
A fejezethez  
további online  

háttérAnyAgok
érhetők el

5. fejezet

„A gazdasági folyamatokat széles  
spektrumban, valamint a fenntarthatósági  

és stabilitási aspektusokat is  
figyelembe véve szükséges vizsgálni. 

ebben segíthet az egyéb  
tudományágaktól való tanulás,  

ahogy az korábban, a közgazdaságtan  
megszületésénél is jellemző volt.”

horVáth Balázs istVán,  
kiss M. norBert,  

kolozsi pál péter

Multidiszciplinaritás  
és közGazdasáGtan 

Mit tanulhatnak  
a közgazdászok más  

tudományágaktól?
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A tudománytörténet a folyamatos fejlődés története. Bár a meg-
válaszolandó kérdések adottak, de a megválaszolásukhoz használt 
megközelítések változhatnak. Nem jelent kivételt ebből a szempontból 
a közgazdaságtudomány sem, különösen, hogy a koronavírus-járvány 
végleg véget vetett a kiszámíthatóság korának, így arra készülhetünk, 
hogy egyre jobban érvényesül a tudományok közötti párbeszédből 
adódó szinergia. Tekintsük hát át, hogy mit tanulhat a közgazdaságtan 
az egyéb tudományágaktól!

közgAzdAság bizonytAlAn időkre:  
mit tAnulHAtunk A kvAntumfizikától?

Az általános közgazdasági gondolkodást a mai napig áthatja a newtoni 
szemlélet, azaz, hogy a gazdaságot lehet mechanisztikusan szemlélni, 
egy olyan gépként, ami bizonyos inputokra mindig ugyanazokkal az 
outputokkal reagál. A kvantummegközelítés Orrell (2018) szerint eltér 
ettől – lássuk miben!

1. A bizonytalanság jelentősége. Minden mérés bizonytalan, azaz 
„a globális kvantumvilágban racionális döntéseinket a bizonyosság 
helyett a valószínűségre alapozhatjuk” (Matolcsy, 2021).

2. kvantum-látásmód. A gazdaság vizsgálatakor a fókuszt a gazdaság 
energiájának megfeleltethető pénzre kell helyezni.

3. Dualitás. A hullámrészecske kettősség alapján a dualitás a pénzt is 
jellemzi, egyszerre van fizikai formája (érme, bankjegy), illetve virtu-
ális megjelenése (elektronikus pénz). 

4. mérés. Ahogy a kvantumfizika a mennyiségekre alapvetően bizony-
talanként tekint, a közgazdászok szemében az érték fogalma nagyon 
bizonytalan.

5. megfigyelési hatás, határozatlansági effektus. A mérés befolyá-
solja a mért rendszert (határozatlansági reláció): a mai ár hat a jövőbeli  
árakra, a gazdaságról alkotott elméletek pedig maguk is alakítják  
a gazdaság működését.

6. kvantum-összefonódás. A pénz összefonódási eszköz – gondol-
junk csak a hitelezésre, amely definíció szerint összeköti a hitelfel-
vevőt és a betételhelyezőt.

7. Emberkép. A gazdasági szereplők döntéseit nagyban befolyásolja, 
hogy összefonódottak, miközben gyakran határozatlanok, eseten-
ként pedig paradox következtetésre jutnak.

A közgazdaságtan nem a „szűkösség tudománya”, hanem a „pénz tudo-
mánya”, hiszen a gazdasági élet alapegységei mindig monetáris tranz-
akciók, amelyek természetesen nem képzelhetők el pénz nélkül.
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5.1. ábra: Kapcsolódási pontok  
a kvantumfizika és a közgazdaságtan között

Forrás: saját szerkesztés, Orrell (2018) alapján

„az általános közGazdasáGi  
Gondolkodást a Mai napiG áthatja  

a newtoni szeMlélet,  
azaz, hoGy a GazdasáGot lehet  
Mechanisztikusan szeMlélni,  

eGy olyan Gépként,  
aMi Bizonyos inputokra  

MindiG uGyanazokkal  
az outputokkal reaGál.”

emBerkép

a Bizony-
talanság  

jElEntőséGE

kvantUm-
látásmÓd

kvantUm- 
összeFonÓdás

Határozat-
lansági 

eFFektUs
mérés

dUalitás

mit tanUlHat  
a közgazdaságtan a 
kvantUmFizikátÓl?
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közgAzdAságtAn és biológiA: 
Az idegrendszer szerepe A döntéseinkben

A biológia, különösen az idegtudomány terén elért tudományos fejlődés, 
korábban elképzelhetetlen mértékű bepillantást enged az emberi agy 
működésébe, így a döntéshozatali mechanizmusok megértése terén 
nagymértékben hozzájárul a közgazdaságtudomány fejlődéséhez.
Néhány példa a fentiekre:

1. A választások időbeli, intertemporális vetületei. Azonos javakat 
másképpen értékelünk, árazunk eltérő időpontokban, így a döntése-
ink azonos közgazdasági inputok mellett is eltérhetnek. 

2. A döntéshozatal szociális vetületei. Az agyműködést és a gazda-
sági döntéseket olyan tényezők is befolyásolják mint a bizalom, köl-
csönösség, fair bánásmód, reciprocitás. 

3. Döntéshozatal nyomás alatt, bizonytalan és kockázatos helyze-
tekben. A neuroökonómia figyelembe veszi, hogy a stresszhelyzet, 
bizonytalanság, korábban nem tapasztalt szituációk hatással vannak 
az emberi reakciókra, kockázati preferenciákra, veszteségkerülésre. 

A pszicHológiA integrálásA: 
A viselkedési közgAzdAságtAn felemelkedése

Az emberi viselkedés elemzésére – a neuroökonómia mellett – 
jelentősebb hangsúlyt fektető és ismertebb irányzat a viselkedési 
közgazdaságtan, amely napjainkban egyre inkább a közgazdasági 
fősodor részévé válik. Ahogyan a közgazdaságtudományi Nobel-díjas 
Richard Thaler fogalmazott: „A viselkedési közgazdaságtan olyan 
sikeressé válhat, hogy eltűnhet, hiszen így minden közgazdaság-
tani kérdés annyira lesz viselkedési, amennyire szükséges.”
A viselkedési közgazdaságtan fókuszában a korlátozott racionalitás áll, 
amely fontosságára először Herbert Simon társadalomtudós hívta fel a 
figyelmet (Simon, 1955). Könnyen belátható, hogy a klasszikus közgaz-
daságtani modellek aktora, a racionális homo economicus a valóságban 
sok esetben nem képezi le megfelelően a valóságban lezajló folyamato-
kat.  A racionálishoz viszonyított mentális torzításokat és azok dönté-
sekre gyakorolt hatásait elsősorban a mikroökonómiai modellekbe és 
ezáltal a gazdaságpolitikai kutatásokba, valamint a viselkedési pénz-
ügyek tudományterületébe építették be a közgazdászok. Az egyének 
gyakran nem tökéletesen racionális, mikroszintű döntései a teljes 
gazdaság szintjén is hatást gyakorolhatnak, befolyásolva a pénz-
ügyi piacok mellett a makrogazdasági ciklusok alakulását is.
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riChArd thAler 
előadása  
a noBel-díj átvétele 
Után, 2017-Ben
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HálózAt-, rendszer- és kompleXitás-elmélet 
közgAzdász szemmel 

A globalizáció és a digitalizáció nyomán felértékelődött a hálóza-
tok szerepe a társadalom és a gazdaság értelmezésében. Néhány 
példa, amelyek esetében a hálózatelmélet kiegészítheti a közgazdaság-
tant (Easley and Kleinberg, 2010 alapján):
1. A változások, rendszert ért sokkok hatásmechanizmusa. A hálózati 

topológia, a kapcsolatok sűrűsége befolyásolja a rendszerben megje-
lenő sokkok hatását.

2. Rendszerkockázat. Az erőteljesen összekapcsolt események, sze-
replők a rendszerben megjelenő súrlódásokon, kockázatokon keresz-
tül magát a rendszer stabilitását veszélyeztethetik.

3. Hatványfüggvény jelentősége. A hálózatelmélet rávilágított, hogy 
a komplex rendszerekben a folyamatok nagyon gyakran hatványel-
oszlással írhatók le legjobban (Barabási, 2010). 

4. rendszerek kijátszása, pénzügyi összeomlások. A komplex köz-
gazdaságtannak célszerű úgy tekintenie a gazdaságra, mint ösztön-
zők és érdekek komplex hálózatára, amelyben van lehetőség a mani-
pulációra, és ezáltal a rendszer összeomlására is.

5. piacok mint hálózat. A piacon az eladók és vevők hálózatában 
áruk, javak és ellenértékük, emellett információk is áramlanak.

információtecHnológiA,  
digitAlizáció és közgAzdAságtAn

A közgazdaságtan és technológiai fejlődés összekapcsolódásából 
új megoldások, koncepciók születhetnek, amelyekből a bigtech/
fintech cégek szárnyaló sikere, dinamikusan növekvő kapitalizációja 
alapján a közgazdaságtannak is érdemes tanulni.
1. Automata és önfejlesztő gazdaság. A digitalizáció, információs 

technológia fejlődése egyre inkább lehetővé teszi az automatizálást  
a gazdaság szinte minden területén.

2. Diszruptív technológiák terjedése. Az új technológiákat számos 
szereplőnek alkalmazni kell, széles körben el kell terjedniük, mielőtt 
a társadalom alkalmazkodni tud.

3. Házon belüli interdiszciplináris munkamegosztás. Nemcsak a 
fintech cégek, de a tradicionális pénzügyi intézmények is egyre nagyobb 
létszámban alkalmaznak eltérő szakmai háttérrel rendelkező kollégá-
kat, például informatikusokat, fizikusokat, matematikusokat.

4. ökoszisztéma-építés. A nagy technológiai cégek nem pusztán ter-
méket fejlesztenek, hanem ökoszisztémát építenek.

5. Társadalmi hatás. A technológiai fejlődésnek nemcsak a gazdasági 
növekedésre lehetnek implikációi, hanem a társadalmi berendezke-
dés stabilitására, azaz akár a demokráciákra nézve.
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a szociális összekapcsoltság,  
a digitalizáció olyan új üzleti koncepciók, 

modellek kialakulását eredményezte, 
amelyek radikálisan szakítanak a korábbi 

hagyományokkal, így elemzésük,  
modellezésük a meglévő  

modellek fejlesztését követeli meg.

lerA boroditsky 
kognitív tudós  
ted előadása



visszA Az AlApokHoz: 
A történelmi tApAsztAlAt jelentősége

A közgazdaságtannak ideje túllépni azon a megközelítésen, hogy a 
történészeknek csak az a feladata, hogy illusztrációkat keressenek 
a közgazdasági elméletekhez. A közgazdászok ugyanis tanulhat-
nak is a történészektől – hiszen minden empirikus kutatás gaz-
daságtörténeti elemzés, és a komolyan vehető teóriák mögött 
minden esetben van empirikus alátámasztás is. 

A gazdaságtörténészek közelebb vihetik a valósághoz az elméleti 
konstrukciókként születő közgazdasági teóriákat, hiszen az elméleteket 
tesztelik, ezzel hozzájárulnak az esetleges elméleti finomhangoláshoz  
és a tényekkel nem alátámasztható hibák kijavításához. A gazdaságtör-
té net épp azzal foglalkozik, hogy 
1. mi tette lehetővé konkrét esetekben a növekedést és a fejlődést, illetve, 

hogy 
2. miképp, miért és mikor történtek a gazdaság szempontjából fontos 

változások, különös tekintettel a hosszú távú növekedésbefolyásoló 
érdemi tényezőkre. 

A „valóság próbáját kiállt” példákból sokat lehet tanulni. De az is igaz, 
hogy a múltbeli gazdasági folyamatokat nem szerencsés sem túlságosan 
„közgazdász szemmel”, sem túlságosan „történész szemmel” értékelni, 
hanem a két megközelítés közötti egyensúlyra kell törekedni.

A nyelv mint gondolkodást formáló tényező

A viselkedés, kultúra és nyelv közötti kapcsolat jellege a mai 
napig nem lezárt kérdés, jelenleg a nyelvészek általános állás-
pontja az, hogy a nyelv hatással lehet a gondolkodásra. Egyes 
népcsoportok eltérően közelíthetnek meg egyes absztrakt témaköröket 
vagy akár gyakorlati problémákat is, aszerint, hogy milyen vonatkozó 
kifejezéseket használnak, amelyre néhány példa Boroditsky (2017), 
va lamint Ginsburg és Weber (2020) gyűjtése alapján:
1. Az idő felfogása. Az idő mint elvont fogalom reprezentációja 

 eltérően jelenik meg egyes nyelvekben. Az idő nyelvi interpretá-
ciója olyan döntésekre is hathat, amelyek kifejezetten gazdasági 
 jellegűek. Azon nyelvek használói, amelyekben a jövőbeliség erősebben  
van jelölve, „távolibbnak” érzékelhetik azt, és jobban diszkontálják  
a jövőbeli eseményeket. 

2. A szándékosság és felelősség nyelvi megjelenése. Azt, hogy egy 
esemény szándékosan vagy véletlenül történt, eltérően hangsúlyoz-
zák egyes nyelvek, amelyek befolyással lehetnek arra, hogy mekkora 
felelősséget tulajdonítunk egy cselekmény elkövetőjének, vagy egy 
baleset okozójának. 

3. A térbeliség és az irányok. Egyes nyelvek esetében olyan alap-
vető dolgok is, mint az irányok kifejezése, máshogy valósulnak meg, 
amely befolyásolhatja a tájékozódási képességet is.



a nyElv nEmcsak Egy gazdasági 
interakciókhoz szükséges tényező,  

hiszen tekinthető egy nemzeti 
saJátosságok és kulturális örökségEk 

mEntén kialakult közösségi 
konvEnciónak, amEly állandó 

kölcsönhatásban áll  
a használóinak  

gondolkodásmódJával.

Interjú  
Claude dIebolttal
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