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IInstitutions matter, azaz az intézményi környe-
zetnek jelentõsége van a gazdasági teljesítmény
és hatékonyság szempontjából – Dougles C.
North 1993-ban gyakorlatilag ennek az azóta a
fõáramú közgazdaságtan részévé vált gondo-
latnak a kifejtéséért kapott közgazdasági 
Nobel-díjat. Az intézmények ebben a megkö-
zelítésben azok a társadalmi játékszabályok és
keretek, amelyek behatárolják az emberi inter-
akciókat. Az intézményi környezetbe így min-
den beletartozik, amely leszûkíti a döntési 
lehetõségeket – legyen szó kodifikált szabá-
lyokról vagy a többség által betartott etikai
normákról. Ez utóbbiakat ugyan jogi értelem-
ben nem lehet érvényesíteni, de beágyazottsá-
guknál fogva kiemelkedõen fontos részei az 
intézményi mátrixnak.

North megközelítésében az volt az újdon-
ság, hogy a klasszikus és neoklasszikus közgaz-
dászokkal szemben azt vallotta: a törvények-
nek, a normáknak, a kultúrának, a vallásnak, a

kollektív emlékezetnek mind szerepe van ab-
ban, hogy mennyire sikeres egy ország, ezek a
tényezõk ugyanis meghatározzák, hogy egyes
gazdasági döntésnek mi lesz a tényleges követ-
kezménye. Különösen igaz ez a gazdaságpoliti-
ka és a közpénzügyek területére, ahol nagy a kí-
sértés, hogy ne a realitásokból, hanem egy-egy
elvont ideológiából kiindulva szülessenek meg
a döntések, márpedig az intézmények különbö-
zõsége miatt teljesen más lehet a tényleges ha-
tás a különbözõ országokban. Ezért is különö-
sen örömteli Huff Endre Béla: Etikai kontroll az
államháztartás és a közpénzügyek tervezésében,
vitelében, ellenõrzésében címû könyvének meg-
jelenése, amely épp ezzel a különösen érzékeny
és Magyarországon eddig szinte alig tárgyalt te-
rülettel foglalkozik.

Adam Smith és David Ricardo, a modern
közgazdaság-tudomány két alapító atyja még
akkor tudott a piac láthatatlan kezének áldásos
munkájáról és a szabadpiaci viszonyok üdvözí-
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tõ voltáról írni, amikor a kereskedõk és a ban-
károk fogadókban szóban és kézfogással kötöt-
tek üzleteket, a szerzõdések írott változata pe-
dig csak afféle emlékeztetõ volt az adott szóról.
A XVIII. század Angliája és Skóciája azonban
már a múlté, az üzletelõ felek gyakran csak egy-
más internetes kódneveit és jelszavait ismerik.
Ha nem ismerem az üzlettársamat, akkor csak
azokban a szabályokban bízhatok, amelyeket
mindenkinek be kell tartania – a gond csak az,
hogy mindent nem lehet kodifikált jogszabá-
lyokba foglalni, és mûködésképtelenné válna
mind a gazdasági, mind pedig az igazságszolgál-
tatási rendszer, ha minden csip-csup ügy a bíró-
ság elé kerülne. Ezért van kiemelkedõ jelentõsé-
ge az íratlan szabályoknak, az etikusan mûköd-
tetett gazdaság és államrendszer ugyanis jóval
olcsóbb, mint az etikai fogódzókkal nem ren-
delkezõ.1

Ha van olyan terület, ahol kiemelkedõen
fontosak az etikai szabályok, az a közpénzek
felhasználása, hiszen az állam mûködésének
alapja végsõ soron az állam vezetõi és az állam-
polgárok közötti bizalom. A gazdaságpolitika
éppen azért speciális területe a gazdasági élet-
nek, mert a sikerhez itt nemcsak jó szakmai
döntésekre van szükség, hanem arra is, hogy a
választók tömegei elfogadják, sõt támogassák a
célkitûzéseket. Politológiai megközelítésben
azt is mondhatnánk, hogy politikai tõke nélkül
nem lehet sikeres gazdaságpolitikát folytatni.
Ehhez pedig bizalom kell, ami feltételezi, hogy
a polgárok ne csak törvénytisztelõnek, hanem
etikusan viselkedõnek is tartsák a politikai
vezetést.2 „Etikai kontrollra a társadalom irá-
nyában felelõs állam közpénzügyi rendszeré-
nek kialakítása és biztonságos mûködtetése ér-
dekében van szükség” – foglalja össze Huff
Endre Béla.

A szerzõ szerint „ma már nem az a fõ kérdés,
játszik-e szerepet a gazdaság és pénzügyek vilá-
gában az erkölcs és a morál, hanem hogy mi-
ként”, ami arra utal, hogy nem mindig volt az
etika szerepe ilyen egyértelmû. Tény ugyan,

hogy Adam Smith morálfilozófusként tette le a
modern közgazdaság-tudomány alapjait, de az
õ munkásságát követõ bõ kétszáz évben foko-
zatosan kiszorultak az etikai megfontolások a
gazdasági vizsgálódásokból. A klasszikus isko-
la szerint a magánérdek követésébõl közjót te-
remtõ láthatatlan kéz miatt a közgazdasági
gondolkodás területén nincs helye az etikai
szempontoknak: mindenkinek a saját érdekeit
kell szem elõtt tartania, ezzel ugyanis minden-
kinek jót tesz. Ez a leegyszerûsítõ megállapítás
nem a közgazdaságtan alapító atyjainak állás-
pontja volt, hanem csak késõbb alakult ki,
Smith ugyanis még csak azt állította, hogy a 
piac nagy elõnye, hogy önzõ embereket feltéte-
lezve is hatékonyan tud mûködni, ami nem
egyenértékû azzal, hogy az önzés etikus visel-
kedésnek tekinthetõ. A tisztesség, az illendõ-
ség, az alapvetõ erkölcsi elõírások betartása
olyan egyértelmû volt ebben az idõben, hogy
azt nem kellett külön hangsúlyozni. A smithi
tanítás idõvel azonban eltorzult, amit jól mutat,
hogy Ayn Rand, a XX. század elejének egyik
legnagyobb hatású amerikai filozófus-gon-
dolkodója Az önzés erénye címmel írt könyvet
a morális egoizmusról, amely szerint máso-
kon segíteni káros túlbuzgóság és a másik
degradálása.

Az utóbbi évtized vállalati és költségvetési
botrányai azonban alaposan kikezdték a mora-
litás jelentõségét tagadó felfogást. Az etikai
megfontolásokat figyelmen kívül hagyó piaci
koordináció kudarcának egyértelmû jele volt az
egyik legrégebbi londoni bank, a Barings Bank
1995-ös összeomlása, a 2000-es évek elején ki-
tört Enron-botrány, az egykor a világ egyik leg-
nagyobb könyvelõcégének számító Arthur An-
dersen kényszerû megszûnése, vagy a mostani
gazdasági válságot elõidézõ amerikai jelzálog
piaci krízis, amely legalábbis részben a teljesen
átláthatatlan értékpapírosítási folyamatnak volt
a következménye. Az etikai mérce hiánya ma
már állami szinten is egyértelmûen veszély-
helyzethez vezetett, az eurózóna adósságválsá-
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ga, a különbözõ európai uniós kormányok
könyvelési botrányai és trükkjei immár azzal
fenyegetnek, hogy összeroppan a közös devi-
zaövezet. Tíz év alatt „sikerült” elérni, hogy
sem a vállalati, sem pedig az állami statisztikák-
ban és kimutatásokban nem lehet maradéktala-
nul megbízni.

A mainstream közgazdaságtan az 1980-as
években kezdett el újra etikai kérdésekkel
foglalkozni3, és ma már szinte minden közgaz-
dasági egyetemen vannak gazdaságetikai tantár-
gyak és tanszékek. Az etikai vetület az esetek
többségében a cégek felelõsségét érintette, va-
gyis azzal foglalkozott, hogy a gazdasági társa-
ságoknak kell-e a profitcéljaikon kívül egyéb,
társadalmi célokat is követnie, vagy pedig nem.
Abban szinte minden közgazdász egyetért,
hogy az etikamentes közgazdaságtan4 koncep-
ciója ma már nemigen tartható, bizonyos morá-
lis értékek betartására ugyanis szükség van ah-
hoz, hogy a piac valóban hatékony legyen –
egyszerûen azért, mert az externáliák és egyéb
piaci kudarcok miatt az egyéni és társadalmi
költségek eltérhetnek egymástól.5

Az állampénzügyekkel kapcsolatos etikával
jellemzõen nem foglalkozott a közgazdász
szakma, ami feltehetõen azzal van összefüggés-
ben, hogy a közügyek etikáját sokan politikai
kérdésnek tartják. Az a politikai hatalom, kor-
mány, amely etikátlanul viselkedik, elveszíti a
választók bizalmát és a választásokat, ami azt
jelenti, hogy az etikai szempontok automatiku-
san érvényesülnek demokratikus társadalmak-
ban, így azzal külön nem is kell foglalkozni. 
A helyzet azonban nem ilyen egyszerû, az eti-
kus viselkedés és a választási szereplés közötti
kapcsolat ugyanis nem olyan erõs, mint amit ez
a gondolatmenet sugall, így mindenképp indo-
koltak az ezzel kapcsolatos kutatások.

Már arra a kérdésre sem egyszerû válaszolni,
hogy mit is jelent pontosan az etika, a morál, az
erkölcs, a norma. Abszolút érvényû szabályok-
ról van-e szó,6 vagy pedig konszenzusos
értékekrõl?7 A cselekedeteink végeredményé-

nek vagy pedig folyamatának kell-e bizonyos
szabályoknak megfelelnie ahhoz, hogy etikus-
nak legyenek tekinthetõk? Mitõl lesz egy etikai
parancsból norma, és az miért több, mint az
ízlés?8 A külsõleg betartatott szabályok köve-
tését lehet-e etikusnak nevezni, vagy csak az
nevezhetõ etikusnak, ha egy szabály belsõleg
kötelezi az embert? Ellentétes-e a racionális vi-
selkedés az etikus magatartással? Mi a raciona-
litás? Belsõ következetesség vagy az önérdek
követése?9

Huff Endre Béla nem megy bele e kérdések
által reprezentált elméleti vitába, de könyve így
is fontos hozzájárulás a szakirodalomhoz. De-
finíciója szerint az etikai kontroll meghatároz-
za az adott társadalmi környezet releváns nor-
máit és használhatóvá teszi, standardizálja azo-
kat a gazdasági élet szereplõi számára, akiktõl
így elvárható, hogy döntéseik során érvényesít-
sék azokat. A szerzõ kiemelt jelentõséget tulaj-
donít ezeknek a „standardizált erényeknek”:
ebbe a kategóriába sorolja a humanitást, a gaz-
daságosságot, a transzparenciát és az együtt-
mûködést. Az érthetõséget javítaná, ha a szer-
zõ részletesebben kitérne arra, hogy miképp
oldható fel a standardizáltság és az önkéntes-
séghez kapcsolódó etika közötti feszültség, fõ-
leg annak fényében, hogy a könyv elején maga
is így fogalmaz: „erényes az, aki etikai döntést
hozva jellemébõl fakadóan is helyesen, erköl-
csösen dönt”, azaz nem külsõ kényszer hatásá-
ra cselekszik etikusan.

Huff Endre Béla szerint egy intézmény is le-
het erényes, amennyiben „mûködését szakmai
és általános erényekre alapozza”. Ehhez kap-
csolódóan emeli ki a szerzõ, hogy az államház-
tartás tervezõinek és szervezõinek látnia kell,
hogy az etikai szempontok alapján „társadal-
masított”, „humanizált” gazdasági programok
alkalmazása számukra is megtérülõ befektetést
jelentenek – ehhez azonban az szükséges, hogy
feladataikat ne politikusokként, hanem „szak-
emberekként” lássák el. Huff Endre Béla sze-
rint a hatékonyságot a politikai szempontok
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háttérbe szorítása javítaná, de arra nem tér ki,
hogy ezt miképpen lehetne átültetni a gyakor-
latba, azaz hogy miképpen lehetne számûzni a
politikai logikát a politika rendszerébõl. Az
sem egyértelmû, hogy ez a máshol is sokat hal-
lott felvetés valóban hatékonyabbá tenné-e a
közpénzügyek kezelését. „A politikusokkal
szemben a közjog igencsak megengedõ, miköz-
ben az államháztartás intézményi apparátusá-
nak tevékenységét korlátozzák” – állítja. 
A szerzõ szerint etikai standardokat kell kidol-
gozni például arra, hogy a politikusoknak be
kellene tartaniuk választási ígéreteiket, illetve
hogy a vállalások a racionalitás keretein belül
maradjanak. E felvetések minden bizonnyal ta-
lálkoznak az adófizetõk érdekeivel és elvárásai-
val, de a megvalósítás fölöttébb nehéznek ígér-
kezõ mikéntje sajnos kimaradt a kötetbõl, így
ezek inkább csak gondolatkísérleteknek tekint-
hetõk.

„Az etika ismét kikényszeríti jogait a gazda-
sági életben – nem erõszakkal, nem külsõ admi-
nisztratív beavatkozás eredményeként, hanem a
világgazdasági és a globalizációs kényszerek, il-
letve a modern média és az Y generáció kény-
szerítõ képességének hatására” – állítja Huff
Endre Béla. A világgazdasági és globalizációs
kényszerek a keynesi gazdaságpolitikából, az
ökológiai gondokból, illetve a centrum és peri-
féria közötti ellentétbõl adódnak, a média ereje
– amit a szerzõ a legnagyobb erõnek, „világha-
talmi tényezõnek” nevez – pedig a nyilvánosság
nyomásából adódik. Érdekes felvetés mind-
eközben a sokak által csak konzumlényeknek
tekintett fiatalok, az „Y generáció”, a juppik po-
zitívumainak kiemelése: a szerzõ arra hívja fel a
figyelmet, hogy az etikai normák elterjedésének
és érvényesülésének részben az az oka, hogy fel-
növõben van egy egyszerre „racionális, kemény,
következetes és etikus” nemzedék. „Olyan üz-
leti etikával és közösségi morállal rendelkeznek,
amellyel az idõsebbek még fiatalkorukban sem,
számukra az etikus üzletvitel természetes elvá-
rás” – fejti ki Huff Endre Béla, aki ezzel azt is ál-

lítja, hogy van ok bizakodásra, a fiatalok világlá-
tása helyre teszi majd a dolgokat.

Huff Endre Béla szerint a reálgazdaság és az
etika kapcsolatában paradigmaváltásnak lehe-
tünk tanúi. „A piacgazdaság tiszta viszonyai
õrének klasszikus szerepe kiegészül az átlátha-
tó viszonyok vizsgálatával, ami szélesebb fel-
adatkör. Nyomon kell követni a közpénzek
mozgását a tervezésrõl a hasznosulásig” – állít-
ja a szerzõ, és ezzel a modern közpénzügyi el-
lenõrzés alapjait foglalja össze mindenki szá-
mára közérthetõen. Az utóbbi egy évben Ma-
gyarországon is tapasztalható közpénzügyi vál-
tás is errõl szól: tényleges kontrollra, hatékony
ellenõrzésre és hasznosuló javaslatokra van
szükség, az íróasztalfiókoknak írt jelentések és
javaslatok olyan luxust jelentenek, amit manap-
ság egyetlen társadalom sem engedhet meg
magának.10 „Nem elég kontrollálható intézmé-
nyeket felállítani és mûködésüket törvényekkel
biztosítani, szükség van arra is, hogy az általuk
megfogalmazott kritikus javaslatokat meg is
fogadják” – teszi egyértelmûvé a szerzõ.

„Határterületen, egyéni megközelítéssel mo-
zog” – állítja Huff Endre Béla könyvérõl 
Kovács Árpád, a kötet lektora, az Állami Szám-
vevõszék korábbi elnöke, aki szerint a meghök-
kentõ megközelítés az olvasóból azonosulást,
rácsodálkozást, elutasítást, sõt akár indulatot is
kiválthat. Az tény, hogy a recenzált kötet sem
szerkezetében, sem megközelítésében, sem 
vonalvezetésében nem követi a megszokott
standardokat. Kétségtelenül nehezen érthetõ
például, hogy miért olyan nagy terjedelemben
foglalkozik a szerzõ a gazdasági és etikai elvárá-
sok kibontakozásának történetével, amilyen-
nel, fõleg, hogy késõbb nem igen tér vissza az
esetleges történelmi tapasztalatok mai haszno-
síthatóságára. Túlzottnak tûnik Xenophón,
Arisztotelész, Platón, a karoling uralkodók,
Hobbes, Smith és Mandeville felemlegetése is,
részletes ismertetésük nélkül egyszerûben kö-
vethetõ lenne a kötet gondolatmenete. A szer-
zõ ugyanakkor talán túl szûken foglalkozik az
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etikai szempontból kiemelkedõen fontos kor-
rupció kérdésével, bár az mindenképp üdvöz-
lendõ, hogy rámutat a gazdaság és a korrupció
közötti viszony komplexitására és kétoldalúsá-
gára. A korrupcióval kapcsolatos megszólalá-
sok nagy része ugyanis leegyszerûsítõ, és nem
veszi figyelembe, amit Huff Endre Béla kihang-
súlyoz: a gazdasági teljesítményt visszaveti a
korrupció, de a korrupciónak egyik oka is az
alacsony fejlettségi szint.

A könyv végigolvasásához valóban nagy el-
határozásra van szükség, de bizton állíthatom,
hogy megéri végigverekedni magát a köteten
mindenkinek, aki szakmájából vagy egyszerûen
érdeklõdésébõl adódóan közpénzügyekkel, el-

lenõrzéssel vagy etikával foglalkozik. „Olyan-
nak is látható a világ, amilyennek azt Huff End-
re Béla mutatja” – összegzi elõszavában Kovács
Árpád, aki jó szívvel ajánlja ezt a „szellemi ka-
landot” az olvasók figyelmébe. Én sem teszek
másként, a könyv ugyanis bár nem minden
esetben ad kielégítõ választ a benne szereplõ
felvetésekre, és nem is a legkönnyebb olvas-
mány, de olyan problémakört feszeget, amely
nagyban meghatározza majd a minket körülve-
võ világ fejlõdését, így mindenképpen érdemes
kézbe venni a kötetet és idõt szánni rá.

Kolozsi Pál Péter
Levelezési e-cím: kolozsipp@asz.hu

1 A magyar Költségvetési Tanács 2010-es és 2011-es

megújítása jól példázza, hogy a nem etikusan viselke-

dõ kormány örökségeként olyan intézményi megol-

dást kell választani, amely jelentõsen csökkenti a gaz-

daságpolitika rugalmasságát. Optimális esetben a

gazdaságpolitika hitelessége lehetõvé tenné egy ke-

vésbé szigorú és erõs tanács létrehozását is.

2 Ezt fejezi ki az intézményi gondolkodást propagáló

Közjó és Kapitalizmus Intézet alapítói nyilatkozata is,

amely szerint „a jó kapitalizmus az emberek szabadsá-

gára, tisztességére és bizalmára, a tudás és teljesítmény

tiszteletére, a közügyeket igazgató intézmények és

szabályok elfogadottságára és hitelességére épül”.

3 Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 1990. novem-

ber 5-én rendezett nagyszabású konferenciát a gaz-

daság etikai kérdéseirõl a Vatikánvárosban. A felszó-

lalók között olyan kiemelkedõ közgazdászok voltak,

mint például Kenneth J. Arrow, Robert E. Lucas Jr.,

Jeffrey D. Sachs vagy Amartya Sen. A tanácskozáson

elhangzott elõadások A közgazdaságtan társadalmi

és etikai vetületei címmel jelentek meg 1993-ban.

4 Az etikamentességet a Nobel-díjas Robert E. Lucas

Jr. a közgazdaságtan emberképébõl vezeti le. „A köz-

gazdaságtannak nincs elképzelése az ember termé-

szetérõl, és nem is következik belõle semmi ilyen. 

A közgazdaságtan az emberi magatartás megértésé-

nek egyik módszere. Mesterséges, kitalált emberkép-

pel – azt is mondhatnánk robotokkal –, valamint az

ilyen szereplõkbõl álló, mesterséges gazdasági rend-

szerek mûködésének tanulmányozásával foglalkozik.

Az elgondolása az, hogy nagyon leegyszerûsített el-

méleti rendszerek vizsgálatával ismereteket szerez-

hetünk arról, ahogyan a valóságos társadalmak kör-

nyezetük változásaira reagálnak. A gazdasági ember,

amely egy mesterséges gazdasági rendszer úgymond

gondolkodó gépe, olyan felépítésû, hogy tökéletesen

racionális és így tökéletesen megérthetõ legyen, mi-

ként a valódi emberek sohasem.” Robert E. Lucas Jr.:

Etika, gazdaságpolitika, és a gazdasági fejlõdés értel-

mezése. In: A közgazdaságtan társadalmi és etikai ve-

tületei – Nemzetközi tanácskozás a Vatikánban. Egy-

házfórum, 1993

5 A neoklasszikus közgazdaságtan (különösen Milton

Friedman) szerint a vállalatnak az az erkölcsi felada-

ta, hogy jó minõségben és idõben szállítson, tartsa be

a szabályokat és megállapodásokat. Kenneth

Galbraith elfogadja, hogy a cégek önérdekkövetõk,

de szerinte ezt nem a piac „láthatatlan keze”, hanem
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a törvény „szabályozó keze” fordítja a közjó felé. 

A cégek felelõssége ebben a megközelítésben a tör-

vények betartása, vagyis a vállaltoknak itt sem kell er-

kölcsi döntéseket hoznia. A felelõs vállalatvezetõi

koncepció szerint a cégek vezetõinek nem csak tisz-

tán gazdasági célokat kell követnie, más szempontok

alapján is lehet döntenie (ez a „vállalatvezetés keze”).

6 „Az etika a helyes életrõl, vagyis a helyes cselekedet-

rõl és a helyes magatartásról szóló tanítás”. Peter

Koslowski: Etika a piacgazdaságban, avagy magán-

bûnbõl nem lesz közjó. In: Kindler – Zsolnai: Etika a

gazdaságban

7 „Pluralista társadalomban nincs megegyezés arról,

hogy mi tekinthetõ erkölcsileg rossznak vagy jónak”.

Egy döntés tehát akkor etikus, ha racionálisan meg

tudnak egyezni róla mindazok a felek, akiket a dön-

tés érinteni fog. „Csak azt tedd a többiekkel, amirõl

te és a többiek megállapodtatok”. Peter Pruzan – Ole

Thyssen: Konfliktus és konszenzus: az etika mint

közös értékhorizont a stratégiai tervezésben. In:

Kindler – Zsolnai

8 A norma egy erkölcsi kijelentés, egy rangsorolás,

amelynél a rangsorolás alapjául szolgáló preferenciá-

kat több személy is elfogadja, szemben az ízléssel,

ahol elég egyetlen személy elfogadása is. Kenneth E.

Boulding: A közgazdaságtudomány mint erkölcstan

9 Amartya Sen: Néhány jelenkori gazdasági és társa-

dalmi problémáról

10 Elég csak az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011-es

törvényre gondolni, ami épp ezeket a célokat tûzte

ki maga elé.
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