„A nyugati közgazdász mítosza”
Reg Little — Warren Reed: THE CONFUCIAN RENAISSANCE 81.:

„Van egy erős mitikus elem napjaink nyugati közgazdásza tudományosnak, analitikusnak és kvantitatívnak
mondott érvelésében... [Az ő] fő mítosza a piac. Elfogadja, hogy a tökéletes piac nem létezik, ...mégis feltételezi, hogy a tökéletes piac [példája] elemző magyarázatokra alkalmas. Ettől kezdve számos más hamis megállapítás következik.”
Joel. C. Magnuson: MINDFUL ECONOMICS - Introduction „Az elfogadott gazdaságelmélet igazolhatatlan hitet táplál az
iránt, hogy a szabályozatlan piac és a magángazdaság
mágikus gyógyerővel bír… Babonás hittel azt is állítja,
hogy a szabályozatlan piac környezetében létezik valamiféle ‘láthatatlan kéz’, amely az egyensúly, a stabilitás
és a prosperitás irányába vezet.”

„Anyám szájából édes volt
az étel, …”
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CIVILIZÁCIÓNK ÉS KULTÚRÁNK
•„A civilizáció… a szervetlenné vált, elsorvadt formák …
leépülése... [Ez] az antikvitásban a 4., Nyugaton a 19.
szd-ban megy végbe... Csak így érthetjük meg a rómaiakat, mint a görögök követőit... [Ők] egy nagy fellendülést nem megelőztek, hanem lezártak… A lélektelen,
a filozófiának s a művészetnek híján levő ... rómaiak,
akik… csak a kézzelfogható sikert tartják szem előtt, …
a görög kultúra és a Semmi között helyezkednek el…
Csupán a gyakorlatra szorítkozó képzelőerejük olyan
sajátosság, melyet Athénban az ember hiába keres.” (O.
Spengler: A NYUGAT ALKONYA I. 59; 67.-68.; 72.; 75.-76)
•„A 20. szd… megérlelte a fölismerést, hogy civilizációnk
s kultúránk meghasadt… A kultúra szellemi, transzcendens fény, a civilizáció materiális árnyék. Csúcsait

a gép, a hatalom, a haszon, a pénz... foglalják el. így
érvel Kodolányi : ›A barlanglakó ősember kultúrlény volt,
a technikai civilizáció embere nem szükségképp az,
csak [azért] mert rendelkezik a civilizáció eszközeivel. A
világtörténelemben léteztek óriási kultúrák rövid árnyékkal, s törpe kultúrák hatalmas civilizációs árnyékkal...‹ A
Webster-szótár a kultúrát s a civilizációt szinonimáknak
tekinti. Gondolkodjunk el [az] értelmén... Lehet kulturált
a... WC-csésze? Kulturált-e attól a bank, hogy légkondicionált irodában zsigereli ki adósát?... Hanyatló társadalmakban a különböző osztályokhoz különböző kultúrák tartoznak.” (BEAVATÁS /M2 2005. 12. 12./) (IQ vs EQ,)
A tudomány nem hozhat létre eszméket, melyek által
élhetünk. Még a tudomány legnagyobb eszméi sem
többek munkahipotézisnél. Hasznosak a szakirányú
kutatás számára, de tökéletesen alkalmatlanok életünk
irányítására vagy a világ értelmezésére…

SCHUMACHER ÉS A METAFIZIKA
„A gondolkodás… [nem más, mint] előre meglévő eszmék alkalmazása egy adott helyzetre vagy tény-együttesre… ›A filozófia a görögök felfogásában – írja Kuhn
professzor – az emberi elme egyetlen, egységes erőfeszítése [???] arra, hogy… összekapcsolja az embert a
világgal, [amelynek egyetemes rendjén belül] neki is
megvan a maga helye‹… A 19. szd vezető eszméi,
melyek azt hirdették, hogy leszámolnak a metafizikával,
maguk is a metafizika rossz, gonosz, életromboló változatai voltak. Végzetes betegségként gyötörnek bennünket… Semmi egyebet nem kaptunk, mint egy rossz metafizikát és egy riasztó etikát. A történészek tudják, hogy
a metafizikai tévedések halálosak lehetnek. Collingwood

ezt írja: ›[Egyesek] a görög-római civilizáció hanyatlását… metafizikai betegségnek tulajdonítják… Nem a
barbár támadások rombolták le a görög-római világot
…Az ok metafizikai jellegű volt… Ha a metafizika merőben az értelem fényűzése lenne, ez nem számított
volna.‹ E szavakat változtatás nélkül alkalmazhatjuk a
mai civilizációra is… A 19. szd-ból való… eszmék…
uralják a ‘művelt’ emberek gondolatvilágát [pl.] az evolúció; a verseny; az eszme, hogy az emberi élet magasabb megnyilvánulásai, amilyenek a vallás, a filozófia,
a művészet stb… csak ›az anyagi életfolyamat szükségszerű kiegészítői, [céljuk] a gazdasági érdekek elleplezése…‹; a relativizmus; a pozitivizmus.”*
(Schumacher: A KICSI SZÉP 84.-94)

Közgazdászok szerepköre (is)!
I.) Classic-simple (szútrák)
II.) Decorated-elaborated (a
mester eddig vezethet)
III.) Elementary (közreadott, tájékoztató, népszerű-tudom.)
Talentum (Mt 25.14-28 );
értelmezés
Ó-egyiptomi vezetők kettős hite
A hatalom centruma áthelyeződik
A közgazdász nem érti, hogy ő
szellemi vezető (is) kell legyen.

„Ahol a… szellemi teret nem tölti be valami magasabb
ösztönzés, ott… egy alacsonyabb fogja ezt betölteni:
kicsinyes, alantas, számító életszemlélet, mely a gazdasági számításokban realizálódik… [Mi, közgazdák]
a műszaki, szervezeti, kémiai, biológiai stb. újdonságokat…alkalmazni kívánjuk, [mielőtt] megértettük volna…hosszú távú következményeiket …Nem az a kérdés, mit engedhetünk meg magunknak, hanem az, miként választjuk meg, hogy mire költjük a pénzt… A
modern ipari rendszer… ama alapokat emészti föl,
melyekre épül… A gazdasági növekedésnek… a közgazdaságtan, a fizika, a kémia, a műszaki tud szempontjából nincs megállapítható határa, [mégis]… végzetes szűk keresztmetszethez kell érkeznie... [Azonban a nyugati] közgazdász számára az a gondolat,
hogy létezhet beteges, egészségtelen…, bomlasztó
vagy romboló növekedés, perverz ötletnek tűnik,

melynek még felülnie sem szabad… Maguk a közgaz-

dászok – a legtöbb szakemberhez hasonlóan – rendszerint egyfajta metafizikai vakságban szenvednek;*!
feltételezik, hogy tudományuk feltétlen s változtathatatlan igazságokkal dolgozik… Azt hirdetik: a gazdasági törvények… mentesek az értékektől, akár a gravitáció törvénye… [Szakértelmet, tudományt akarnak
tanítani, holott] a ‘szakértelem’ ugyanúgy nem kultúra,
ahogyan a zongora nem zene… Az emberiség halálos
veszedelemben van, nem azért, mintha hiányozna a
tudományos és műszaki szakértelem, hanem mert
mindezt többé-kevésbé rombolóan, bölcsesség nélkül
használjuk fel. A több oktatás csak akkor segíthet
rajtunk, ha több bölcsesség születik belőle… Az
oktatás lényege: értékek közvetítése…” (Ernst F.
Schumacher: A KICSI SZÉP 119.-120; 12; 48.)
MI AZ ALAP? MI A FELÉPÍTMÉNY?

BEVEZETÉS AZ ÉRTÉKRENDEK ÖKONÓMIÁJÁBA
I.
A gazdas
gazdasá
ág nem gazdasá
gazdasági
inputjai

VALLÁS ÉS GAZDASÁG
• Választott a dzsaina
• Választott a szerzetes: „Általában a kolostori földeken folyt a leggazdaságosabb termelés… Az aszkézis bizonyos fajta módszeres életvitel kialakítását jelenti... A tibeti példa jól mutatja, milyen óriási teljesítményekre képes az aszkézis által áthatott módszeres
életvitel... A középkorban [a Nyugaton is], ... a szerzetes volt az első racionálisan élő ember, aki módszeresen s racionálisan igyekezett elérni célját, ...a
túlvilági életet. Csak neki szóltak a harangok, csak
neki kellett beosztania az imához a nap óráit. A kolostori közösségek gazdasága volt a racionális gazdaság.” (M. Weber: GAZDASÁGTÖRTÉNET 164; 85.; 289.)
AQUINÓI TAMÁS NEM TÉVEDETT!

A gazdaság nem gazdasági
inputja
• „Filozófiai, hogy ne mondjam, vallásos változások…
következtében az embernek ma egészen más a viszonya a természethez, mint három vagy négy évszázaddal ezelőtt volt. Talán azt kellett volna mondanom:
a nyugati ember viszonya egészen más.”
(Ernst F. Schumacher: A KICSI SZÉP 12.)
• A vallás világképéhez igazodik a közösség egyedi lelke (vö.: Spengler: A NYUGAT ALKONYA I. 219.-224.)
• Az értékrendek kultúrákon alapulnak, a kultúrák pedig
vallásokon. (Vö. Max Webertől fent idézve)
• Hofstede adataiból számított értékek világvallások
szerint csoportosítva*

„Jó ez nekünk?” „Nem, de…”
• Traven: A fehér rózsa
• Egyiptomiak mit tettek volna piramisépítés
helyett?
• „Egészséges mértékű munkanélküliség” (???) 
Harmincas éveikben járók potenciazavarai  R.
Winter (175. oldal)
• „Növeljük a munkaerő-mobilitást!” (???)
• 2007. 10. 26. MR1: 6.48 „Az élelmezési világnapon ma Magyarországon 200 ezer ember éhezik.”
• Rész? Egész?

½ alma +½ alma ~ ?
„Igen jó oktatást kaptam. Évekbe telt, amíg kihevertem.”*
A matematika alkalmazásába vetett hit (‘Jó’ bomba)
„Elválok? Na és?”**

1 haza + 1 haza < 1
½ telek + ½ telek = 0
½ ház + ½ ház = 0
1 barátnő + 1 barátnő < 1
1 haza + 1 haza < 1
Lásd továbbá „a paradox
intenció” kérdéskörét
a) A TRANXU-ban
b) Menyhay Imre HOMO
OECONOMICUS ÉS A
BEFEJEZETLEN TEREMTÉS

könyvében! *!

c.

„Nem vagyok… biztos: ha valaki hozzáad egyet az egyhez,
akkor… a hozzáadott s az, amihez hozzáadtak, együtt lett, az
egyiknek a másikhoz adásától,
kettővé… [És abban sem], hogy
ha egyet kettévágnak, akkor ez
… a kettővé válásuk oka; mert
ez a kettővé válás az iménti
oknak épp az ellentéte: akkor
ui. attól lett, hogy… egyiket
hozzátették a másikhoz, most
pedig, hogy elvették s elkülönítették egyiket a másiktól.”
(Platón ö.m. I. 1087.)
KÖZÖSSÉGI VS. KOLLEKTÍV

A társadalomtudomány fogalmai mindig valamely kultúra keretein belül érvényesek.* Jean Monnet: „Ha újra
kellene kezdenem az európai integráció megvalósítását
…a kultúrával kezdeném.” Ámde a kultúra: művelés!
Kereteit az értékrend adja, és az vallásalapú; velejárói
más értékrendekkel egybevetve ismerhetők meg.

Néhány gyors ellenvetés
„A vallás nem tudomány, nem bizonyítható!” (Otelló)
„A vallásnak nincs sok köze a gazdasághoz” (Dzsaina)
„Nem szabad megismernünk más értékrendeket, mert
azokkal utat nyitunk idegen eszmei befolyásoknak,
azok ellen pedig védelmeznünk kell. Ne mondjunk
többet, mint azt, hogy ‘más kulturális szokások’.”

Sátor; kristályvíz (vö.: Falkné dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció)
Zsebkendő Londonban illetve Tokióban
„Amerikaiak a japán modus operandi-t leggyakrabban
a ‘tétovázás’ szóval jellemzik. Egy amerikai bankár …
hosszú éveket töltött Japánban, [ahol] … számá-ra ez
a tétovázás mindig akadályozó, nehezen elviselhető
tényező volt. ‘Egy régi vágású japán az embert
alaposan kihozza a sodrából – panaszolta. – Egyre
csak kerülgeti a mondanivalóját, de soha nem jut a
lényegig.’ Persze, nem vette észre, hogy a japánokat
nyilván ugyanúgy zavarta az ő ameri-kaias
ragaszkodása a ‘lényegre töréshez’.” (E. T. Hall:
REJTETT DIMENZIÓK 205.)
Fiatal magyar üzletkötőnőt Japánba?

„…to work on his own initiatives” (41x1600)
„A golf a jövő útja” (???)

Kik adnak vezető eszméket?
„A világosság fiainál a maguk nemében e világ fiai
eszesebbek”. (Lk. 16.8) „A kis IQ-jú ember okosabb,
ha pénzről van szó… Az IQ-nak semmi köze a jómódhoz.” (MONITOR 2007. 06)
„A vállalati vezetők eredményessége szempontjából
sokkal fontosabb az érzelmi intelligencia (EQ), mint
a szokásos tesztekkel mérhető IQ. Erre a következtetésre jutott egy felmérésben a zürichi székhelyű
Egon Zehnder International (EZI) tanácsadó, amely
a világ egyik vezető menedzserkiválasztó és értékelő cége… Az EZI tanácsadói a… világra kiterjedő
kutatást végeztek [1998]... A sikert befolyásoló tulajdonságok között kiemelkedik az érzelmi 

intelligencia… A tulajdonságok kombinációja:… elsősorban a magas EQ és a tapasztalat vezet leginkább
sikerre. Bár egy amerikai felmérés szerint a vállalatvezetők kiválasztásakor 70%-ban döntő szempont
a korábban megszerzett tapasztalat, az EZI felmérésből az tűnik ki, hogy ez önmagában nem elegendő a sikerhez: a jelentős tapasztalatokkal rendelkező vezetők körében 80%-os volt a kudarcok
aránya. Az érzelmi intelligencia viszont a sikeres
vezetők 70%-a esetében volt meghatározó. [Ugyanakkor] az IQ csupán 50%-ban bizonyult fontosnak, és
a kudarcot valló vezetők 71%-a is kiemelkedően
intelligensnek bizonyult.” (Bonta Miklós AZ ÉRZELMEK
URALKODÁSA; /BKIK 1999. június 7./)
A Gödel-tétel

Szókimondó nézetek 1.
Az ‘IGY TÁRGYALOK ÜZLETRŐL’

terjesztése…
A teljesítmény, a nyereség és a tőkenövekmény visz.
• „Az Indiából Angliába áramló arany nélkül nem indulhatott volna meg az a folyamat, amelyet ipari forradalom néven ismert a történelem. A rabszolgák verejtékével, az elrablott indiai kincsekkel vált Anglia a világ
leggazdagabb országává… Könyörtelenség, megvesztegetés követte a Kelet-Indiai Társaság alkalmazottainak minden lépését, az ő lelkükön szárad a
világtörténelem legszörnyűbb éhínsége, mely tízmillió
áldozatot követelt Bengálban. Emberei behajtották az
adót, még a termésre valót is elvitték, s a szörnyű
tragédia másfélmillió fonttal növelte a Társaság
vagyonát.”
(ÚTIKÖNYVEK: NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG 53.)

Szókimondó nézetek 2.
• A. L. Morton: A PEOPLE’S HISTORY OF ENGLAND 308.:

„1757. és 1766. között a Kelet-Indiai Társaság és
kiszolgálói túlfizettetések révén több mint hat millió
fontot erőszakoltak ki csupán Bengálból. Madrasban
[és másutt is]... ugyanez volt a helyzet... 1766-ban
és 1770-ben az angolok nagy körzetekben éhínséget idéztek elő: begyűjtötték a rizst, és csak égbekiáltó árakon adták el… 1767-ben a brit kormány közvetlen részesedést követel magának.”
(NB.: Smith 1776-ban publikálta a könyvét)

Eszmeadónk: Adam Smith *
Sir Peter Ustinov orosz származású angol író szerint „az
igazság keresésekor a németek összeadnak, a franciák kivonnak, az angolok pedig témát váltanak.” **
”Gyarmataink jelenlegi kormányzási módja mellett NagyBritanniára a gyarmati uralomból nem hárul más, csak
kár ... Valamely tartomány akkor hasznos a birodalomnak, [ha hozzájárulása] nemcsak saját békekészültsége költségeinek megtérítésére elég, hanem e birodalom... általános kormányzati költségeihez megfelelő
arányban... hozzájárul... [különben] a birodalom többi
részére aránytalanul nagy tehernek kell esnie... NagyBritanniának a gyarmatokról erre a célra befolyó sem
rendes, sem rendkívüli bevétele nem áll arányban a
brit birodalom egész bevételével...” – írta Smith.***

Szerinte Angliát károk érték a gyarmatai miatt, mert azokat is ‘védte’, melyek nem (megfelelő mértékben) járultak hozzá védelmükhöz. Szerinte a hajóhad, a
haderő improduktív. (Vö.: A NEMZETEK GAZDAGSÁGA II. 373.)
Spanyolország s Portugália nemesfém-importját (együtt,
hét éves átlagban) 6 075 000 fontra becsüli;
Elemzi a Canterbury perjel 400 évvel korábbi, 1309. évi
beiktatásán készült ételek árait;
Kimutatja a búzaárak középértékét (1202-1764),
Áttekinti az Angol Bank alaptőkéjének, tőke-kihelyezésének alakulását (az 1694-től 1763-ig);
Sok évnyi statisztikát ad malátaadóról és sörgyártásról;
Mellőzi Anglia külker. statisztikáit. Hallgat a rabszolgakereskedelemről (Afrika – Amerika – Bristol, Liverpool)
A Keletre is figyel*
Dicséri viszont az individualizmust:

Közösség vs. Individualizmus 1.
• „A folyamatos kereskedelmi vállalkozás legrégebbi kerete mindenütt – Kínában, Babilóniában
és Indiában éppúgy, mint a korai középkor
országaiban – a család... Jellemző, hogy sem a
babilóniai, sem az indiai kereskedőházak esetében nyoma sincs a könyvelésnek... Ennek valószínűleg az az oka, hogy a kereskedelmi társulás itt …belső családi ügy maradt, s ennélfogva
nem volt szükség pontos számításokra. A nem
családtagok közötti kereskedelmi társulás először nyugaton jött létre, és az ilyesmi tipikusan
nyugati jelenség.” (Max Weber: GAZDASÁGTÖRTÉNET
186.)

Közösség vs. Individualizmus 2.
• „Az ember... célhoz ér, ha [társai] önzését
nyergeli meg a maga javára... [Ez] a cserélő
hajlam... képezi eredeti kiinduláspontját a
munkamegosztásnak is… Sohasem láttam még,
hogy sok jót okoztak volna azok, akik úgy
mutatták, hogy a közösség javáért kereskednek.
Ez a tetszelgés valóban nem is igen szokásos a
kereskedőknél, és igen kevés szóval el lehet
őket ettől téríteni.” (Adam Smith: A NEMZETEK
GAZDAGSÁGA I. könyv 64; IV. könyv 449.-450.)

„Az ember aszerint gazdag vagy szegény, hogy milyen
mértékben engedheti meg magának szükségletei
kielégítését, a kényelmet és az élet örömeit... Oly
mértékben gazdag vagy szegény, amilyen mennyiségben mások munkája fölött rendelkezhetik...” (A.
Smith: A NEMZETEK GAZDAGSÁGA I. / 79.)
Bolondok hajója – „Maga festő?” (Továbbá: Van Gogh)
Anthony de Mello: „Ne álljatok meg a vitrineknél…!”
Mint fent már idéztük: „Nem az a kérdés, mit engedhetünk meg magunknak, hanem az, miként választjuk
meg, hogy mire költjük a pénzt… A modern ipari rendszer… ama alapokat emészti föl, melyekre épül… A
gazdasági növekedésnek… a közgazdaságtan, a fizika, a kémia, a műszaki tudományok szempontjából

.
nincs megállapítható határa, [mégis].. végzetes

szűk keresztmetszethez kell érkeznie ... [Ámde a
nyugati] közgazdász számára az a gondolat,
hogy létezhet beteges, egészségtelen növekedés, [létezhet] bomlasztó vagy romboló növekedés, perverz ötletnek tűnik, melynek még felülnie
sem szabad…”

Kína; Ó-Egyiptom, Andalúzia; angol birodalom
Adam Smith két évszázada…

Az exportált mítosz 1.
Geert Hofstede: CULTURES AND ORGANIZATIONS 41. „Ideák
exportálása más országok népeihez, tekintet nélkül
azon érték-kontextusokra, melyek között ez ideák
kifejlődtek... megfigyelhető az oktatás és főleg a
menedzsment és a szervezetek területén. Az USA [20.
század közepén] elért gazdasági sikerei azt a hitet
keltették más országokban, hogy a menedzsment
amerikai eszméi felsőbbrendűek, s ezért átveendők.
Nem kérdeztek rá, miféle az a társadalom, amelyben
eme ideákat kifejlesztették és alkalmazzák.”

Az exportált mítosz 2.
„Az [akkori] kelet-európai liberalizmus komplex, bizonytalan, csalóka hit, politikai meggyőződés volt, egyik
miliőből egy másikba átültetett ideológia. Egy szinten
a fejlődő területek ama ifjainak érzelmeit, idealizmusát
jelenítette meg, akik megittasultak a messzi vidékekről
való ideáktól: angol alkotmányos monarchiától, francia
demokráciától, amerikai republikanizmustól, még az
utópista szocialistáktól is. Más szinten csak részben
volt a honi hagyományoktól emancipált, felvilágosult,
…vagy a szabad akaratban hívő nemes. Ezekkel
együtt sem volt világos jövőképe. ... Egyfajta közös 

szellemiség, étosz figyelhető meg... A kulcsszó: a

‘közösség érdekei’. Miként állítsuk helyre az ideológiai
törés és a társadalmi-gazdasági változás szétzúzta
társadalmi kohéziót?” Robin Okey: EASTERN EUROPE
1740-1985 (73.-78.) Ugyanitt azt is írja:
„Kelet-Európában számtalan emlékmű tanúsítja a roppant érzelmi erőt, melyet a nemzeti érzés ideája mindmáig kelt. Csak egyet említünk, azt, amely egy kis
téren áll Budapesten. Egy négyszögletes blokk oldalai
mentén köröskörül eszményített alakok vésetei jelenítik meg a nemzeti élet különböző aspektusait: fejőnő
tejesköcsöggel, egy tanuló, egy gereblyét tartó paraszt, egy méltóságteljes, szalonkabátos öreg úr, egy
féloldalt ültetett, középkorú nő, kezében nyitott Biblia.
Intenzív buzgalommal bámulják a járókelőt, mintha
örökké Vörösmarty híres költeményének első, a szobor párkányára vésett során meditálnának: 

Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Mélázva
kotlik a jeleneten a talapzattetőn ülő Vörösmarty. A téma elcsépelt, mégis… meghatja még a kívülállót is.”
Menyhay Imre: „Joggal állítja Magyari Beck, hogy ›a
közgazdasági gondolkodás, bár előszeretettel tünteti
fel magát a gazdasági problémák megoldójának, …
részben maga is felelős a problémák megjelenéséért.”
(Menyhay Imre: ERETNEKSÉG A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYOKBAN VALÓSÁG, 2005/12)

Geert Hofstede: CULTURES AND ORGANIZATIONS 71.-72. „A közgazdaság... [nyugati] elméletei aligha érvényesek a nem

egyéni, de csoportérdek mozgatta társadalmakban.”
S. Huntington: A CIVILIZÁCIÓK ÖSSZECSAPÁSA ÉS... 378.: „A
japán gazdaság nem úgy működik, ahogy azt a nyugati gazdaság egyetemesnek kikiáltott törvényei diktálják… Képes volt... az erős valutát és a kereske-delmi
aktívumot tartósan magas szinten [tartani]… Japán
egyedülállóan alacsony szintű importját nem lehet
hagyományos gazdasági fogalmakkal értelmez-ni...
Gazdasága nem a nyugati logika szerint műkö-dik,
…[ott] nem a nyugati típusú gazdaság uralkodik.”
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