodási kultúrájáról és piacról alkotott képeikről. 

A budapesti kreatív ipar vállalatainak empirikus tanulmányozása 

Ökonometriai vizsgálódásaink során két típusú elemzést végeztünk el: a 2020-as év 

keresztmetszeti adatain hajtottunk végre piacszerkezeti és kapcsolatvizsgálati analízist, majd 

pedig egy 2011-2020 közötti idősoros adatbázissal hasonlítottuk össze az egyes évek 

teljesítményét és kerestük a vállalati növekedési korlát aspektusait. 

Elemzésünk során az Opten adatszolgáltató vállalat céginformációs adatbázisát használtuk, 

ami a magyarországi vállalatokról rendelkezik leíró változókkal. Rendelkezésünkre álltak 

megfigyelések a cégek méretéről (cégbesorolás), a végzett főtevékenységeikről, az alapítási 

évről, a tulajdonosok és a dolgozók számáról, az eszközök és a hosszú lejáratú kötelezettségek 
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értékéről, valamint az árbevételről. Emellett számos, a jelen tanulmány során általunk nem 

használt változónk is volt. Első lépésként kiválasztottuk a kreatív iparban tevékenykedő 

vállalatokat, majd pedig azon belül is leszűrtük az adatbázist az általunk vizsgált TEÁOR-kódokra. 

Erre a kreatív iparon belüli további leválasztásra azért volt szükség, mert köszönhetően az 

ágazat sajátos piacszerkezeti és növekedési problémájának — amire később még bővebben 

visszatérünk — az összes vállalaton végzett elemzések során nem volt lehetőség meggyőző 

eredményekre jutni azokban az analizált kérdéskörökben, amikre mi kerestük a választ. 

Továbbá hasznosabbnak véltük az empirikus fókuszt szűkebbre venni, következtetéseink és 

eredményeink gyakorlati felhasználhatóságának érdekében. 

Két piac jelenléte 

Előszőr a keresztmetszeti 2020-as évre végzett eredményeket mutatjuk be. Mielőtt bele 

kezdenék a kapcsolatvizsgálatok és az egyéb részletesebb statisztikai mutatók elemzésébe 

fontos kiemelni, hogy a legtöbb változó – érthető módon az alapítás évének kivételével – jobbra 

elnyúló eloszlást mutat, vagyis a legtöbb megfigyelés egy – az intervallumon – alacsonyabb 

érték körül sűrűsödik. Ennek oka elsősorban az, hogy a legtöbb vállalat mikrovállalat besorolás 

alá tartozik, a nagyvállalatok száma pedig elenyésző. Ez a jelenség nem az ágazat fiatal voltának 

köszönhető, hanem a kreatívipar sajátossága, illetve fókuszunk szerint egyik legfontosabb 

problémája. Egyik fő gondolkodási csapásirányunk így kutatásunk során az lett, hogy mik azok 

az alapvető strukturális növekedési problémák, amik megakadályozzák a növekedést - ahogyan 

látni is fogjuk - az évek során. 

A következő lépésben egy korrelációs mátrix segítségével próbáltunk összefüggéseket 

keresni a változók között. Ez alapján van kettő-három értelmezhetően erős kapcsolat, viszont 

ezek közül egyedül az eszközök és az értékesítés nettó árbevétele összefüggés, ami elsőre 

relevánsnak tűnt, hiszen a többi változónál a magas korrelációs együtthatót az okozhatja, hogy 

hasonló (keskeny) intervallumon mozognak a megfigyelések (általában 1-3,0-2,1-5). A 

rendelkezésre álló ismérvek közül az értékesítés nettó árbevételét tekintettük irányadónak a 

vállalat fejlettsége tekintetében, hiszen ez magyarázza legjobban a termelésük sikerességét.  

 Létszám       
(fő, 2020) 

Értékesítés nettó 
árbevétele       
(eFt, 2020) 

Eszközök 
összesen 

(eFt, 2020) 

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

(eFt, 2020) 

Tulajdo
nosok 
száma 

Létszám (fő, 2020) 1         

Értékesítés nettó 
árbevétele (eFt, 
2020) 

0,30723021 1       

Eszközök összesen 
(eFt, 2020) 

0,48033421 0,860626679 1     

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 
(eFt, 2020) 

-0,00277525 0,286114717 0,328908 1   

Tulajdonosok 
száma 

0,00563235 -0,06314977 -0,0773 -0,05731 1 

2. táblázat Korrelációs mátrix a kiválasztott változók alapján 
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Ezen a ponton azt a kérdést próbáltuk megvizsgálni, hogy mi lehet annak az oka, hogy 

intuitíve fontosnak vélt változók, mint a dolgozók létszáma, vagy a kötelezettségek nincsenek 

értelmezhető kapcsolatban az árbevétellel, mindkét esetben 0,3 körüli korrelációs együtthatót 

kaptunk. 

Ezek után elkezdtük csoportosítva vizsgálni a kapcsolatokat a cégbesorolás alapján. Az 5 

darab nagyvállalattól eltekintettünk, a maradékot pedig két csoportra bontottuk: a mikro 

vállalatokra, illetve a kis és közép vállalatokra. Azt az eredményt kaptuk, hogy a mikro vállalatok 

esetében szinte minden korrelációs együttható a nullás érték közelébe zuhant, míg a kis és a 

közép vállalatok halmazának együtthatói a kötelezettségek tekintetében körülbelül 50%-ot, a 

létszám tekintetében pedig nagyjából 70% százalékot, az eszközök viszonylatában pedig 7 

százalékot emelkedtek az összes vállalattal számolt eredményekhez képest. Vagyis a kis és 

középvállalatok tekintetében működik az adatbázis alapváltozóinak együttmozgása az 

árbevétellel.  
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Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy a kreatív iparon belül két elkülöníthető 

piacról beszélhetünk. Az egyik a kis és középvállalati státuszba eljutott vállalatok piaca, ahol már 

szignifikánsan érvényesülnek a vállalatot leíró alapváltozóink, a másik pedig a mikroszíntű 

vállalatok, ahol más körülmények vannak, ebben a szegmensben a bevételt, az árazást és a 

termelékenységet specifikusabb aspektusok szabják meg, esetleg egyéni faktorok. Mint már 

megmutattuk, a hazai kreatív ipar sajátossága, hogy többségében mikrovállalatok adják a 

kínálati oldal szereplőit, ezért annak érdekében, hogy tisztább képet kaphassunk erről az 

iparágról, a későbbi kutatási folyamatban a keresleti oldalt, a fogyasztókat preferenciáit kell 

megismernünk, hiszen a mikro szintű vállalatok esetében azt kellett tapasztalnunk, hogy a 

kínálatot meghatározó alapváltozóink nem konzisztens befolyással vannak a cégek termelésére 

és fejlődésére. Egy fontos magyarázatot már most is tudunk adni ennek a problémának a 

kapcsán: a bizalmatlanság, vagyis az, hogy nem tudunk erős hálózatosodásról beszélni az 

iparágban. Ahogy a mélyinterjúk során is nagyon szépen kirajzolódott, az induló vállalkozások 

alapvetően gazdasági és menedzsmenti problémákkal szembesülnek. Nem ismerik a piacot, 

annak működését és az ezzel kapcsolatos tanulmányaik során rosszul adaptált tanmenettel és 

számukra idegen környezettel találkoztak. Másik növekedési korlát pedig az lehet, - és ez a 

gyenge kapcsolatvizsgálati eredményeket is magyarázhatja - hogy a kreatív iparon belül nem 

létezik közös tér a piac számára. A termékekhez a vásárlók nem szokványos módon jutnak el, 

nincs egy jól beazonosítható vásárlói kör, sokszor ismeretségi és kapcsolati alapon működik az 

értékesítés.  

Utolsóként egy olyan arányosítást végeztünk el ezen az adatbázison, ami megfigyeli az egyes 

főtevékenységekben tevékenykedő vállalatok elemszámát és az értékesítésük nettó 

árbevételét.  Azt tapasztaltuk, hogy míg darabszámban az alsóruházat, a felsőruházat és az 
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egyéb ruházat, kiegészítők gyártása rendelkezik az első három legnagyobb vállalatszámmal, 

addig a bevételek tekintetében pedig a konfekcionált textiláru gyártása, a textilszálak fonása és 

a felsőruházat gyártása foglalja el az első három helyet. Érdekesség, hogy míg bevételben a 

textilszálak fonása a második helyen van, addig az elemszámok tekintetében hátulról éri el a 

második helyet. Logikus tehát, hogy az egy vállalatra számolt átlagos árbevétel így a 

textilfonással foglalkozó kategóriára lett a legnagyobb, második és harmadik helyen pedig 

(messze elmaradva az elsőtől) a táskafélék, szíjazat gyártása, illetve a konfekcionált textiláru 

gyártása (kivéve: ruházat). Egyedül a textilfonás emelkedik ki a többi közül, a maradék 

főtevékenység többnyire egyenlően oszlik meg ebben a vizsgálati kategóriában, ami arra enged 

következtetni, hogy hacsak nincs markáns különbség az egyes termékek árazásában (ami 

feltehetőleg nincs) az ágazatban szignifikáns termelékenységi különbségekről nem tudunk 

beszélni. Ismerve a szektor növekedési problémáit, ez a következtetés várható volt.  

Főtevékenység Vállalatok száma 

Kötéláru gyártása 55 

Textilszálak fonása 73 

Szőnyeggyártás 87 

Szőrmecikk gyártása 90 

Bőr, szőrme kikészítése 92 

Textilszövés 115 

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 120 

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 139 

Műszaki textiláru gyártása 185 

Kötött, hurkolt kelme gyártása 187 

Lábbeligyártás 203 

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 245 

Bőrruházat gyártása 291 

Táskafélék, szíjazat gyártása 294 

Textilkikészítés 409 

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 413 

Egyéb textiláru gyártása m. n. s. 473 

Munkaruházat gyártása 533 

Alsóruházat gyártása 642 

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 883 

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 936 

3. táblázat Vállalatok száma főtevékenységük alapján 

Főtevékenység 

1 vállalatra jutó 
átlagos bevétel 
(eFt, 2020) 

Alsóruházat gyártása 4582,127726 

Bőr, szőrme kikészítése 1486,054348 

Bőrruházat gyártása 1887,405498 

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 2020,730612 
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Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 1131,523504 

Egyéb textiláru gyártása m. n. s. 6980,232558 

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 24930,0521 

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 35516,65375 

Kötéláru gyártása 13850,89091 

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1961,525 

Kötött, hurkolt kelme gyártása 674,0427807 

Lábbeligyártás 23629,43842 

Munkaruházat gyártása 21158,42026 

Műszaki textiláru gyártása 20918,57838 

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 2010,374101 

Szőrmecikk gyártása 1800,988889 

Táskafélék, szíjazat gyártása 37158,5 

Textilkikészítés 4802,242054 

Textilszálak fonása 280913,4247 

4. táblázat 1 vállalatra jutó átlagos bevétel főtevékenységük alapján, 2020 (ezer Ft) 

Elmaradt fejlődés 

Második körben egy hasonló adatfelvétellel dolgozó adatbázist használtunk, ami 2011 és 

2020 között rendelkezett megfigyelésekkel a kreatíviparban tevékenykedő vállalatokról. 

Rendelkezésünkre állt egy plusz változó, az adózás előtti eredmény (eFt), ami jobban le tudja 

írni egy vállalat eredményességét, mint a nettó árbevétel. Ennek oka, hogy ez már a 

ráfordításokkal kiegészített összeg, azaz tartalmazza a vállalatok tevékenykedésük során 

felmerülő költségeket. Ezáltal a cégek sikerességéről tett megállapításaink ebben az elemzési 

szakaszban biztosabb háttérrel rendelkeznek. Fókuszunk hasonló volt: mik lehetnek a 

növekedés korlátai, a mikrovállalatok hálozatosodásának es kategória ugrásának nehézségei. 

Az idősoros adatok miatt ez az elemzés hatékonyabban tudott koncentrálni a kreatívipar 

vállalatainak növekedésére a vizsgált 10 évben. 
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Elsőként azt akartuk megvizsgálni, hogy a mikrovállalatok aránya hogyan változott az évek 

során. Először azt állapítottuk meg, hogy a vizsgált évek alatt egyenletesen nőtt az ágazatban 

dolgozó vállalatok száma (itt még az egész kreatíviparban tevékenykedő vállalatról van szó). 

2011-12-ben 4500-5000 cégről beszélhetünk, ez a szám az adatsorunk végére felmegy 9500-

10000 vállalatra. Az emelkedés pedig egyenletesnek mondható. Meglepőnek hatott, hogy a 10 

év alatt a mikro cégek számaránya nem változott. 2013-ban egy nagyon enyhe növekedésről 

beszélhetünk (a kis- és középvállalatok tekintetében pedig ennek megfelelően enyhe 

csökkenésről), viszont az idősor döntő részében abszolút stagnál a két arány. Ez azt jelenti, hogy 

míg egyéni fejlődésről az egyes vállalatok tekintetében tudunk beszélni, (hiszen az ágazatba 

belépő vállalatok mikro szintűek lehettek, ezért hasonló mértékben kellett továbblépniük egy 

másik kategóriába, hogy az arány állandó legyen,) de az egész iparág tekintetében egyáltalán 

nem beszélhetünk növekedésről. 10 év alatt, a budapesti kreatívipar nem tudott olyan 

strukturális fejlődést mutatni, ami a kis- és középvállalatok megerősödéséről szólna. Amit el 

tudtunk mondani a keresztmetszeti adatbázisra az ágazat növekedési problémájáról, az az 

idősoros vizsgálatunknál is egyértelműen megmutatkozott.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mikro 3441 3760 5590 6044 6456 6903 7350 7848 8129 7691 

KKV 908 930 1102 1218 1321 1429 1545 1638 1711 1663 

Összes
en 

4672 5001 7052 7610 8118 8629 9161 9750 1006
2 

9538 

5. táblázat A kreatíviparban működő mikro-, kis- és középvállalkozások száma, 2011-2020 
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Továbbiakban megpróbáltunk az egyes években hasonló korrelációs vizsgálatokat végezni, 

mint az első körben, annak érdekében, hogy egy esetleges regressziós elemzés alapjait 

képezzék, viszont azt tapasztaltuk, hogy az évek során nem konzisztens az egyes korrelációs 

együtthatók változása: egyik évről a másikra változtatott előjelet vagy ugrott több tizedesjegy 

értéket. Ennek oka ugyanaz lehet, mint a korábbiakban: a mikrovállalatok piacán nem tudnak 

érvényesülni azok az alapváltozók, amik intuitív módon leírnak egy vállalati helyzetet. Mivel a 

cégek döntő többsége mikro szintű, elrontják a korrelációs analízis lehetőségét. 

Megvizsgáltuk Budapest szerepét a kreatíviparon belül: a vállalatok átlagosan 90 százaléka 

budapesti székhelyű. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a vízfejűség a bevételekben és az egyes 

változókban is megjelenik-e. Továbbmenve, Budapest számarányához képest 

termelékenyebben működik-e, mint a vidéki vállalatok. Nagy különbségeket nem találtunk, 

viszont az elmondható, hogy az évek során (csak három évet néztünk meg egymástól egyenlő 

távolságra) a budapesti vállalatok bevételének aránya mindig nagyobb volt, mint a 

számarányuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak többen vannak a budapesti vállalatok, de 

sikeresebben is működnek. Illetve még azt lehetett megállapítani, hogy minden kategóriában 

növekedett az arányuk az idő során, ami azt sejteti, hogy egyre inkább Budapest köré 

koncentrálódnak a vállalatok mind számarányukat, mind teljesítményüket nézve. 

Végül pedig a legmeglepőbb és az ágazat fejlettsége tekintetében legnegatívabb képest 

festő eredményt mutatjuk be. Itt újból leszűrtük a vállalatokat a kreatíviparon belül azokra a 

TEÁOR-kódokra, amit az előző elemzésünk során is használtunk, hiszen számunkra az igazi 

fókusz őket érinti. A grafikon azt mutatja, hogy egyáltalán nem növekedtek a bevételek és az 

egyéb mennyiségi változók a vizsgált TEÁOR-okon belül a vizsgált évek során. Ez azt sejteti, hogy 

alapvetően a számuk sem nőhetett ugyanolyan mértékben, mint az egész ágazat vállalatainak, 
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viszont ez az eredmény még ennek tükrében is szerény képet fest a vállalatok növekedéséről, 

és újból csak eredeti hipotézisünket és problémafelvetésünket bizonyítja. 

Tapasztalatok a mélyinterjúkból 

Eddigi tevékenykedésünk során a kreatív ipar elméleti és empirikus megközelítésén túl, nagy 

hangsúlyt fektettünk a mélyinterjúkra is, hiszen az aktuális helyzet minél pontosabb 

feltérképezéséhez - amely az iparág fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő kérdések, majd az 

arra adott válaszok nulladik lépésének is tekinthető - a szektorban aktívan részt vevő személyek 

meglátásai, gondolatai, ötletei és nem utolsó sorban érzései nagy segítséget nyújtanak 

számunkra. Ennek érdekében több ilyen részletes beszélgetést is szerveztünk különböző 

művészekkel. Gondolunk itt színészekre, képzőművészekre, grafikusokra, melyek közül páran 

még diákok, tehát széles spektrumon mozogtunk az interjúalanyok terén a pontosabb kép 

elérésének érdekében.  

Mivel egy tágan értelmezett kreatív iparról beszélünk, így próbáltuk azt minél jobban lefedni 

azáltal, hogy különböző szakterületről érkezőket kerestünk fel interjúalanyoknak. Ennek 

természetesen következménye az, hogy lehetetlen a tapasztalatokat egy teljesen egységes 

narratíva szolgálatába állítani, így erre nem érdemes számítani. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk 

a beszélgetések során felmerülő ötleteket, gondolatokat, érzéseket kontextusba kell helyezni 

azokat, és a szerzőiket is. Ezért amellett, hogy elsősorban az iparág résztvevőinek gazdálkodási 

kultúrájáról és piacról alkotott képéről érdeklődtünk, figyelmet fordítottunk arra, honnan 

jönnek, hol és mit tanultak. 

Meglepő módon az általunk megkérdezettek nagyobbik hányada nem Budapesten született 

és nőtt fel (a teljes magyar művészvilág ilyen jellegű adataival nem rendelkezünk, és nem is 

kívánunk ebből következtetést leszűrni), ugyanakkor szinte kivétel nélkül legkésőbb az egyetemi 

tanulmányaik megkezdéséig felkerültek a fővárosba. Nem volt jellemző, hogy már a 

középiskolai tanulmányaikat is művészeti képzésben folytassák, de az érdeklődés 

természetesen már ekkoriban is megvolt a beszámolók szerint.  

A finanszírozás formái és nehézségei: kiszolgáltatottság, bizonytalanság 

Talán sokunknak tartozik az első gondolatai közé, ha művészekről van szó, hogy milyen 

megélhetési lehetőségeik vannak. Alapvetően kettő alternatíva van: valaki alkalmazotti 

státuszban van, mint például egy társulati tag, vagy egy grafikus, akinek fix munkahelye van, 

vagy valamilyen formában vállalkozik. Természetesen a kettő nem zárja ki egymást, lehet 

egyszerre csinálni a kettőt. Mindamellett, hogy egy alkalmazotti viszony bizonyos előnyökkel jár 

- garantált jövedelem, fizetett szabadság stb. - ez nem feltétlenül jelent magas bevételt, vagy 

akár elegendő munkalehetőséget. Egy színész vázolta fel számunkra részletesebben, hogy a 

társulatában ez hogy is néz ki. Biztosítanak számukra egy alapjövedelmet, amit akkor is 

megkapnak, ha egyetlen fellépésük sincs a hónapban, ezen felül játékpénzt, ami előadásonként 

különböző összeget jelent. Ezekre jön rá egy extra összeg, ami akkor jár, ha egy adott napon a 

próbák és fellépések kombinált ideje meghaladja a nyolc órát. Ezek együttes összege abban az 

esetben már elegendő lehet, ha valakinek több, mint 20 előadása van egy hónapban, viszont ez 
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hosszútávon nem fenntartható a kimerültség és a kiégés veszélye miatt. Így jellemző például a 

prózai színészek körében, hogy elvállalnak munkákat filmekben, sorozatokban, vagy 

szinkronszerepeket. Ebben az esetben szükség van például egy egyéni vállalkozás 

megkezdésére. Ha pedig egy képzőművész lehetőségeire vetünk egy pillantást, valószínűleg 

valamilyen vállalkozói formában tevékenykedik, hiszen nem gyakori, hogy lehetősége nyílik 

alkalmazotti státuszban tevékenykednie. Így teljesen ki van szolgáltatva a piacon zajló 

eseményeknek, tendenciáknak.  

Elmondható tehát, hogy a kiszolgáltatottság és enyhe bizonytalanság jellemzi a kreatív ipart, 

ami a pénzügyi stabilitás hiányából fakad. Ez egyértelműen kihat a szektorban tevékenykedők 

munkájának minőségére, termelékenységére, és ez akár be is gyűrűződhet.  

Amit itt érdemes kiemelni, hogy a kereslet nem képes fenntartani a kreatív ipart, nem csupán 

annak költséges működése miatt, hanem a megszokott piaci információk, jelentősen 

exkluzívabbak, mint például a háztartási berendezések piacán. Sok esetben maga a piac is, ahol 

a kereslet és a kínálat találkozik, alternatív, egy koncert vagy egy kiállítás esetében. A termék 

sok esetben valójában nem elkülöníthető megalkotójától, és őt fizetik meg, nem pedig a 

produktumot, ami szintén kényesebb helyzetben tünteti fel az elemzett iparágat a többivel 

szemben.  

Ennek egy lehetséges megoldásaként merült fel több beszélgetés során is, hogy a 

mindenkori kormány részéről érkezzen egyfajta kommunikációs támogatás. Ez gyakorlatilag a 

művészet, a kultúra fontosságára hívná fel a figyelmet, hiszen kultúrára mindenkinek szüksége 

van ugyanúgy, ahogy tömegközlekedésre. Ugyan az egyik hatása közvetlen, a másiké közvetett, 

de a probléma itt az, hogy a művészet felzárkóztatásban játszott szerepének a felismerése 

marad el.   

Bizalmatlanság 

A hazai művészeti felsőoktatás egy kiemelkedő gyengesége, hogy ugyan magas minőségű az 

képzés művészeti része, de például arra, hogy az így megszerzett tudást hogyan lesznek később 

a kikerült diákok bekapcsolni a gazdasági körforgásba, értékesíteni, nem fektet elegendő 

hangsúlyt. (A MOME a szeptemberben kezdő diákok esetében állítólag erre már nagyobb 

hangsúlyt fektet, de erről egyelőre nem áll rendelkezésünkre pontosabb információ). Mert a 

piaci alapon szerveződő gazdaságnak nem látjuk a végét, így ahhoz, hogy továbbra is 

eredményes hallgatók kerüljenek ki a művészeti képzéseket kínáló egyetemekről, az érintett 

intézményeknek kell nyitni, és megfelelő tudást kínálni. Ezzel kapcsolatban többen is felhozták, 

hogy ugyan tanulmányaik során találkoztak valamilyen jellegű gazdasági alapozó ismereteket 

kínáló tárggyal, de ezek jellemzően egy féléves, kis kreditértékű tantárgyak. Felmerülő 

probléma volt még az oktatni kívánt tantárgy sajátosságából kifolyólag egy “kommunikációs 

szakadék”, hiszen nem feltétlenül éri meg az egyetemnek fenntartani kizárólag erre a célra egy 

külön tanszéket, így kézenfekvő megoldás például a vendégelőadó alkalmazása valamilyen 

gazdasági szakterületről. Továbbá elmondható az is, hogy az igény, a szükségesség érzete már 

a frissen végzett, és a pályájukat éppen megkezdő művészekben is felmerül, hiszen ekkor 
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szembesülnek azzal, hogy nincsenek tisztában még az alapvető adózási ismeretekkel, vagy a 

pályázatírás folyamatával sem. Tehát ott állnak kezükben a diplomájukkal, fejükben a tudással, 

de nem feltétlenül tudják azt használni. És ha mégis, akkor arról, hogy mik az alapvető piaci 

mechanizmusok, hogyan árazzák be a termékeiket, a munkájukat, hogyan működnek a 

szabályozó szervek, még mindig nem tudnak semmit. Az ebből fakadó bizalmatlanság rendkívül 

kártékony, a művészeket az ellen a struktúra ellen fordítja, amiben élnek és tevékenykednek. 

A művészet szerepe a jövőben 

A jelenben mindig változások folynak, a világ soha egy pillanatra nem alszik, nincs két 

ugyanolyan nap. Ezt talán nem olyan nehéz elfogadni egy világjárvány közepén, vagy talán már 

vége felé. Változik a munkahelyünk, változnak az étkezési, viselkedési, szórakozási szokásaink 

és változik a művészet, a kultúra szerepe is. Dübörög körülöttünk a IV. Ipari forradalom. Ezekre 

a változásokra kell választ kínálnia a művészetnek is, és egy lehetséges forma a 

művészetterápia, ami már Covid alatt került előtérbe. Ha belegondolunk, hogyan alakítja át az 

automatizáció az ismert világot, pontosan látjuk, hogy miért jelent meg ebben a minőségében 

a kreatívipar a karantén alatt. Az elmagányosodás, a tétlenség, az robotizáció okozta 

munkanélküliség olyan szellemi károkat, mentálhigiénés problémákat okozhatnak elő, amiket 

önmagában a pszichológia nem képes kezelni, ellátni. Ezért szükség lesz egy új iparágra, vagy 

egy meglévő átalakulására, ami képes betölteni ezt a szerepkört. Ezért van jelentősége a 

művészetterápiának, amit úgy is elképzelhetünk, mint egy DIY, do it yourself, programot, ami 

gyakorlatilag lehetőséget teremt az emberek számára, hogy foglalkozzanak valamivel, 

alkossanak, hasznosnak érezhessék magukat. Itt nem arról van szó, hogy hirtelen mindenki 

művész lesz, hanem arról, hogy teremt egy biztonságos környezetet, ahol a résztvevőnek 

lehetősége nyílik a szabad önkifejezésre. És ettől már az a gondolat sem áll olyan távol, hogy 

ahogy a művészeti egyetemeken szükség van a gazdasági képzésre, úgy a gazdasági, mérnöki 

képzések során is szükség lenne egy dizájn gondolkodást segítő tantárgyra, kurzusra. Ez persze 

több előnnyel is járna: amellett, hogy képes lenne elébe menni a mentálhigiénés 

betegségeknek akár, jobban egymásba ágyazódhatnának a különböző szakterületek, már 

fiatalabb korban találkozhatnának a diákok különböző szakterületről érkező problémákkal, és 

ezáltal nyitottabbá válhatnának, és hamarabb kifejlődne a képesség a másik meghallgatására, 

megértésére. Nem utolsó sorban növelné a művészet iránti keresletet, segítene a művészek 

elhelyezésében, a küldetéstudatuk beteljesítésében. 

Konklúzió 

Tanulmányunk kimondott célja, hogy a kreatív ipar fogalmának keretezése után meg tudjuk 

nevezni azokat a lehetőségeket, melyek részben választ adhatnak arra a kutatási kérdésre, hogy 

miként vehet részt a társadalomfejlesztés folyamatában a kreatív ipar. Arra koncentráltunk, 

milyen problémák merülnek fel a művészetipar és a nemzeti divatipari stratégia által megjelölt 

ágazati tevékenységekben.  

Elsőként a kreatív ipar fogalmát övező polémiáját azonosítottuk, illetve megpróbáltuk 

megtalálni helyét a fogyasztói kultúránk válságos képében. Ehhez szorosan kapcsolódva 

empirikus úton diagnosztizáltuk az iparon belüli kettős piaci struktúrát. A kis és 
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középvállalkozások szintjére érkező cégek során befolyásoló tényezőként értékelhettük a 

vállalat alaptulajdonságait és fejlettségét mérő ismérveket. Azonban a mikroszintű vállalatok 

esetében azt kellett tapasztalnunk, hogy a fejlettségre az általunk ismert és feldolgozható 

változók csekély mértékben hatnak. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a növekedési 

problémát a kreatív ipar sajátossága okozza, az, hogy a hálózatosodás és a piaci információk 

ismerete korlátozott. Mindezek alátámasztásaként mélyinterjúkkal járultunk hozzá 

következtetéseink igazolásához. Alanyaink azt mondták, hogy a szektorban jelenlévő 

bizonytalanság és ködös jövőkép problémákat okoz vállalkozásaik elindításakor, továbbá 

visszafogja az ágazat társadalomfejlesztésben várt hatékonyságát, hatásosságát, mindamellett 

nem jelenik meg infrastruktúraként az integráció és a felzárkóztatás folyamatában sem. 

Ezen okokból kifolyólag további kutatási kérdések merülnek fel. A kreatív ipar 

beágyazottsága Magyarországon elhanyagolható, nem jelentékeny, ebből fakadóan 

mindenképpen érdemes vizsgálat tárgyává tenni a kistérségek fejlesztésében betöltött 

szerepét. Milyen szerepben segítheti a vidék felzárkózását? Vajon hogyan fejti ki hatását 

Budapesten kerületek szintjén, léteznek- e uralkodó narratívák? Miként termelődik annak 

kiterjedése, milyen narratív gazdaságtani eszközrendszer áll rendelkezésünkre? Emellett olyan 

regionális kérdések is felvethetők, mint miként segíthet a kreatív ipar egy régió gazdasági 

növekedésén, technológiáin keresztül létrehozni a békét és együttműködést. 
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Előre menekülés a válságban – Startup Buda-Pest ötletverseny a 

Corvinus-on 8 egyetem 44 hallgatójának részvételével 
Huszák Loretta 

A tanév kezdetét megelőző hétvégén került megrendezésre a Startup Buda-Pest 

Ötletverseny egyetemistáknak, ahol a Budapesttel kapcsolatos üzleti ötletek elindulhattak a 

megvalósítás útján. A 450.000 forint összdíjazású megmérettetést idén is a Budapesti Corvinus 

Egyetemen szervezték meg. Az első helyezést a négy egyetem diákjaiból álló BASEMENT, a 

budapesti pincehelyiségek hasznosítója nyerte meg. 

Ötletversenynek adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem szeptember 3. és 4. között. A 

Startup Buda-Pest elnevezésű program fő támogatója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

volt, a szakmai lebonyolítást a Danube Cup vállalta, a projektmenedzsmentet pedig az Ifjúsági 

Vállalkozásélénkítő Egyesület/Kandó Klub vitte. 

Az ötletverseny regisztrációját idő előtt le kellett zárni, olyan nagy volt az érdeklődés. 

Összesen negyvennégyen jelentkeztek nyolc egyetemről. A rendezvény első napját egy szakmai 

kerekasztal-beszélgetés nyitotta, mely résztvevői Tímár Gigi, a Budapest LAB 

Vállalkozásfejlesztési Irodájának vezetője; Kerékgyártó Gábor, a BKIK gazdaságfejlesztési és 

szolgáltatási igazgatója és Dr. Eigner György, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai 

Karának dékánja voltak, a rendezvényt Trautmann László moderálta. A beszélgetés Budapest 

gazdasági jövőképét járta körbe. Elhangzott, hogy Budapest alapvetően kedvező lokáció az 

Európai Unió területén ahhoz, hogy egy izgalmas elképzelésből akár nemzetközi szinten is 

sikeres vállalatot lehessen építeni. Ennek egyik alapvető tényezője – a költségfaktorok mellett 

– a város kultúrája, az a történelmi örökség, ami lehetőséget add az innovációra. Az első este 

kötetlen programmal zárult a Hosszúlépés. Járunk? Turisztikai vállalkozás szervezésében. 

Az esemény során a résztvevőinek lehetőségük volt beszélgetni fiatal budapesti 

vállalkozóknak, akik jellemzően egyetemi éveik során, vagy közvetlenül azt követően vágtak 

bele az üzleti ötletük megvalósításába. A Hosszúlépés, járunk? alapító ügyvezetője mellett a 

Charitask.hu alapítói és a Falafel Fusion gasztrovállalkozás megálmodója is eljött a hackathonra. 

A pitcheket és az üzleti ötleteket háromfős zsűri értékelte, amelynek tagjai Dr. Vecsenyi 

János (BCE), Szőcs Árpád (BME, Vodafone) és Rátkai Tamás (BKIK, BÁV Faktor Zrt.) voltak. 

Az első helyezést elérő csapat a társasházak energetikai problémáinak megoldását csatolta 

össze a mikro- és kisvállalkozások ingatlan-bérlésének problémáival a belvárosban Basement 

néven. Elképzelésük szerint a felvázolt problémát megoldhatja a társasházak elhanyagolt 

pincéinek hasznosítása. A felújított pincehelyiségek hosszútávon többféle módon is 

hasznosíthatók: lehetőség van raktárak, vendéglátóipari egységek, co-working irodák vagy 

egyéb üzlet-helyiségek létesítésére. Ilyen módon a vállalkozások kedvezményes bérleti díj 

ellenében juthatnak hozzá pincékhez. A társasházak számára ez bevételt jelent, a felújítás során 
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pedig energetikai korszerűsítésre is sor kerülhet. A csapat tagjai különböző egyetemekre járnak 

(BCE, ELTE ÁJK és GTI, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) és az ötletversenyen találkoztak, itt 

született meg a vállalkozási ötletük is. 

A második helyezett csapat ötlete egy Life+ nevű applikáció fejlesztése, amely az 

egészségtudatos életmód kialakítását és fenntartását segítené a felhasználók körében. Az 

alkalmazás a tervek szerint tartalmaz ingyenes és prémium funkciókat is – előbbiek közé 

tartoznak az emlékeztetők küldése, közeli orvosok listázása, online időpontfoglalás lehetősége 

és orvosok értékelése. Prémium funkcióként lehetőség lenne az applikáció és egy sportóra 

összekapcsolására, az egészségügyi értékek nyomon követésére, valamint gyógyszerekkel 

kapcsolatos funkciók elérésére. A Life+ tagjai a BCE, a BGE és az Óbudai Egyetem hallgatói. 

A harmadik helyezett csapat, a DiversiGo a speciális igényű és fogyatékossággal élő turisták 

számára kíván városnéző és egyéb turisztikai programokat nyújtani. Az érintett célcsoport 

meglepően nagy. A csapat többek között egyedülálló, a speciális igényekre figyelő városnéző 

körbevezetést tervez, önköltséges áron. A túravezetők budapesti lakosok lennének. A csapat 

“co-mission”-ként a budapestiek nemzetközi kapcsolatainak bővítését is célul tűzte ki – 

mindezt egy digitális platformon keresztül valósítanák meg. A validáció beindult, a 

visszajelzések támogatók. Ők is vegyes csapat, BGE-BME-BCE egyetemista tagokkal. Az 

ötletversenyen találkoztak először, és az ötlet is itt született meg. 

A pénzjutalom mellett a győztes csapatok meghívást kaptak a 2023 tavaszán megrendezésre 

kerülő Danube Cup nemzetközi startup versenyre. Minden résztvevő részletes tájékoztatást 

kapott az oktatási időszakban elérhető egyetemi kurzusokról, ahol tovább tudnak dolgozni az 

üzleti ötletükön. A szervezők pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel már egyeztetéseket 

folytatnak a 2023-as tanévindító hackathon részleteiről. 
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Tallózó 

Hogyan mentsük meg a demokráciát a technológiától? 
Recenzió és kritika Francis Fukuyama, Barak Richman, and Ashish Goel: How to Save 

Democracy From Technology, Big Tech threatens democracy. Few have considered a practical 

solution: taking away the platforms’ role as gatekeepers of content. Foreign Affairs, (2021. 

Január/Február) című cikkéről 

A szerzőhármas, Francis Fukuyama, Barak Richman és Ashish Goel által írt cikk a nagy 

technológiai cégek piac- és politikatorzító hatásaira keres orvosságot. A nagy technológiai 

vállalatok monopóliumait felszámolandó olyan javaslatokat és áttekintést tesz, ami a vezető 

demokráciák példáin keresztül fejleszti tovább azok védelméről, demokratikus rendjének 

megőrzéséről kialakított gondolkodást. 

A piacvezető technológiai mamutvállalatok uralják az információ terjesztését, ezért a 

politikai mozgósításban kulcsszerepet játszanak. A szerzők véleménye szerint ez egyedülálló 

fenyegetést jelent a jól működő demokráciákra. Habár az EU határozottabban próbál fellépni 

törvényeinek érvényesítésében, mint az USA, úgy tűnik, sokszor ez sem elég. Az elmúlt két 

évben ezért határozott lépések történtek a lehetséges visszaélések felszámolására, így indult 

több vizsgálat és per a nagy platformok ellen. Ezt nemcsak a demokraták (akik a 

szélsőségesektől féltek), hanem a republikánusok is támogatták (ők a platformok 

elfogultságától féltek). A szerzők egy intellektuális mozgalomról is írnak, ami nemcsak a 

veszéllyel való szembenézést, hanem a megoldását is egyre sürgetőbbnek tartja. A bevezető 

szakasz végén pedig felvázolják elképzeléseiket. Nézőpontjuk szerint csak kevesekben alakult ki 

reális kép a politikai károk valós méretéről, melyeket szerintük csak egy olyan szabályozással 

lehetne áthidalni, amely teret enged több „köztes szoftvernek” (middleware). Úgy látják, ez 

hatékonyabb lenne, mint feldarabolni a nagyokat, ugyanis abban az esetben helyükbe nőnének 

más hasonló cégek, uralva az egész piacot. 

A bevezetés után egy rövid áttekintés során bemutatják a trösztellenes törvények 

kialakulását és annak okait. Többek között megtudhatjuk a cikkből, hogy a chicagoi iskola és az 

1970-es évek nagy tudósai, Milton Friedman és George Stigler a trösztellenes törvények igen 

nagy szkeptikusai voltak, úgy gondolták, hogy a fogyasztók érdeke a nagyobb vállalatok 

kialakulása. A cikk szerint ezek a törvények lényegüket tekintve a Reagan-kormány után nem 

igazán változtak, ennek következtében a tapasztalatok is azt mutatták, hogy az amerikai 

gazdaság koncentráltabbá vált. A chicagoi iskola után azonban megerősödtek a 

monopóliumokkal és a chicagoi iskolával szembe helyezkedő hangok, amik kimondják, hogy az 

ilyen törvények a gazdasági és politikai értékeket (mint például a szólásszabadság) is 

védelmeznek. 
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A továbbiakban a Big Tech jelentette fenyegetéseket veszik sorra a szerzők. Az adatok 

nyújtotta előnyök mellett a használók által keltett pozitív visszacsatolási hurkokkal egyetlen 

vállalat dominálhatja a piacot, ezért nem a piaci részesedés, hanem a teljes piac válik céllá. Azon 

vállalatok versenyellenes tevékenységénél, melyek termékeit a fogyasztók 

felbecsülhetetlennek tartják, jóval nagyobbnak ítéli a szerzőhármas az általuk jelentett politikai 

kockázatot. Létrehozhatnak szűrőbuborékokat, melyek felerősíthetnek vagy eltemethetnek 

bizonyos hangokat, ezáltal zavaróan befolyásolhatják a demokratikus politikai vitát, akár a 

választások eredményét szándékosan vagy akaratlanul befolyásolva. A nagy médiacégekre a 

félrevezető tartalmak korlátozása érdekében (Donald Trump) és az azzal kapcsolatos 

felelősségvállalás miatt nagy nyomást helyeznek, a szerzők álláspontja szerint ez azonban nem 

hosszú távú megoldás. Ezek a vállalatok olyan adatokkal rendelkezhetnek, melyekkel egyszer 

akár köztisztviselőket is megzsarolhatnak és melyekkel egy esetleges Facebook-Igazságügyi 

Minisztérium szövetség hatalmas károkat tudna okozni. 

Úgy gondolják, a liberális demokrácia ismérve, hogy nem bízza egyének jóindulatára a 

politikai hatalmat, ezért akarták szabályozni a tartalmakat a kiegyensúlyozottság jegyében. Ez 

azonban rengeteg kérdést vetett fel, a szerzők példaként az 1987-ben megszűntetett FCC-t 

(Federal Communication Commission) hozták fel. Másik megoldásként a platformok 

sokfélesége merülhet fel, ennek sikeressége azonban kevésbé látszik valószínűnek, ugyanis 

ellenállásuk, illetve helyettesíthetőségük miatt nehéz lenne eredményeket elérni, ha mégis, az 

csak rövid távon jelentene sikert (lásd AT&T). Sokan az adatok hordozhatóságának biztosítása 

mellett érvelnek, ezt a szemléletet választotta az EU is. Bár néhány adat könnyen átvihető, 

kritikája mégis az, hogy a metaadatok többsége, melyek a célzott hirdetéseknél jelentős előny, 

platform-specifikusak. Ez a siker azonban a szerkesztői hatalom koncentrációját, és az ebből 

fakadó károkat nem számolja fel. 

A szerzők a fentebb felsorolt megoldási javaslatokon kívül még a köztes szoftverek 

alkalmazhatóságát tekintenék át, ugyanis véleményük szerint az nem kap elég figyelmet. Ez a 

technológia lehetővé tenné, hogy a felhasználók maguk választhassák ki, hogy hogyan kezelje 

és szűrje az információkat az adott rendszer. Természetesen ez a megoldási javaslat is számos 

megválaszolatlan kérdést vet fel a finanszírozási oldaltól kezdve a hatáskörökön át egészen a 

platformok kurátori erejéig bezárólag, állítják a szerzők. A szkeptikusok azzal érvelnek, hogy ez 

a rendszer még zártabb véleménybuborékokat hozna létre, ami tovább polarizálná a már most 

is meglehetősen poláris amerikai politikát. A cikk a QAnon csoportok túlélését említi példaként, 

ugyanis kisebb platformokon továbbra is képesek lennének szerveződni a saját világnézetükhöz 

illeszkedő szűrőket használva. 

A lezáró szakaszban a szerzők megfogalmazzák elképzeléseiket a jövővel kapcsolatban, ahol 

monopóliumellenes intézkedések jellemzik mind az USA, mind az EU jogalkotói szándékait. A 

szerzők szerint a „köztes szoftver” (middleware) képes feloldani ezt a helyzetet, mely visszaadja 

az irányítást magának a felhasználónak. 



Világpolitika és Közgazdaságtan   1. évfolyam, 1. szám, 2022 

115 
 

Fontos lenne kiemelni (a recenzió szerzője szerint), hogy a tájékozódás és tájékoztatás 

témakörében a személyre szabást nem éri kritika. A személyre szabás következtében az 

emberek nem integrálják a számukra nem kedvező híreket, hanem kilökik, és csak a saját 

világnézetük szerinti tényekkel, olvasatokkal hajlandók érdemben foglalkozni. Továbbá kritikai 

megközelítés a szólásszabadsághoz való viszonyulás, ugyanis olyan szintű függés alakulhat ki az 

ilyen nagyhatalmú vállalatokkal szemben, hogy nem lesz biztosítható jogaink valós gyakorlása. 

Az információs technológia meghatározó szerepe társadalmi hatását tekintve a köz által 

használt alapvető infrastruktúra részét képezi, így közhasznú szolgáltatásként kell rá tekinteni. 

Az ilyen lehetőségek vizsgálata, az ebből következő társadalmi szerepvállalásról folytatott 

diskurzus, és annak következményei elengedhetetlen részeit kellene, hogy képezzék az erről 

folytatott vitának. 

Lits Levente 
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Hogyan építsünk egy jobb rendet?1 

A Világrend vége 

A cikk elején a Szerzők azt az állítást teszik, hogy a jelenlegi világrend épp a szemünk előtt omlik 

össze. Az USA relatív hanyatlása Kínához mérten meggyengítette a szabály központú 

hiperglobalizáció rendszerét és minden bizonnyal elhozza annak végét is. Ennek hátterében a 

sorozatos pénzügyi válságok, a növekvő egyenlőtlenség, a protekcionizmus, a pandémia és a 

gazdasági szankciók állnak. Oroszország Ukrajna elleni inváziója újraélesztette ugyan a NATO-t, 

de elmélyítette a szakadást Kelet és Nyugat, Észak és Dél között. Ez a távolodás azért különösen 

káros mert lassítja a globális problémák elhárítására fordított erőfeszítések foganatosítását. 

Ebben a helyzetben senkinek nem esik nehezére egy olyan világrendet elképzelni, amelyben az 

USA és Kína viszonya tovább romlik, Európa és az egész világ újra fegyverkezni kezd, a gazdasági 

integráció kora véget ér és kisebb befelé forduló gazdasági közösségek jönnek létre. Rodrik és 

Walt mégis azt kívánják bemutatni, hogy hogy jöhet létre egy jóindulatúbb világrend, amelyben 

azt Egyesült Államok és Kína egyes kérdésekben versenyeznek, másokban együttműködnek. Ez 

a rendszer lehetővé teszi azt, hogy a fegyverkezés költségeinek visszaszorításával minden 

ország többet fordíthasson a regionális problémák kezelésére. 

Ennek az új világrendnek a megvalósítása, a Szerzők véleménye szerint nem is annyira nehéz, 

mint amilyennek elsőre tűnik, vannak már példák a jelenleg létező intézmények között, például 

a korábban említett Amerikai-Kínai Gazdaságpolitikai Munkacsoport, amely lehetőségeket 

keres a konstruktívabb megoldásokra a bilaterális egyezségekben. A kivitelezéshez egy 4 

elemből álló keretrendszert javasolnak, amely lefekteti az együttműködés alapjait, elősegíti a 

kommunikációt és egymás álláspontjainak megértését, lehetőséget ad arra, amelyre a 

nagyhatalmi rivalizálásnak nem sikerült, az emberi lét minimumkövetelményeinek, és a 

gazdasági prosperitásnak a fenttartására szerte a világon. 

A keretrendszer 

A ’90-es években kialakult világrend egyértelműen az utolsókat rúgja, de a nyomába nem kell 

szükségszerűen a háborúnak lépnie. Természetesen az Egyesült Államok és Kína igen érzékeny 

a saját biztonságára, és ezért gyanakvóan tekintenek egymásra, de egyaránt tudják azt, hogy 

egyik sem tudna hosszú távon a másik fölé kerekedni. Emellett pedig az élet számos területén 

képesek együttműködni, máshol pedig egyenesen egymásra vannak utalva. Rodrik és Walt 

keretrendszere szerint a szemléletváltáshoz szükséges az is, hogy a nemzetek közti egyezségek 

természete is megváltozzon. Nem lehet a feltétel az egyezség minden részletkérdésben az 

együttműködés megkezdéséhez, elég csupán a sarkalatos kérdéseket tisztázni és teret engedni 

a nézeteltéréseknek a részletekben. 

                                                             
1 A szerzők: Dani Rodrik a Harvard Kenedy School Nemzetközi Politikai Gazdaságtan professzora. Kutatásai során 
főleg a globalizációt és a gazdasági növekedést és fejlődést vizsgálta. Emellett tagja az Amerikai-Kínai 
Gazdaságpolitikai Munkacsoportnak is. Stephen M. Walt szintén a Harvard Kenedy School professzora, ám az ő 
területe a külügy. Számos amerikai egyetemen tart előadásokat, az Amerikai Művészeti és Tudományos 
Akadémia tagja. 
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A keretrendszer szerint az első meghatározandó kategória a tiltott tevékenységek köre. Ezek 

olyan széleskörben elfogadott normákon alapulnak, amelyeket semelyik fél nem vitat, ennek 

alapjául szolgálhatnak például az ENSZ alapszabályában foglaltak. Természetesen ezeket az a 

szabályokat időről-időre meg fogják szegni az államok, ennek ellenére erős alapot szolgáltatnak, 

amelyeket senki nem hághat át komoly konzekvenciák nélkül. A második kategóriába azokat az 

eseteket sorolják, ahol mindkét fél profitálhat a saját cselekményeinek változtatásával. 

Legegyszerűbb példaként a Szerzők a bilaterális kereskedelmi megállapodásokat említik, de 

például a fegyverkezés csökkentésére vonatkozó egyezmények is ide sorolhatók. 

Amennyiben az államoknak nem sikerül kölcsönösen előnyös megállapodást kötni, a 

keretrendszer ajánlása szerint, minden államnak jogában áll olyan lépéseket tenni, amellyel 

elősegítik a saját céljaikat, de nem sértik a másik fél szuverenitását. Ebben az esetben különösen 

fontos, hogy a nagyhatalmak tisztában legyenek az egyoldalúan hozott lépéseik harmadik 

felekre gyakorolt következményeivel, és hogy igyekezzenek arányos reakciót adni minden 

eseményre. Végül pedig a harvardi professzorok szerint azokat a problémákat, amelyeket csakis 

több állam együttműködésével lehet megoldani, a negyedik kategóriába soroljuk. Ennek a 

negyedik megoldási javaslatnak a hiányát láthatjuk a klímaválság elleni védekezés 

akadozásában, vagy a világjárvány kezelésének hiányosságaiban. 

Az 5G és a keretrendszer 

Ebben a részben a Szerzők egy kurrens példán mutatják be a régi szemlélet és az új szemlélet 

közti eltérést. A kínai Huawei vállalat bizonyult az 5G technológia körüli fejlesztések 

nyertesének. Ez aggodalmat keltett a nyugati nemzetbiztonsági szolgálatokban, ugyanis, 

véleményük szerint, a vállalat a kínai hírszerzéshez köthető. Ennek okán az USA megtiltotta a 

telekommunikációs vállalatainak, hogy a Huawei-el üzleteljenek és hogy aláássa vállalat 

fejlődését azt is megtiltotta, a mikrochipekek értékesítsenek a Huawei felé. Ezzel a lépéssel 

pedig jelentős károkat okozott azon afrikai államoknak, akik az alacsony áruk miatt széles 

körben használták a Huawei termékeket, amelyek ellátása a szankciók miatt akadozni kezdett. 

Ezzel szemben Nagy-Britannia kormánya megegyezésre jutott a Huawei-el, amelynek 

értelmében a termékek évenként biztonsági ellenőrzésen esnek át, ennek eredményeit 

publikálják. A 2019-ben megjelent jelentés megállapította, hogy a szoftveres háttér javításra 

szorul, majd 2020- júliusában az Egyesült Királyság kitiltotta az 5G hálózatairól a vállalatot, 

ebben szerepet játszott az USA politikai nyomása is. Azonban pusztán azzal, hogy erről a 

döntésről mindenki szabadon megfogalmazhatta a véleményét sokkal átláthatóbbá tették a 

kérdést és kevesebb vitát szült a döntés kínai részről. 

Az iráni válság értelmezése 

Az elmélet szerint ebben a helyzetben is létezik egy olyan megoldás, amely mindkét fél számára 

előnyös. Elsőként például kölcsönös szándéknyilatkozatot tehetnek az ENSZ alapszabályainak 

betartására. Nagy előrelépésnek számított, mikor 2015-ben sikerült megkötni a nukleáris 

egyezséget, amelynek értelmében Irán csökkentette az urán dúsításra alkalmas 

infrastruktúráját bizonyos szankciók feloldásáért cserébe. Ez tipikus példája a második 
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kategóriába sorolható megoldásoknak. Az egyezménytől a Trump adminisztráció 2018-ban 

egyoldalúan elállt, ám Irán nem kezdett azonnal az infrastruktúra újraépítésébe, mindkét fél 

nyitott maradt a kapcsolatok javítására. Azóta is csak mérsékelt intenzitással történnek 

csapások és válaszcsapások. 

Agressziótól mediációig 

Nem kérdés, hogy az orosz-ukrán háború csökkentette az új, békésebb világrend kialakításának 

esélyeit, de érdemes ezt a folyamatot is megvizsgálni a Szerzők szempontjai szerint. Az 

invázióval az oroszok egyértelműen megszegték az ENSZ alapszabályát, erre válaszul a Nyugat 

egyoldalú választ adott a szankciókkal és az ukrán fegyveres erők támogatásával. Az is 

megfigyelhető ezen a folyamaton keresztül, hogy milyen következményekkel jár, ha a hatalmak 

nem használják ki a tárgyalásokban rejlő lehetőségeket, hiszen Oroszország már jóval az invázió 

előtt kifejezte aggodalmát Ukrajna NATO és EU tagságával kapcsolatban, de erre a nyugat nem 

tudott megnyugtató választ biztosítani. Mikor a háború kitört az USA egyértelművé tette, hogy 

nem avatkozik direkt módon a háborúba válaszul pedig az oroszok is kifejezték, hogy nem 

tervezik más területekre terjeszteni a háborút. Mikor azonban az USA képviselői olyan 

nyilatkozatokat tettek miszerint hosszú távon a céljuk volt Oroszország meggyengítése a 

háborúval az Oroszok atomtámadással és a háború további kiterjesztésével kezdtek 

fenyegetőzni. A háború során unilaterális (4-es kategóriába sorolható) problémák is 

felmerültek, például az ukrán gabonaexport akadályozása, amelyet végül Törökország 

mediációjával sikerült magas szintű tárgyalásokon feloldani. 

Nagy hatalom, nagy megértés 

Az ukrán háború is bizonyította azt, hogy önmagában a keretrendszer nem tudja biztosítani a 

pozitív jövőt, mert nem mindenki cselekszik a keretrendszeren belül. De az új nézőpont 

alkalmazásának számos előnye van a korábbi rend visszaállítására való törekvéssel szemben. 

Egyik előnye például, hogy alkalmazása gyakorlatilag semmibe nem kerül, és segítségével 

könnyen megfigyelhető, hogy melyek azok az országok, amelyek valóban elkötelezettek az új 

rend felé. A keretrendszer segíthet kiépíteni egy olyan bizalmat és megértést, amely jelenleg 

hiányzik a világpolitikából, segítségével elválaszthatóak az együttműködés és a nézeteltérések 

fórumai. 

A javasolt új megközelítés évtizedek óta tetten érthető Tajvan kérdésének kapcsán, ahol az USA 

támogatja Tajvan védelmének kiépítését, amellyel segít fenttartani a függetlenségét, de 

továbbra se ismeri el Tajvant teljes értékű államként. 

A Szerzők konklúziója, tehát az, hogy előfordulhat olyan szituáció, amelyre a keretrendszer se 

ad megoldást, de a régi megközelítés semmiképpen nem vezethet a békés jövőbe. 

Irodalomjegyzék 
Dani Rodrik-Stephen M. Walt: How to Build a Better Order, Limiting Great Power Rivalry in an Anarchic World) 

Eredetileg megjelent: Foreign Affairs volume 101 number 5 (2022 sept-oct)  page 141-155 

Jász Mihály  
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A II. világháború és a női munkaerőpiac – mennyit köszönhetnek a 

„gazdasági szüfrazsettek” a legnagyobb világégésnek? 
Paradox módon az emberiség történetében sok esetben a fegyveres konfliktusok szolgáltak 

a legerősebb ösztönzőként arra, hogy előrelépést érjenek el valamely kulcsfontosságú 

egyenjogúsági ügyben. Különösképp igaz ez a huszadik századra, azon belül az első és második 

világháborúra. 

Az első világháború előtt a klasszikus nemi szerepek domináltak. A “Nagy Háború” 

kitörésekor azonban a kormányzatok rájöttek, a szorgos női kezek is hasonlóképp – vagy jobban 

– képesek elvégezni a rájuk bízott feladatokat – mint például a konzerv- és a fegyverkészítés -, 

mint férfi társaiké. Nem is meglepő, hogy a háború közvetlen folyományaként, 1919-ben 

vezették be az Egyesült Államokban a női szavazati jogot. Ez az izgalmas tendencia a második 

világháború alatt is folytatódott, amit a tanulmány is körbejár az Egyesült Államok példáján 

keresztül: a második világégés hatásait a női munkaerőpiaci folyamatokra. 

A 20. században – egészen az 1990-es évekkel bezárólag – a női foglalkoztatottság óriási 

mértékben növekedett. Azonban mindez nem lineárisan ment végbe – nagy töréspontot az 

1940-es év jelentett. Minek köszönhető mindez? 

1940 és 1945 között 14 millió amerikai férfi került a katonaság kötelékébe, így a háború alatt 

összesen 9 milliós munkaerőpiaci hiány keletkezett. Ezt a tetemes deficitet kizárólag a 

hagyományos nemi szerepek további oldásával lehetett pótolni. Így lépett be hétmillió új női 

munkavállaló a munkaerőpiacra, ami 33%-os emelkedést jelent a korábbi 14 milliós női 

foglalkoztatottsághoz képest (forrás: U.S. Bureau of the Census, 1947).  

Az egyik felfogás (vízválasztó-elmélet) alapján ez gyökeresen új trendeket indított el a női 

gazdasági egyenjogúság kérdésében. Ezt támasztja alá az is, hogy a világháború alatt az amerikai 

kormányzat különféle kampányokkal bátorította a nőket a munkára. 

Az ellenkező nézőpont (a revizionista elmélet) szerint a második világháború nem hagyott 

mély nyomot a női munkaerőpiaci tendenciákban. Eszerint a világháború alatt valóban megnőtt 

a női foglalkoztatottság, azonban annak végeztével számos nő búcsút kellett, hogy intsen 

munkahelyének: jelentős részüket kirúgták, sokan férjük visszatértekor újra elfoglalták 

házvezetői szerepüket, másként fogalmazva a “baby boom” korszak kismamái lettek. 

Mindenesetre az igaz, hogy a női foglalkoztatottság a háború után is magasabb maradt, mint 

azelőtt volt. Ha döntőbírák szeretnénk lenni a két, egymással ütköző vélemény tekintetében, 

akkor a munkaerőpiaci statisztikákhoz kell nyúlnunk. Eszerint az 1951-ben 27-51 éves, férjezett, 

munkával rendelkező asszonyok fele tíz évvel azelőtt is dolgozott. Azonban a világháború idején 

dolgozni kezdő nők mindössze a 20 százalékát tették ki az 1951-es női foglalkoztatásnak, vagyis 

első pillantásra úgy tűnik, hogy túlzottan nagy jelentősége nem volt a világégésnek a nők 

későbbi foglalkoztatása szempontjából. 
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1941 előtt minden amerikai államban korlátozások voltak a férjezett nők munkavállalására 

vonatkozóan, amit azonban Pearl Harbor után sok államban eltöröltek, hiszen jelentős 

mértékben megnőtt a kereslet a női munkavállalók iránt, a munkaerő-keresleti függvényük 

jobbra tolódott. Ha az adózott bevételüket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az stagnált a háború 

négy éve során, amire a legracionálisabb magyarázat a nők munkaerő-piaci kínálatának a jobbra 

tolódása lehet. Ez hosszú távú folyamatokra utalhat. Ezek alapján a nők munkába állására 

amiatt is szükség, volt, mert katonáskodó férjeik nagy valószínűséggel nem kaptak akkora bért, 

mint civilként. Azok a feleségek, akiknek a férjeik a hadseregben szolgáltak, kétszer nagyobb 

foglalkoztatottsági rátával rendelkeztek, mint akiknek a férjük otthon maradt. 

Mindezt Acemoglu et al.15 (2014) kutatása bizonyítja, amelyben amerikai államonként 

vizsgálták a háború hatását a női munkavállalásra. Ehhez a sorozási rátát hívták segítségül, és 

azt találták, hogy ez a mutató szignifikánsan pozitív hatással volt az adott állam női 

munkavállalóinak az alakulására. 

Acemogluék kutatása azonban nem volt teljes körű: nem állapították meg, hogy a 

revizionista vagy a választóvonal-elmélet a helyes. Golden és Olivetti emiatt vizsgálták meg 

maguk is regressziós módszerekkel, hogy hatott a második világháború a nők foglalkoztatására. 

A szerzők azzal a feltételezéssel élnek, hogy a 2. világháború alatt a nők rezervációs bére 

lecsökkent, vagyis kevesebb bérért is hajlandóak voltak munkába állni. Ez potenciálisan amiatt 

lehetett, hogy segítsék a hazájukat a háború idején. Ez az úgynevezett általános hatás. A 

férjezett nőknél további rezervációsbér-csökkenés ment végbe, hiszen a férjeik besorozása a 

katonaságba bevételkiesést eredményezett. A férjek korábban visszatartó erőként is 

szolgálhattak a női munkavállalást illetően, így hiányuk további munkába állási motivációt 

jelenthetett. Ez a háború specifikus hatása. 

A szerzők az 1950-ben 25-34 éves, a világháború alatt munkába állt nők példáján keresztül 

vizsgálják meg, hogy milyen munkaerőpiaci hatásai voltak a világháborúnak rövid- és hosszú 

távon. Úgy tűnik, közvetlenül a világháború után – általánosan vizsgálva – nem növekedett meg 

az átlagos női ledolgozott órák száma az 1940-es értékhez képest, még ha a munkaerőpiaci 

részvételük nőtt is. Ez azzal magyarázható, hogy sok férjezett nő részmunkaidőt vállalhatott 

mindössze. Ha iskolázottság szerint megkülönböztetjük a nőket, és úgy vizsgálódunk, már 

szignifikáns változások látszanak: az iskolázottabb nőknek mind az átlagos heti munkaóraszáma, 

mind a foglalkoztatottsági rátája növekedett. Ez a hatás 1960-ban még inkább kitűnik, amikor 

ugyanezt a korosztályt vizsgálják (akik ekkor már 35-44 évesek).  

A szerzők tehát arra jutnak, hogy mind a revizionista, mind a vízválasztó elmélet tartalmazza 

az igazság magvát, azok kombinációja lehet a titok nyitja. A világháború hatása fundamentálisan 

eltérő volt mind rövid-, mind hosszú távon attól függően, hogy a vizsgált nők milyen 

iskolázottságúak voltak, illetve volt-e gyermekük a világháború alatt. Akiknek nem volt, azoknak 

rövidebb távon nőttek meg a munkaerőpiaci részvételük, a gyermekkel rendelkező nőknél 

viszont hosszabb távon érvényesült ez inkább. A besorozási ráta pozitívan hatott a nők 

munkaerőpiaci részvételére, jóllehet ez az iskolázottabb rétegnél érvényesült inkább. 
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A fentiekből látható, hogy a második világháború valóban fundamentális változást hozott a 

nők munkaerőpiaci részvételét tekintve, azonban nem olyan egyértelmű módon, ahogyan azt 

eddig elképzeltük 

Irodalomjegyzék 
Claudia Golden & Claudio Olivetti: Schocking Labor Supply: A Reassessment of the Role of World War II on 

Women’s Labor Supply (2013), American Economic Review 103, no. 3: 257–262. 

Pókász Zoltán 
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Mi is az a zöld HRM? 
Az elmúlt években a zöld emberi erőforrás menedzsment (Green Human Resource 

Management, GHRM) témája egyre népszerűbb témává vált a szakmai és az akadémiai 

körökben. Ez a trend nem meglepő, hiszen a környezeti fenntarthatóság egyre fontosabb 

motívumát képezi mindennapjainknak, sokan keresik a megoldást arra, hogy hogyan tudunk 

életünk különböző területein olyan gyakorlatokat elsajátítani, amik a fenntarthatóság felé 

terelne minket. A GHRM összesíti azokat az eszközöket, amik segítségével egy zöld, 

környezetére érzékeny munkavállalói mentalitást lehet ösztönözni, amely értékeli és elősegíti 

a vállalatban a környezettudatos kezdeményezéseket, illetve az ilyen típusú szervezeti kultúra 

kialakulását.  

A következőkben a GHRM egyes területein keresztül kerül bemutatásra, hogy a gyakorlatban 

hogyan néz ki ez a megközelítés. A rekrutálás terén a munkaadók felismerték, hogy a zöld 

vállalati kultúra vonzó lehet sokak számára és segíthet a tehetségek bevonzásában. Olyan 

munkaköri leírások születnek, amik kiemelik a vállalat környezettudatos értékajánlatát és a 

kiválasztásnál is külön figyelmet szentelnek ennek a szempontnak. Ez nem csak az employer 

brandet növeli, hanem egy közös pontot is jelent a leendő munkavállalók között, ami a 

beilleszkedést is segítheti.  

A zöld értékek internalizálása és intenzívebb kommunikálása tehát segíthet a cégeknek 

abban, hogy meg tudják magukat különböztetni versenytársaiktól és fejlesszék rekrutálásuk 

hatékonyságát. A teljesítményértékelési rendszereket abban az értelemben tudják zöldebbé 

tenni a vállalatok, hogy nem csak az output mennyiségét értékelik. Kompetenciák szélesebb 

körét veszik figyelembe, mint például a csapatmunka, másokkal való együttműködés, diverzitás, 

innovativitás, környezet felé való érzékenység. A munkáltató tehát több hangsúlyt fektet arra, 

hogy olyan tulajdonságokat is értékeljen és díjazzon, amelyek túlmutatnak a klasszikus 

megközelítésen. 

A munkavállalók számára lehet olyan képzéseket biztosítani, amelyek tartalmaznak 

környezettudatosságra fókuszáló témákat (hulladékkezelés szervezeten belül, 

energiatakarékos munkafolyamatok) illetve olyan tréningeket, amik az előző bekezdésben 

említett kvalitásokat elősegítik, mint például egy konfliktuskezelési tanfolyam. A cél, hogy a 

menedzserek és a munkavállalók tájékozódás révén jobban tudjanak azonosulni a vállalati 

értékekkel kultúrával. 

A környezettudatos magatartást természetesen nem csak képzéseken és visszajelzésen 

keresztül, hanem a juttatási rendszer keretének átgondolásával is lehet ösztönözni. Díjazásra 

kerülhet a kibővített teljesítményértékelési rendszeren mért tulajdonságokban való javulás, 

vagy környezettudatos projektek megvalósítása. Az anyagi motiváción kívül a munkáltató-

munkavállaló közti intenzívebb kommunikáció is segítheti a megfelelő mentalitás kialakulását. 

Fontos, hogy a munkavállalók be legyenek vonva a kezdeményezésekbe, és ne érezzék úgy 

helyettük, illetve a fejük felett születnek meg a döntések. Így nem csak több ötlet és projekt 

valósulhat meg, hanem azok eredményesebbek is lehetnek. 
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Múltbeli tapasztalatok alapján az intenzívebb kapcsolat segített a munkahelyi energia- és 

hulladékgazdálkodás helyzetén, továbbá a munkahelyhez kapcsolódó légszennyezés mértékét 

is csökkentette (például dolgozók ritkábban használták gépjárműveiket). Összességében 

láthatjuk, hogy a GHRM megközelítésnek két fő aspektusa van. Az egyik a munkahely ökológiai 

lábnyomának csökkentése például szelektív hulladékgyűjtésen, energiamegtakarításon vagy 

digitalizáláson keresztül (papírmennyiség csökkentése). Ezeknek az intézkedéseknek a 

rekrutálási hasznon és az employer brand növelésén kívül konkrét anyagi haszna is lehet, főleg 

az ipari tevékenységet űző vállalatoknál, és a hatékonyságot is nagyban előre mozdíthatják. 

A másik aspektus az olyan kvalitások fejlesztésének támogatása, mint például a csapatmunka, 

másokkal való együttműködés vagy az innovativitás. Ezen tulajdonságokban való előrelépés 

nem csak az eredményesség növelését hozhatja magával, hanem ösztönözheti a 

munkavállalókat egy olyan skillset, illetve perspektíva elsajátítására, ami hozzájárulhat ahhoz, 

hogy több értékkel tudjanak szolgálni a társadalom és környezetük számára. 

Irodalomjegyzék 

Green HRM, HRMI (2022) 

Süle Ákos 
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Az űrszektor helyzete az Európai Unióban 
Az űrkutatás egyre nagyobb szerepet képvisel a gazdasági versenyképességben és a 

hadászatban. Ennek ellenére az Európai Unió bizonyos kritikus szektorokban messze lemaradva 

kullog az olyan (űr)nagyhatalmak mögött, mint az Egyesült Államok, Kína vagy akár Japán. 

A jövőbeli célkitűzéseinkhez – vagyis a további növekedéshez, gazdaságunk átalakításához 

és zöldítéséhez, számos szektor optimális működéséhez – elengedhetetlen a “földönkívüli” 

technológiák használata. Ezek biztosítják, hogy a mezőgazdaságban, kereskedelemben vagy 

pénzügyben használt automatizált rendszerek és a mesterséges intelligencia hiánytalanul 

működjenek. A szatellitekkel való ellátottság például feltétlenül szükséges a GPS-rendszerek 

információval való ellátásához, ahogyan természetünk megfigyeléséhez is. 

Az EU az utóbbi évtizedekben súlyos dollármilliárdokat fektetett az űriparba. Példaként 

említhető – a teljesség igénye nélkül – a Copernicus, a Föld-megfigyelő rendszer vagy a 

GOVSATCOM, a biztonsági kommunikációs program. Azonban vannak olyan szektorok, amelyek 

erőteljes lemaradást mutatnak ebben a tekintetben a versenytársakkal szemben. Ilyenek olyan 

gyorsan növekvő stratégiai szektorok, mint a dróngyártás vagy a fogyasztói megoldások. 

Amennyiben fel szeretnénk venni a versenyt Ázsiával és Amerikával, kikerülhetetlen az 

űrtechnológiába való minél jelentősebb befektetés. 

Az EU űrügynöksége és az Európai Befektetési Bank közös beszámolója alapján 2016 és 2019 

között átlagosan 5,7 százalékkal nőtt a navigációhoz kapcsolódó szatellitekbe való európai K+F 

befektetés, ami önmagában jelentősnek tűnik, azonban ez az észak-amerikai és ázsiai cégek 8,6, 

illetve 8,7 százalékos növekedési ütemeit vizsgálva nem tűnik elégségesnek. Ahhoz, hogy 

kompetitív maradhasson, Európának nagyjából 40 milliárd dollárt kell fektetnie az űrszektorba 

a további 10 évben a cikk szerint. Ennek az egyik ösztönzője az lehetne, ha a kisebb vállalatoknak 

is profitábilissá tennék az ebbe való befektetést. Jelenleg az űrtechnológiába irányuló európai 

K+F-források 85%-ért öt nagyvállalat felelős, vagyis óriási a vízfejűség ebben a tekintetben. 

Az űripari kis- és középvállalatok nehéz helyzete több okra vezethető vissza. Egyrészt 

hiányoznak az európai kockázatitőke-befektetők, így az úttörő európai űrvállalatok kénytelenek 

a kontinensen kívülről keresni befektetőket. Az utóbbi öt évben például tizennégy ilyen 

műholdas navigációs vállalatban szereztek amerikai, illetve ázsiai cégek ötszázalékos vagy annál 

magasabb tulajdoni arányt. Mindez azt eredményezi, hogy Európának a szektorból származó 

bevételei csökkennek, s ami talán még súlyosabb, hogy az innovációs értéklánca és így a 

versenyképessége csorbát szenvednek.  

Természetesen az állami szféra is jelentős szerepet vállal a kutatás-fejlesztési források 

biztosításában, ami a sokszor évtizedekbe kerülő megtérülést tekintve nem véletlen. Az Európai 

Befektetési Bank például támogatja az űrszektort hitelek nyújtásával, az Európai Befektetési 

Alappal, és számos célzott programmal is. Ezek csak 2022 tavaszán már 7 milliárd eurót 

képviseltek, azonban ez továbbra sem elegendő teljesen ahhoz, hogy az USA-val, Kínával és 

Japánnal versenyben maradjunk. Ugyanis ezek az országok az előbb említett tevékenységeken 
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felül a feltörekvő, kisebb vállalatok számára állami szerződéseket is nyújtanak. Ez 

kalkulálhatóságot, stabil jövedelemforrást biztosít ezeknek a vállalatoknak, hogy a globális 

színtéren is szignifikáns szereplőkké váljanak.  

Egyelőre ezekből van hiány az Európai Unióban. Az űrverseny, bár más formában, mint a 

hidegháború idején, ismét feléledt, és hasonló téttel is játsszák. Európa emiatt nem halaszthatja 

el az űrszektor fejlesztésére irányuló törekvéseket, muszáj támogatnia a start-up űrtechnológiai 

cégeket.  

Irodalomjegyzék 
Europe, We Have a Problem, Rodrigo da Costa, Kris Peeters (2022), Project Syndicate 

Pókász Zoltán 
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A csapat egysége 
2021-ben Kínában megjelent egy tangping néven elhíresült mozgalom, aminek lényege, 

hogy arra bátorítja a kínaiakat, hogy hagyjanak fel a karrierépítéssel, ne dőljenek be az üres 

materialista ígéreteknek, inkább dőljenek hátra és élvezzék az életet. A jelenség alapvetően a 

20-as és 30-as éveikben járó, képzett munkaerő körében terjedt el, akik nélkülözhetetlen 

építőkockái (lennének) a tudásalapú társadalom felépítésének Kínában. Ezek az emberek a 

középosztályhoz tartoznak, a városokban élnek, alapvető szociális háló védi őket, ezek a 

körülmények pedig lehetővé teszik számukra a hanyatt dőlést, a mókuskerékből való kiszállást. 

A középosztálynak megvannak a maga problémái az elszálló ingatlanárak, a növekvő háztartási 

eladósodottság, a társadalmi ranglétrán való lecsúszás lehetőségének képében – mindez 

meglehetősen erősen rezonál az USA-beli helyzettel – azonban ez a társadalmi réteg csupán a 

fele a 1,4 milliárdos kínai népességnek, a populáció közel 48%-a alacsony jövedelmű. Amikor 

Kína tudásalapú gazdaságra való átállásának lehetőségeiről beszélünk, nem feledkezhetünk 

meg erről a masszív társadalmi rétegről sem. 

Kína jövedelmi egyenlőséget mérő Gini-indexe 2020-ban 47% volt, amivel nemcsak a nyugati 

országokénál magasabb, de az ázsiai átlagos Gini-indexhez képest is rosszabb. A jövedelem 

eloszlásának jelentős egyenlőtlensége önmagában is jelentős, kezelendő probléma, azonban a 

Cai Fang által végső megoldásnak tartott újraelosztás nem jelent teljeskörű megoldást a 

problémára. A jövedelmi egyenlőtlenségek gyökere alapvetően a vidéki népesség 

iskolázatlanságban rejlik, akik nem képesek olyan munkákat vállalni, amik közreműködnének a 

kínai gazdaság szerkezeti átalakulásában. 

Li és szerzőtársai egy 2017-es tanulmányukban amellett érvelnek, hogy a reform és nyitás 

programjának 1978-as kezdete óta megvalósuló kínai növekedési csoda munkaerő-

allokációjában, illetve a munkaerő mennyiség növelésében rejlő motorja kimerült, így a további 

növekedés érdekében Kínának nagyobb figyelmet kell fordítania az oktatásban felmerülő 

egyenlőtlenségekre, illetve megoldást kell találnia a vidéki népesség megfelelő képzésére. 

A munkaerő hatékonyabb ágazatokba való átáramlása eddig a jelenlegi gazdasági szerkezet 

lehetőségei és körülményei között zajlott le, illetve a köz- és privát szektor közti 

munkaerőáramlás is kimerülőben van, habár ennek a jelentősége csekély, mivel a munkabérek 

a közszférában is alapvetően piaci mechanizmusok alapján alakulnak ki. A munkaerő 

reallokációja mellett a 2000-es években nagy szerepe volt a növekvő demográfiai osztaléknak, 

azonban a növekedésnek ez a forrása mára teljesen kimerült, az előrejelzések szerint Kínának a 

következő évtizedekben a népességcsökkenés problémájával kell szembenéznie. A lenti ábráról 

leolvasható, hogy a 2000-es évek közepe óta a teljes népességre jutó munkaképeskorúak száma 

csökkenő trendet mutat, a népesség növekedési üteme pedig meredeken esett az utóbbi 2-3 

évben, 2021-ben az elmúlt 61 év legalacsonyabb népességnövekedését mutatták a kínai 

adatok. 
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A foglalkoztatottak aránya és a népesség növekedése 1990-2020 között Kínában 

Ami az oktatást illeti, Kína mennyiségi értelemben jelentős eredményeket ért el: a munkaerő 

iskolában töltött éveinek száma 4,3-ról 9,6-ra nőtt 1980 és 2015 között, a legalább középiskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 6,1%-ról 28,8%-ra nőtt ugyanebben az időszakban, a főiskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya pedig 1,1%-ról 12,5%-ra nőtt szintén ugyanebben az 

időszakban. A fenti számokból kirajzolódó fejlődés kétségkívül üdvözölendő, azonban ennek 

értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy ezek a fejlődések alapvetően a városokban 

koncentrálódtak, a vidéki Kína csekély eredményeket mutathat fel a munkaerő képzettségének 

növekedésében. 

A fent hivatkozott cikk szerzői az alapvető problémát Kína hukou rendszerében látják, ami a 

társadalmi és földrajzi ellenőrzés egyik eszköze. A kínai állampolgárokat születési helyük alapján 

regisztrálják a rendszerben, ami a szülőhelyükhöz köti őket. Habár az 1990-es évek elején a 

rendszer sok tekintetben liberalizálódott, de sok szempontból még ma is megköti az 

állampolgárok kezét, kezdve a földtulajdonlástól, az egészségügyi ellátáson át egészen az 

oktatási lehetőségekig. A hukou miatt a vidéki származású lakosság csak vidéken fér hozzá az 

oktatási rendszerhez, vagy ha esetleg a szülőknek sikerül a városokban munkát találniuk, akkor 

speciális városi intézményekben helyezhetik el a gyermekeiket, amik viszont jelentősen 

gyengébb minőségű oktatást biztosítanak a tanulók számára. 

Ez önmagában is rossz kiindulópont, de a helyzetet súlyosbítja, hogy a vidéki területeken a 

gyermekek rosszabbul tápláltak, mint városi „riválisaik”, kevesebb gondoskodásban részesítik 

őket a szülők a megfeszített munkatempó miatt, mindez pedig a kognitív képességek lassabb 

fejlődéséhez vezet a vidékiek esetében. Így, ha esetleg egy vidéki származású gyermek számára 

elő is teremtik a szülők a hatalmas akadályt jelentő magas tandíjat egy egyetemre, a 

gyermeknek nemcsak a rossz minőségű oktatásból következő, de az általánosságban gyengébb 

kognitív képességekből adódó hátrányát is le kell küzdenie. Ezt kiegészíti, hogy a helyi 

kormányzati szerveknek eszük ágában sincs támogatni a vidéki gyermekek városi oktatását, 

mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a vidékről városba vándorló lakosság nem tér vissza 

szülőhelyére. 

Egy 2021-es tanulmány is ezzel a problémával foglalkozik, amiből kiderül, hogy a 

középosztálynak mindössze a 9%-át teszik ki vidéki hukou státusszal rendelkezők, a többiek az 

alacsony jövedelmű társadalmi rétegben ragadtak és ragadnak elsősorban a hukou rendszer 

teremtette egyenlőtlenségek okán. A 2015-ös adatok azt mutatják, hogy a vidéki munkaképes 

korosztály 25-64 éves korcsoportjában az emberek mindössze 11%-a került be valaha a 

középfokú oktatásba. 

Mindeközben az alacsony képzettségűek helyzete fokozatosan romlik. Az ezredforduló után 

a bérek jelentős növekedésbe kezdtek az alacsony jövedelműek csoportjában is, miközben a 

termelékenység kisebb ütemben nőtt, ami mára a vállalatok profitrátájának csökkenéséhez 

vezetett. Erre a vállalatok fokozott robotizációval és automatizációval reagálnak. További 

probléma az offshoring, aminek az utóbbi évtizedekben Kína alapvetően a haszonélvezője volt, 
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azonban a nemzetközi tőke mindig az olcsóbb munkaerőt keresi, amit az USA-Kína kereskedelmi 

háború és a koronavírusjárvány is inkább más országokba terelt. Mindezek mellett az alacsony 

képzettségűek munkavállalás szempontjából egyik legfontosabb szektora, az építőipar már nem 

tud több munkaerőt felszívni, mivel a nagy infrastrukturális beruházások nagyrészt lezárultak 

Kínában. 2014 óta az építőiparban foglalkoztatottak száma stagnál, a feldolgozóiparban 

dolgozók száma pedig csökken, így kérdésessé válik, mely szektor lesz képes a jövőben felszívni 

a képzetlen munkaerőt Kínában. 

Bár mennyiségi tekintetben a középfokú oktatás a vidéki területeken is sokat fejlődött az 

elmúlt másfél évtizedben, a minőséget illetően még bőven van tere a fejlődésre Kínának. A fent 

idézett tanulmány szerzői amellett érvelnek, hogy alapvető probléma, hogy a vidéki területeken 

a szakközépiskolákba invesztáltak a gimnázium típusú intézmények helyett, és a gyakorlati 

tudásra fektettek hangsúlyt az akadémiai helyett. Az akadémiai tudás, az egyetemi 

tanulmányok előkészítése kétségtelenül fontos és elengedhetetlen fejlődési irány a vidéki Kína 

számára, azonban a szakközépiskolák reformja, a szakképesítés és a tudásalapú gazdaság 

összhangjának megteremtése nem kevésbé lényeges feladat.  A tudásalapú gazdaság nem azt 

jelenti, hogy a munkaképeskorú lakosság egésze mesterdiplomával rendelkezik és öt nyelven 

beszél, sokkal inkább azt, hogy a különböző képzettséggel és képzettségi szinttel rendelkező 

csoportok között olyan összhangot kell teremteni, ami lehetővé teszi, hogy minden állampolgár 

a társadalom szerves részévé váljon, és ezt tudatosítsa is magában. A galaktikusok Real 

Madridjának és a 2010-es évek Barcelonájának El Clasicoját nem a Real Madrid nyerné, hiába 

sorakoztatná fel az akkori éra legnagyobbjait szinte minden poszton, és a Barcelona nem azért 

nyerne, mert 11 Messi-t sorakoztatna fel, vagy mert a Barcelona legjobb éveiben Jordi Alba lett 

volna a legkiemelkedőbb balhátvéd, hanem azért, mert a különböző képességű játékosok 

mindegyike a maga módján volt képes hozzájárulni a sikerhez, és pontosan tudta, mi a szerepe 

a pályán. Ehhez viszont Pep Guardiola tervezői készségei és vállalkozóképessége kellett 

ugyanúgy, ahogy az oktatási rendszerek reformja terén is az összhangot kell megteremteni a 

különböző intézmények között. Ez egyaránt igaz a fejlődő és  a fejlett országokra 
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Recenzió 

Az Egyesült Államok világhatalmi szerepének alapjai 
Ahogy az alcímből is kiolvashatjuk, George Friedman szembeszáll azzal a tézissel, miszerint a 

21. század az amerikai világhatalmi szerep végét jelentené. A jelenlegi helyzet sok tekintetben 

nem új, Amerika történelme tele volt válságokkal, azonban sikere mindig annak volt 

köszönhető, hogy meg tudott újulni, és felül tudta vizsgálni saját politikájának kudarcait. A 

2020-as évek Amerikája azonban egy, az eddigieknél nagyobb válsággal néz szembe, a könyvből 

pedig megérthetjük, hogyan is jutottunk el idáig. 

Amerika viszontagságai 

Ahhoz, hogy kontextusba tudjuk helyezni a 2020-as évek viharos időszakát, meg kell 

értenünk az amerikai történelmet alapjaiban meghatározó folyamatokat. A szerző az amerikai 

állam történelmét ciklikusan vizsgálja. Az egyik ilyen ciklus az „intézményi ciklus”, amely 

körülbelül 80 évente vesz fordulatot. Az első 1787-ben, az Alkotmány szövegezésével 

kezdődött, és a polgárháború végéig (1865) tartott. Ez a ciklus ugyan lefektette a szövetségi 

kormány alapjait, de nem tisztázta az államokhoz fűződő viszonyát. Erre a második intézményi 

ciklusig (1865-1945) kellett várni, amikoris a szövetségi kormány felhatalmazást kapott a 

tagállamok felett. A harmadik szövetségi ciklusban a szövetségi kormány pedig nem csak az 

államok, de a gazdaság és a társadalom egésze felett is felhatalmazást kapott. A 2025-ben véget 

érő ciklusnak pedig a szövetségi állam önmagával való viszonyát kell újradefiniálnia. 

A másik ciklikus mozgás a „társadalomgazdasági ciklus” (lényegében a Kondratyev-

ciklusokhoz hasonlító keretrendszer, azonban a gazdasági válságok – és konjunktúrák – 

társadalmi és kulturális implikációit jobban hangsúlyozza a szerző). Ezek nagyjából 50 évente 

rendítik meg az addig gyökeresen fennálló gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedést. 

Ami az egyik ciklusban működött, a másikban kudarcot vall; az amerikai gazdaság hol 

munkaerőhiánnyal, hol munkaerőtöbblettel küszködött, hol tőkehiány, hol tőkefelesleg volt a 

jellemző. Így a ciklusosságra, megint csak a megújulásra és a felülvizsgálatra való képesség 

jelenti a megoldást. Ami az Egyesült Államok lassan 250 éves történelme alatt egyediség, hogy 

a két ciklus egyszerre, nagyjából 2025 és 2030 körül ér fordulóponthoz. A kettő együttes 

megoldásához Amerikának tehát mindennél fontosabb, hogy ráeszméljen újra államalkotó 

értékeire, és az ebből fakadó világhatalmi öntudatára. 

De mik is az államalkotó értékek? Miből fakad a világhatalmi öntudat? Az Egyesült Államok 

egy feltalált nemzet. Azonban nem csak az innovációra és az alkalmazkodásra ösztönző 

intézményi rendszerét találta fel, hanem az amerikai polgárok is feltalálták magukat. Három 

jelkép határozza meg Amerika történelmét. Az első ilyen a cowboy. Ennek hallatán valószínűleg 

mindenkinek eszébe jut az amerikai westernek közhelyes cowboy alakja: erős, rettenthetetlen, 

azt teszi, ami értékrendje szerint helyes, és jobban fél a gyávaságtól, mint a haláltól. Az 

amerikaiak gyökértelensége ebből a jelenségből fakad. A szerző a cowboy alakjában 
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szembeállítja a női és férfi értékek kettősségét, a nő a keresztény gyöngédséget, a férfi pedig a 

bátorságot testesíti meg. Ezek harmóniájában győzedelmeskedik a cowboy alakja ellensége 

felett. 

A második jelkép a feltaláló. Ez a jelkép visszaköszön az Egyesült Államok mint állam 

feltalálásánál, és a magánszektorban is. A szerző Thomas Edisont hozza a feltaláló 

archetípusnak a szemléltetésére. Személyében összefonódik a feltaláló személyének valódi 

lényege, ami ugyanannyira szól a tudósról, mint az üzletemberről. A piacosítás folyamatának az 

előtérbe helyezése az, amely igazán naggyá tette a találmányokat. Ez a mitikus innovátor szerep 

az amerikai történelem talán legfontosabbja, hiszen Friedman szerint az innovációk 

boldogságteremtő funkciójuknak köszönhetően a demokratikus berendezkedést is erősítik. 

A harmadik jelkép a harcos. Ahogy az intézményi ciklusoknál is láttuk, a korszakváltások 

mindig egy véres háborúhoz kötődtek, és az USA történelmében máig meghatározó szerepe 

van a háborúknak. A háború ugyanannyira hozzájárult Amerika születéséhez, mint az üzlet. Az 

USA-ban jelenleg 25 millió férfi szolgál, vagy él veteránként, ha pedig nekik a hozzátartozóikat 

is összeszámoljuk, könnyen lehetséges, hogy az amerikai társadalom közel egyharmada (kb. 100 

millió ember) tapasztalja meg valamilyen formában a háborút. A birodalmi öntudat pedig eddig 

erre a háborús gépezetre épült.  Akármennyire is ellentétesnek tűnik a feltaláló és a harcos, a 

háborús igények által generált technológiai újítások (mikrochip, GPS, internet stb.) révén 

igencsak közel kerülnek egymáshoz. Így még ha az egyén szintjén különböző is ez a három típus, 

az amerikai társadalom szövetét ennek a három jelképnek a szinergiája adja. 

A 2020-as évek válságai 

A jelenlegi intézményi ciklus válságát a második világháború alatt kialakult szövetségi 

kormány rendszere okozza. A szövetségi kormány jelenleg erősen központosított, a különböző 

szakterületek képtelenek egymással kommunikálni, egyetlen ember sem képes átlátni az 

egészet, amely komplex kérdések – egészségügy, külpolitika, stb. – esetén azt eredményezi, 

hogy az összetett kérdésekre még bonyolultabb, és még kevésbé érthető válaszok érkeznek. A 

2020-as években a szövetségi kormányba vetett hit megrendülése a technokráciára is 

fenyegetéssel lesz. A biztonság és magánélet kettőssége közül jelenleg a biztonság van nagyobb 

veszélyben, így Friedman szerint tehát nem opció, hogy a szövetségi kormány kevésbé vegyen 

részt az amerikai polgárok életében. A technokrácia lerombolásával pedig az eddig lecsúszóban 

lévő ipari osztály képes lesz hallattatni a hangját. 

A 2020-as évek Amerikájának két nagy válsága a technológiai és oktatási válság lesz. A 

mikrochip által generált gazdasági növekedés a végéhez ért, amit a munkaerő 

termelékenységnövekedési rátájának nullához közelítése is jelez már. Az 50 évvel ezelőtti 

tőkehiány tőkefelesleggé alakult át, az innovatív, mikrochip alapú üzleti vállalkozásokba való 

befektetési lehetőségek lecsökkentek, a tőke kevésbé termelékeny helyekre vándorolt, 

kiskereskedelembe, ingatlanokba. Ez nem mellesleg az egyenlőtlenséget is növelte az osztályok 

között. A technokrácia és az ipari osztály gyermekeinek ellentétje pedig az oktatásban 

csúcsosodik ki. A jelenlegi top egyetemek a saját technokrata rétegét termelik ki újra és újra. A 
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diploma egyfajta plecsnivel látja el a diákot, miszerint ő megbízható munkavállaló lesz. Ami 

ennél is fontosabb a jelenlegi egyetemi életben, az a kapcsolatépítés az eliten belül, az egyetem 

tudományos funkciója pedig háttérbe látszik szorulni. Az egyetemek számos problémával 

néznek szembe: a felvételi rendszer hátrányos megkülönböztetése a nem elitben lévők 

számára, a diákhitelállomány tetemes mértéke, az üzemeltetés horribilis költségei, a tanárok 

alulterheltsége. Az utóbbi kettő megoldható lenne az oktatási funkcióra történő 

koncentrálással, és a tanárok kutató és oktató funkciójának szétválasztásával. Az új ciklus 

remélhetőleg hasonló fordulatot hoz az oktatásban az ipari osztály számára a második 

világháborús veteránokéhoz, akik tömegesen áramlottak be az egyetemekre. 

A győzedelmes jövő 

Az USA világ termelésének negyedét adja, haderejével pedig 150 országban van jelen. Ami 

azonban az amerikai világhatalom erejét adja az nem a hadsereg és nem is a gazdaság, hanem 

a New York Yankees baseballsapkák, a Santa Barbara feliratú pólók és a rock & roll, vagyis a soft 

power. Az emberek megvetik az Egyesült Államokat, mégis remélik, hogy gyermekeik oda járnak 

majd egyetemre. Az angol pedig annak az informatikának a nyelve lett, ami képes technológiai 

jövőképet adni az egész amerikai társadalom számára. Az, hogy mi lép a mikrochip helyére még 

kérdéses, de a szerző szerint – többekkel egyetértésben – az űrtechnológiát tekinti a lehetséges 

irányvonalnak, amely képes holisztikusan szemlélni a világot, ezzel választ nyújtva a 21. század 

nagy problémáira. 

Amerika egy olyan szimbiotikus kapcsolatrendszert tudott kiépíteni, amiben döntő szerepe 

van a birodalomhoz tartozás vágyának. Ez az, ami a birodalom alapját adja. A birodalmi pozíció 

fenntartásához viszont egy érett birodalmi szerepbe való áttérés szükségeltetik. Az 

erőforrásokhoz, a piachoz, és az innovációhoz való hozzáférést biztosítani kell, azonban az 

eddigiekhez képest ezt kevésbé katonai módszerekkel. Egy, a ciklusokon is felülálló érettség 

elérése a cél. A következő intézményi ciklus problémáira megoldást jelenthet a „parancsnoki 

szándék” fogalma, mely a harcmezőkön is a helyzethez való adaptálásra, a problémák kreatív 

megoldására ösztönöz, nem pedig a szó szerinti teljesítésre. Ezt a rendszert kell a szövetségi 

állam működésébe is beilleszteni, a megerősített helyi képviselettel együtt. A következő 

társadalomgazdasági ciklus problémája pedig az egészségügyi technológiák fejlődésének 

köszönhetően elöregedett társadalom és a fiatalság ellentétében fog lecsapódni. Az időskor 

ugyan bölcsességgel jár, azonban az a fiatalos tudás- és kalandvágy, bátorság, kockázatvállalás 

kiveszik, ami Amerikát naggyá tette. A bölcsesség és a tudás az, aminek összhangját az alapító 

atyák felhasználtak. Az amerikai kultúrának a technológia a szíve, a jog és az Alkotmány az, ami 

pedig egyensúlyba hozza a megfontoltságot és a vakmerőséget. 

Irodalomjegyzék 
George Friedman: Vihar a csönd előtt – Amerika viszontagságai, a 2020-as évek válságai és a győzedelmes jövő, 

MCCPress, Budapest, 2021  
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