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Aa közgazdaságtannak megkerülhetetlen tár-
sadalmi dimenziója van, amely utat nyit az 
ideológia és a tudomány szféráinak összemo-
sódásához (Hillinger, 2006). a társadalomtu-
dományi elméletek minden esetben a kutató 
szemszögéből mutatják be az emberi világot, 
ez pedig megoldhatatlan dilemma elé állítja a 
társadalomtudományokat, rontva pozícióju-
kat és megítélésüket a természettudományok 
művelői között. a társadalomtudományi el-
méletek célja egyrészt a világ megértése és in-
terpretálása. mivel azonban minden elméleti 

modell egyszerűsítésre épül, e tényező az em-
beri szubjektivizmussal társulva olyan elméle-
tekhez vezet, amelyekben a tudományos tarta-
lom megkérdőjeleződik (Dowd, 2000). Egyes 
elméleteket – mint például a marxi elmélet-
kört – a történelem cáfolta meg, de érdekes kí-
sérlet lenne a DSGE-modellek cáfolata is. Ha 
ugyanis az elmélet predikciói nem egyeznek 
az empíriával, akkor a társadalomtudományi 
modellező mindig védekezhet azzal, hogy mo-
dellje – legyen szó egész könyveket megtöltő 
egyenletrendszerekről vagy egyszerű hüvelyk-
ujjszabályokról – hasznos egyszerűsítéseket 
tesz, és logikai struktúrát kínál.
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Friedrich hAyek  
és A GenerAl MoTors

Stiglitz (2017) nem az egyedüli közgazdász, 
aki szerint a DSGE-modellek – a matematika 
mércéjével legtudományosabb modellcsalád – 
maguk is ideológiai torzszülöttek: az egyensúly 
filozófiai fogalmát keresik egy egyensúlytalan 
világban, a jövedelmi egyenlőtlenségekről és 
azok gazdasági növekedést meggátló hatásá-
ról pedig nincs mondanivalójuk.2 a társadal-
mi beágyazottság és az egyszerűsítő feltevések 
szükségessége miatt felmerül a kérdés, hogy a 
társadalomtudományi modellek nevezhetők-e 
ideológiáknak. a közgazdaságtan módszere, 
elméletei, intézményei, azaz a mindenkori 
főáram ugyanis nem csak a tudomány belső 
mechanizmusainak eredménye, hanem a tör-
ténelmi valóság támasztotta igényektől is függ 
(Porter et al., 2003). tanulmányunk a szak-
irodalom elemzésével arra a kérdésre igyekszik 
választ keresni, hogy miként működik e folya-
mat a gyakorlatban, a neoliberális ideológia 
értelmezhető-e egy társadalmi érdekcsoport 
politikai programjaként – s ha igen, honnan 
ered e program és milyen mechanizmusokkal 
kívánták képviselői sikerre vinni.

Bevezető példaként érdemes megemlékezni 
Friedrich Hayek és az amerikai General motors 
esetéről. az osztrák közgazdasági iskola vezető 
alakja – az iskola általános irányának megfele-
lően – alig alkalmazott matematikai modelle-
ket, mégis világos és struktúrált, társadalom-
filozófiába hajló modelleket alkotott (White, 
2003). Egyik legismertebb állítását a máso-
dik világháborús államkapitalista rendszerek 
jövője miatti aggodalma motiválta. az Út a 
szolgasághoz című negyvenes évekbeli műben 
– amely Hayek legfőbb társadalomtudományi 
műve – nem kevesebbet állított, mint hogy a 
legkisebb előretörés az állam gazdasági szere-
pében végül elkerülhetetlenül egy állandósuló 
totalitárius rendszerhez vezet majd. a diktatú-
rák felé vezető „csúszós lejtőn” pedig a legtöbb 

ország már megtette az első lépést, hiszen a vi-
lágháború gazdaságpolitikai modellje éppúgy 
a tervgazdálkodás volt nyugaton, mint kele-
ten. E hayeki modell egy társadalomfejlődési 
utat ír le, eközben viszont cselekvésre hívó kö-
vetkeztetései is egyértelműek (Hayek, 2001).

Érdekes példája a társadalmi kontextusnak, 
hogy Hayek elméletéből képregényes változat 
is megjelent (White, 2012).3 a gondosan ki-
munkált tudományos elméleti keretrendszer 
néhány tucat ábrával történő elbeszélése nem a 
tudományos értékelők számára íródott, sőt eb-
ben a formátumban nem különbözött a szovjet 
propagandafüzetektől sem.4 Hayek az individu-
alizmus és liberalizmus értékeit népszerűsítette, 
mindezt pedig valószínűleg olyan meggyőzően, 
hogy a korszak egyik legnagyobb amerikai vál-
lalata, a General motors vált a képregény fő 
támogatójává.5 mindez számos kérdést vet fel 
a társadalmi érdekcsoportok és a közgazdasági 
elméletek – jelen esetben a neoliberalizmus – 
kapcsolatáról. az eset arra az ellentmondásra 
mutat rá, hogy a gazdaságból a tudatos terve-
zést kiküszöbölni kívánó és ennek helyébe a pi-
acot mint információfeldolgozó mechanizmust 
állító Hayek leegyszerűsített elméletének nép-
szerűsítését egy gazdasági tervező valósítja meg. 
a világháborút követő korszak konglomerátu-
mai maguk is a gazdasági tervezés világháborús 
amerikai sikerének részesei, működtetői voltak. 
Ez nem egyedi példája annak, ahogyan a 20. 
század második felének amerikájában a válla-
latok és tőketulajdonosok határozott stratégiát 
folytattak a számukra kedvező gazdaságpoliti-
kát kínáló neoliberalizmus támogatása érdeké-
ben (mirowski – Plehwe, 2009).

Az állAMi szerePvállAlás leéPíTéséT 
AláTáMAszTó elMéleTi innovációk

a hetvenes évektől új korszak kezdődött köz-
gazdasági elméletekben, ennek pedig számos 
kiváltó oka volt. a keynesi korszak hosszú 
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ideig tartott, stabilitást és dinamikusan nö-
vekvő reálbéreket kínálva a dolgozók széles 
rétegeinek. Roger E. Backhouse (2005) számba 
vette ezen időszak bukásának lehetséges okait. 
Először is: a teljes foglalkoztatottság korszaka 
olyan sokáig tartott, hogy a közgazdászok és a 
gazdaságpolitikusok – a társadalmi-gazdasági 
kontextus miatt – elfordították figyelmüket 
a foglalkoztatáspolitikától: a teljes foglalkoz-
tatottságot mindinkább adottságként, nem 
pedig tudatos szakpolitikai tervezés eredmé-
nyeként értelmezték. a piacok hátrányait 
és kudarcait az aktív kormányzatok kezel-
ni igyekeztek, így a piackudarcok helyett a 
kormányzat került a tudományos érdeklődés 
középpontjába – ehhez hozzájárult, hogy a 
hetvenes évek stagflációja új világgazdasá-
gi helyzetet teremtett (Backhouse, 2010). 
a keynesi közgazdaságtan nem volt felkészül-
ve az infláció és a munkanélküliség együttes 
növekedésére, így magyarázóerejét hirtelen 
elvesztette. Ezért merült fel a lehetőség, hogy 
mikroalapozottságra van szükség a jövőbeli 
válságok elkerüléséhez, amelyet az individua-
lizmussal való filozófiai szimpátia is ösztönöz-
hetett (morgan, 2001). nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a keynesi iskola belső feszültsé-
geit és ellentmondásait sem (Palley, 2004).6 
Madra és Adaman (2010) szerint pedig nem 
csak társadalmi-politikai, illetve gazdasági, 
hanem geopolitikai és technológiai tényezők 
is szerepet játszottak a neoliberalizmus forra-
dalmában.

a tudomány az új világgazdasági környe-
zetre adandó válaszként új elméleti modellek 
kidolgozásába fogott, kimondva a szemmel 
látható igazságot, a kormányzati gazdaságpo-
litikák kudarcát. Piaci kudarcok helyett ismét 
mindinkább kormányzati kudarcokról szólt 
a tudományos diskurzus a hetvenes évektől 
(Palley, 2004). a tudományban kuhni érte-
lemben vett paradigmaváltás következett be, 
a neoliberális elveket valló közgazdászok pe-
dig igyekeztek az új tudományos paradigmát 

elfogadtatni a tudományos társadalommal. 
a stagflációra adott reakcióként Milton Fried-
man megfogalmazta, hogy az aktív fiskális és 
monetáris politika legjobb esetben is ered-
ménytelen, többek között időzítési problémák 
miatt (lásd Rosenbaum, 1985). a fiskális poli-
tika kudarcára magyarázatként szolgált a per-
manens jövedelem hipotézise, amely szerint a 
fogyasztók a többletjövedelmeiket nem költik 
el azonnal, hanem megtakarítják, ha a többlet-
jövedelmet ideiglenesnek tartják. Ebből követ-
kezett a keynesi korszak alaptételének elvetése: 
a rövid távú keresletélénkítés az új elméletek 
szerint kudarcra van ítélve. az újklasszikus 
makroökonómia a Ricardói ekvivalencia tétel 
felélesztésével szintén amellett érvelt, hogy egy 
ideiglenes adócsökkentés korántsem emeli a 
fogyasztást, mivel a racionális fogyasztók hosz-
szabb idődimenzióban gondolkodva tisztában 
vannak vele, hogy a lazítás költségeit később 
nekik kell megfizetniük. az emberi várakozá-
sok – legyen szó adaptív vagy előretekintő ra-
cionális várakozásról – fontos szerepet kaptak 
az új elméletekben, így Friedman a stagflációt 
is megmagyarázhatta a Phillips görbe módosí-
tásával. Szerinte ugyanis a gazdasági szereplők 
egyszerűen megváltoztatják várakozásaikat, ha 
nő a pénzkínálat, de a munkanélküliségi ráta 
nem változik meg (Vroey, 2001).

a hetvenes évektől kezdődően a közgazdasá-
gi elméletek tehát a kormányzat hibáira kezd-
tek fókuszálni, visszavezetve arra a stagfláció 
jelenségét (Palley, 2004). a racionális vára-
kozások hipotézise szerint a kormányzat nem 
„verheti át” a racionális és jól informált em-
bereket hosszú ideig, hiszen azok minden 
rendelkezésre álló információt felhasználnak, 
amikor a gazdaságpolitikai lépésekre reagál-
nak (muchlinski, 1999). a kormányzat idő-
inkonzisztenciája is arra mutatott rá, hogy ha 
a kormányzatnak lehetősége van diszkrecio-
nális politikák vitelére, akkor hosszú távon ez 
gazdasági károkat okoz. Ehelyett szabályalapú 
szakpolitikára és az ezek mellett való elkötele-
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ződés mechanizmusaira van szükség a hiteles 
és hatékony gazdaságpolitikához.

a gazdasági elméletek új generációja a kor-
mányzatot is fókuszába állította. a közösségi 
döntések irányzat a gazdaságpolitikusok hi-
báira fókuszál, a neoklasszikus elemzési keret-
rendszert alkalmazva a politikusokra (tullock, 
2002). a politika szféráját is a piac működési 
terepének tartja, így jut arra a következtetésre, 
hogy a politikusok racionális önérdekkövető 
emberek. mivel pedig nem a közérdek szolgá-
lata az elsődleges céljuk, ajánlatos szabályok-
kal és intézményekkel megakadályozni, hogy 
aktív, diszkrecionális politikákat folytassanak 
(Butler, 2012). Így érvelt James M. Buchanan, 
Gordon Tullock vagy George Stigler, akik mind-
annyian a hayeki mont Pelerin társaság tag-
jainak számítottak. tullock létrehozta a jára-
dékvadászat elméletét is arról, miként ejtik 
rabságba az államot az érdekcsoportok, noha 
paradox módon ő maga is egy olyan politikai 
társaság tagja volt, amely mögé később üzleti 
érdekcsoportok sorakoztak fel.

az összetett, matematikailag igényes mak-
roökonómiai modelleknél is megfigyelhető a 
teljes filozófiai szakítás a keynesi irányzattal,7 
olyannyira, hogy a reál üzleti ciklus (RBC) 
modellcsalád száműzte a gazdaságpolitikát az 
elemzésből. az RBC-modellek üzenete így az 
lett, hogy a gazdasági fluktuációk nem annak a 
jelei, hogy probléma adódott a gazdaságban: a 
ciklusok a külső, világgazdasági környezet vál-
tozásaira a nemzetgazdaság által adott azonna-
li, minden esetben tökéletes reakciók (Prescott, 
1986). míg a keynesi üzenet az volt, hogy a 
gazdaság sok esetben nincsen egyensúlyban, az 
RBC-modell következtetése az, hogy a gazda-
ság mindig egyensúlyi helyzetben van.

a neoklasszikus gondolkodók alternatívát 
ajánlottak, ez pedig a piaci mechanizmusok 
és a tulajdonjogok megerősítése – vagy beve-
zetése – a társadalmi élet minden olyan terü-
letére, ahol problémát és hatékonytalanságot 
azonosítunk (madra – adaman, 2010).8 Eu-

gene Fama chicagói professzor több változat-
ban is megalkotta a hatékony piacok elméle-
tét, amely amellett érvel, hogy a pénzügyi piac 
minden esetben hasznosítja és tükrözi az összes 
releváns, elérhető információt (Fama, 1969). 
a piaci árak ebből adódóan nem igényelnek 
beavatkozást, hiszen tökéletes reprezentációi 
a piacon keringő végtelenül sok információ-
nak. az elmélet szakpolitikai következtetése 
az, hogy a kormányzat szerepének csökkentése 
indokolt, hiszen a legnagyobb gazdasági jólét 
akkor keletkezik, ha hagyjuk a piacokat szaba-
don működni, a vállalati menedzsereket pedig 
engedjük a részvényesi értéket maximalizálni. 
a Kenneth arrow-féle lehetetlenségi tétel is 
felhasználhatónak bizonyult arra, hogy bizo-
nyítsa a tökéletes, általános gazdasági egyen-
súly létezését, ez pedig szintén a versenypia-
cok előnyeit támasztotta alá. Slattery és társai 
(2013) szerint a hatékony piacok elmélete, az 
általános egyensúlyi elmélettel együtt azért 
ellenállóak az új elméleti megközelítésekkel 
szemben, mert a neoliberális ideológia tudo-
mányos alapját adják: így ezek az elméletek 
nem objektív tudomány mivoltuknak köszön-
hetően maradtak uralkodók, hanem a neolibe-
rális ideológiának köszönhetően.

Kenneth Arrow az amerikai, hidegháborús 
célok kiszolgálására létrejött kormányzati agy-
trösztnél, a Rand Corporation-nél hozta létre 
ismert eredményeit. Ez az intézet az amerikai 
és szovjet hidegháborús csatatér főszereplőjé-
nek számított. amint Sonja Amadae (2003) 
megmutatja, a legtöbb említett elméletet – el-
sősorban a közösségi döntések irányzatot – en-
nél az intézetnél, állami támogatással hozták 
létre. az arrow-féle lehetetlenségi tétel a kor-
szak és a gazdasági tervezés egyetlen legitim 
nyelvén, a matematika eszköztárával bizonyí-
totta be, hogy a szovjet típusú állami beren-
dezkedés nem maradhat fenn hosszú távon 
(amadae, 2003). Ezek az elméletek tehát a 
szovjet jóságos állami tervező képét is igyekez-
tek semlegesíteni, filozófiai tartalommal meg-
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töltve a közgazdasági modelleket: ez különö-
sen fontos volt abban az időszakban, amikor 
a nyugati kutatók nagy többsége elismerően, 
jelentős szimpátiával figyelte a szovjet tervgaz-
dasági kísérletet, és amikor a nyugati, illetve 
keleti közgazdaságtan matematikai módszerta-
nát tekintve rendkívüli hasonlóságokat muta-
tott (morgan, 2001). az sem meglepő, hogy a 
nyugati liberális demokrácia, és vele a neolibe-
rális gazdasági modell végső győzelmét megfo-
galmazó Francis Fukuyama szintén a Rand-hoz 
kötődött. a közgazdasági módszertan újításai-
nak jelentős része – a játékelmélettől a lineáris 
programozásig – tehát háborús erőfeszítések-
ben gyökereznek, közvetlen hadi alkalmazásra 
jöttek létre (morgan, 2001).

A neoliBerális PoliTikAi ProGrAM 
Működési MechAnizMusA

a neoliberalizmust sok esetben nem defini-
álják, e tanulmányban ezért a mont Pelerin 
társaságban megjelenő értelmiségi kör érték-
rendszerét és programját értjük neoliberaliz-
mus alatt. Ez korántsem „természetes”, hiszen 
egyes tanulmányokban a társaság neve egyszer 
sem fordul elő (Thorsen-lie, 2007).9 a neo-
liberalizmus e társaság politikai programja, 
amely különbözik a neoklasszikus közgazda-
ságtantól: utóbbi egy közgazdaságtudományi 
iskola. Szociológiai értelemben és az elméletek 
működési mechanizmusait tekintve azonban 
a kettő összeilleszthető egy politikai érték-
rendszer szolgálata érdekében. Hozzá kell ten-
nünk, hogy minden neoliberális közgazdász 
neoklasszikus közgazdaságtant művel, fordítva 
viszont nem feltétlenül igaz: számos neoklasz-
szikus gondolkodó valamelyest elhatárolódik a 
neoliberalizmustól. Ez érthető is, ha például 
arra gondolunk, hogy a neoklasszikus közgaz-
daságtan erősen matematizál, a neoliberális 
gondolkodók pedig olykor ezt nem tartják 
fontosnak. a chicagói iskola is a neoklasszikus 

iskolához tartozik és jelentős közös metszete 
van a neoliberális gondolatkörrel (Vernengo, 
2016).

a keynesi korszakot nem csupán egy gaz-
dasági válság zárta le; ez a válság adott lehe-
tőséget társadalmi érdekcsoportok számára a 
neoliberális politikai program sikerre viteléhez 
(Harvey, 2007). ahogy Backhouse (2005) rá-
mutat, a keynesi időszakban a munkatényező 
nagyon erős politikai befolyásra tett szert: a 
keynesi politikák több csatornán keresztül is a 
teljes foglalkoztatottságra és a jóléti állam ki-
terjesztésére törekedtek, így a munkaerő alku-
ereje drasztikusan növekedett. Ebben az idő-
szakban a szakszervezetek fontosabb partnerei 
voltak a kormányzatoknak a szakpolitikák 
meghatározásában, mint a munkaadók szerve-
zetei. Ez a folyamat csökkenő profitrátákhoz 
vezetett: e helyzetet az olcsó olaj korszakának 
vége tovább súlyosbította, így a korábbi mo-
dell, amelyben a bérek és a gazdaság növeke-
dése egyaránt dinamikus volt, nem folytatód-
hatott a vállalati profitok jelentős csökkenése 
nélkül (mitchell, 2009).

az új globalizáció elmélyítésének törekvé-
se a neoliberális mont Pelerin társaság által 
hirdetett értékeken nyugodott, célja pedig az 
volt, hogy a tőketulajdonosok véget vessenek 
marginalizált pozíciójuknak (Harvey, 2007; 
Backhouse, 2005).10 Ezért támogatták üzleti 
csoportok a neoliberális ideológiai forradal-
mat, létrehozva a szabad, tökéletes piac utó-
piáját, és meghonosították azt a főáramú köz-
gazdaságtani képzésben is (Backhouse, 2005). 
Ebben az utópiában a kormányzat szükségte-
len szereplő – pontosabban fontos feladato-
kat kell ellátnia intézményi karanténba zárva 
–, a vállalkozó pedig a gazdaság elsődleges 
innovátora, értékteremtője, hőse, amely a tár-
sadalom támogatását igényli. a schumpeteri 
teremtő rombolás elmélete jelzi e megközelí-
tést. a neoliberalizmus, mint politikai prog-
ram, jobboldali ideológusaiként tekint Ha-
yek-re és Friedman-ra (Harvey, 2007).
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a korábbiakból azonban a neoliberális 
gondolatkör fő paradoxona is következik 
(amable, 2011). Gazdasági rendszere ugyanis 
erős államot igényel a tulajdonjogok és a sza-
badpiac működésének garantálása érdekében 
(mirowski, 2013).11 mivel pedig a szabadpiac 
e keretek között az egyenlőtlenségek fokozódá-
sát eredményezi, az erős államra a közbizton-
ság és a politikai stabilitás garantálása érdeké-
ben is szükség van. Eközben a neoliberalizmus 
egyes képviselői minimális államot tartanak 
szükségesnek. Valójában azonban, ahogyan 
arra Mirowski (2013) rámutat, a laissez faire 
állapotot a neoliberális elméletkör nem kíván-
ta helyreállítani, célja helyette egy új, más tí-
pusú államkép megvalósítása, a kormányzat és 
állam szerepének újraírása. azaz éjjeliőr állam 
helyett egy erős, és a piacot aktívan védelmező, 
támogató, kiterjesztő állam a neoliberalizmus 
állama. a neoliberális állam így a piac egyfaj-
ta rendkívül aktív ügynökének tekinthető. E 
paradox attitűd vezethette arra milton Fried-
mant, hogy a chilei diktátor, Augusto Pinochet 
tanácsadójává váljon.12 Ez a paradoxon jelenik 
meg abban is, hogy a multinacionális konglo-
merátum, a General motors támogatta Hayek 
szabadpiaci elméletét, amelyben az osztrák 
közgazdász éppen a gazdasági intézményi ter-
vezés ellen szólalt fel. Ezeket az ellentmondá-
sokat a mont Pelerin társaság tagjai ismerték, 
de nem kommunikálták a közvélemény felé 
(mirowski, 2013). a paradoxon megértését 
segíti Polányi Károly (2001) is, aki arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a laissez faire-ben semmi 
természetes nincs: ahogy a textilgyárakat álla-
mi vámok segítették életre, úgy általában is az 
állami bürokrácia kényszerítette ki a piaci me-
chanizmusok működésének szabályait, legyen 
szó tulajdonjogokról vagy közvetlen, esetleg 
közvetett támogatásokról.13

a hayeki gondolatkör az azt övező parado-
xonok ellenére erősödő befolyást gyakorolt 
az amerikai és brit társadalomra. amint azt a 
zárt és hierarchikus társaság megfogalmazta, 

az elsődleges cél az emberek gondolkodásá-
nak megváltoztatása, nem pedig az új közgaz-
dasági gondolatok vagy iskolák támogatása, 
vitája (mirowski, 2013). a tudós társaság ér-
tékközösség volt, ezért nem okozott jelentős 
problémát, hogy közgazdasági nézeteik nem 
voltak teljesen egységesek. a második világ-
háború utáni szabadságféltés és a főárammá 
válásra irányuló határozott törekvés bizonyult 
a neoliberális gondolkodók megkülönböztető 
jegyének.

a neoliberális irányzat az üzleti érdekcso-
port támogatását is élvezte, ennek szimbolikus 
lépése volt, amikor Anthony Fisher üzletember 
kapcsolatba lépett Hayekkel (Djelic, 2014). 
Fisher olvasta az Út a szolgasághoz című 
könyvet és nagy hatást gyakorolt rá: teljesen 
egyetértett azzal, hogy a demokratikus nyugati 
rendszer diktatórikus irányba alakul majd át. 
Fisher felkereste Hayeket és személyes taná-
csot kért tőle: be akart lépni a politikába, hogy 
személyesen változtathassa meg a nyugat poli-
tikai jövőjét. Hayek azonban lebeszélte erről, 
megfordítva az érvelést: hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi fejlődés a jövőben az ideák változá-
sán keresztül érhető el (Hayek, 2001). Hayek 
szerint először az értelmiséget kell elérni, majd 
a tanítókat és az írókat, alapos és meggyőző ér-
veléssel. Ők érik majd el a társadalmi változást 
és alakítják át a társadalom gondolkodását, 
amelyre végül a politikusok reagálnak (Hayek, 
2001, p. 19). a társaság maga is tudatában volt 
tehát a társadalmi kontextus fontosságával, és 
meg is értette azt: nem véletlen, hogy bár a 
társaság nyolc tagja nobel-díjas közgazdász, 
az akadémiai háttér nem számított a belépés 
feltételének. Ezzel szemben Hayek személyes 
jóváhagyása elengedhetetlen volt, (mirowski, 
2013).14

a közgondolkodás megváltoztatására a 
neoliberális társaság egy többszintű elmé-
leti épületet hozott létre (lásd Függelék, 1. 
ábra).15 a logikai építmény alapját Friedman 
pozitív közgazdaságtanról szóló módszertani 
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tanulmánya adta. Erre a módszertani meg-
közelítésre épülhetett csak fel a kezdetben 
monetarista közgazdasági elméletrendszer. 
a legfelső szint pedig túllép a tudományon, 
ez az a szint, amellyel a közvélemény és a mé-
dia találkozik: ez a neoliberalizmus ideológi-
ája (Hillinger, 2006). Ez az, amit mirowski 
(2013) matrjoskababának nevez, amelynek 
számos rétege van: legbelül a filozófiai-tudo-
mányos gondolatok a maguk paradoxonaival, 
kívül pedig a klasszikus liberalizmusra hivat-
kozó neoliberális üzenetek. Fontos tehát ész-
revenni, hogy több különálló, ám mégis egy 
struktúrához tartozó elemet lehet elkülöníte-
ni a mont Pelerin társasággal kapcsolatban. 
mirowski (2013) matrjoskababájának rétegei 
pedig összeérnek: a neoklasszikus közgazda-
ságtanhoz kötődő tudományos módszertani 
mag nem választható el a külső, egyszerűsí-
tett ideológiától.16 Clarke (2005) ezért állítja, 
hogy a modern közgazdaságtan kevésbé tudo-
mányos diszciplína, sokkal inkább egy nagyon 
speciális társadalmi elmélet alapos és részletes 
kidolgozása. Szerinte ez az elmélet annak elle-
nére válik általánosan elfogadott alapigazság-
gá, hogy teljesen abszurd feltevésekkel él.

milton Friedman és George Stigler, a chica-
gói iskola vezetői – vállalati és politikai támoga-
tással – megtalálták azt az új eszközt, amellyel a 
társadalmi gondolkodás megváltoztatható. Ez 
volt az agytrösztök hálózata, az azok által nyúj-
tott ösztöndíjak és a média intenzív használata. 
Ezt az agytröszthálózatot nem azért hozták lét-
re, hogy új gondolatok létrejöttét ösztönözze, 
hanem hogy gátőrként működve terjesszék a 
már létező gondolatkört, a „szabadság filozó-
fiáját”. nem csak Backhouse (2005), hanem 
Adam Curtis (2011), a társadalom hatalmi re-
lációit kutató dokumentumfilmes is szól arról, 
miként építette fel Fisher a globális think tank 
hálózatot, az individualizmus és a gazdasági – 
ám Curtis szerint kevésbé a társadalmi vagy 
politikai – szabadság népszerűsítésére. a mont 
Pelerin társaság tudósai többször hangsúlyoz-

ták, hogy a piac és a politikai liberalizmus nem 
feltétlenül függ össze, és ők elsősorban piaci 
szabadságot, illetve az egyén szabadságát kíván-
ják. Provokatívan azt is állíthatnánk, hogy ők 
csupán a vállalkozás szabadságát akarják, mert 
akkor az egyén szabadon tevékenykedhet a pi-
acon (mirowski, 2013). Ennek tudományos 
szinonimája a „módszertani individualizmus”, 
amely szerint mindig csak egyéni szinten ele-
mezhetünk a közgazdaságtanban, csoportokat 
nem tekinthetünk cselekvőnek. az individu-
alizmus annak a folyamatnak az eredménye 
volt, amely a társadalmat nem létezőnek nyil-
vánította (Brown 2003; Duménil és lévy 
2004; Harvey 2007).

Curtis (2011) szerint az „ideológiailag 
motivált PR-szervezetek” célja annak a tech-
nokrata, elitista rendszernek a megvalósítása 
volt, amely megőrzi az aktuális hatalmi struk-
túrákat. Fisher 1981-ben létrehozta az atlas 
Economic Research Foundation-t, amely 150 
think tanket alapított világszerte (lásd Függe-
lék, 3. táblázat).17 Ezeket az intézményeket 
az Institute for Economic affairs (IEa), az 
1955-ben Fisher által alapított intézet mintá-
jára hozták létre.18 az intézeti hálózat kiterje-
dése jó példája annak, ahogyan a neoliberális 
gondolatkör el nem ismert kisebbségből a 
főáramba került. az atlas hálózatnak a „sza-
badság ügyének” szolgálata érdekében napja-
inkban 450 szabadpiaci tagja van, több mint 
90 országban (atlas network, 2017). az atlas 
hálózat közvetlenül kapcsolódott a mont Pe-
lerin társasághoz, a két intézmény találkozóit 
a szoros együttműködés érdekében ugyanarra 
az időpontra is időzítették (lásd 1. táblázat).

a képzeletbeli neoliberális épület legfelsőbb 
szintje tehát a média, amely a think tankek 
hálózatával áll szoros kapcsolatban.19 az agy-
trösztök alapvető funkciója a médiaszereplés 
és az, hogy egymástól függetlennek tűnő in-
tézmények hasonló álláspontot hangoztas-
sanak különböző társadalmi ügyek kapcsán. 
Ebből a szempontból a friedmani televíziós 
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műsor címe, a „free to choose” elve korántsem 
teljesült: az elméleteket fogyasztó társadalom 
nem választhatott szabadon a felkínált ideo-
lógiák között. mirowski (2013) bizonyítékai 
szerint a Hayek vezette mont Pelerin társaság 
a nagyvállalati szereplők felé azzal népszerű-
sítette önmagát, hogy minden vállalatnak be 
kell ruháznia a változást hozó ideák gyártásá-
ba, hiszen ezek az ideák szakpolitikai termé-
kekké válnak végül. Hayek az „ideák viszont-
eladóit” akarta látni az agytrösztökben és a 
Fisher által megvalósított stratégia sikeresnek 
bizonyult (Djelic, 2014). Oliver Letwin brit 
parlamenti képviselő szerint: „Ha nincs Fisher, 
nincs IEA; az IEA és klónjai nélkül nincs Thatc-
her és valószínűleg Reagan sem; Reagan nélkül 
nincs csillagháborús terv; csillagháborús terv 
nélkül nem jön el a Szovjetunió gazdasági ösz-
szeomlása. A következmények jelentős láncolata 
egy csirkefarmertől!” (atlas network, 2017). 
Ehhez arra volt szükség, hogy a hayeki társaság 
tagjai irányítsák a fisheri intézményrendszert 
(lásd 2. táblázat).

A neoliBerális ProGrAM 
köveTkezMényei

az ok-okozati viszonyok feltárása a társa-
dalomtudományok örök problémája, még-
is számos jel mutat arra, hogy a neoliberális 

program a legfelsőbb jövedelmi tizedeknek 
kedvezően osztotta újra a jövedelmeket. Így az 
anthony Fisher vagy éppen a General motors 
jelképezte vállalati szektor sikeresen javította 
piaci erejét. a nyolcvanas évektől kezdődően 
globális szinten is megfigyelhető jelenség a 
bértömeg nemzeti jövedelemből való részese-
désének csökkenése. a bérhányad csökkenő 
pályára állása a globalizáció új korszakának 
az eredménye, ahogyan arról egyre több ta-
nulmány is szól (OECD, 2015; ImF, 2007; 
Európai Bizottság, 2007; BIS, 2006; IlO, 
2011 és IlO, 2012). a nyolcvanas évektől 
kezdődött meg egy, a keynesi időszakban is-
meretlen jelenség is, a reálbér-termelékenység 
olló megnyílása, ezáltal pedig a nyugati társa-
dalmak középosztályainak stagnáló jövedelme, 
a feltörekvő országok középosztályának javára 
(Skidelsky, 2010).20 nagy-Britanniában és az 
Egyesült államokban, a neoliberális forra-
dalom szülőhazáiban figyelemreméltó törés 
következett be a legfelső jövedelmi tized jö-
vedelmeinek részesedését tekintve, ahogyan 
arra Piketty és Saez (2014) is rámutatnak. Ez 
szerintük egyértelműen az – előbb bemutatott 
politikai program motiválta – adócsökkenté-
sek eredménye (Piketty-Saez, 2014; alvaredo 
et al., 2013). az uSa-ban a felső tíz százalék 
jövedelmei a hetvenes évekbeli 33-ról 50 szá-
zalékra emelkedtek az ezredfordulóra, a brit 
értékek pedig nagyon hasonló dinamikával 

1. táblázat

Az AtlAsz HálózAt és A Mont Pelerin társAság neMzetközi tAlálkozói

év Atlasz-műhelytalálkozó

(szeptember vagy augusztus vége)

Mont Pelerin Társaság találkozója

(szeptember)

1983 vancouver (kanada) vancouver (regionális)

1984 cambridge (egyesült királyság) cambridge (általános)

1985 sidney (Ausztrália) sidney (regionális)

1986 st. vincent (olaszország) st. vincent (általános)

1987 indianapolis (usA) indianapolis (regionális)

Forrás: djelic (2014)
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harminc százalék alatti értékről emelkedtek 
negyven százalék fölé (Haldane, 2015).

a neoliberális elveken alapuló – piaci fun-
damentalistának is nevezett –, deregulációs 
gazdaságpolitika a gazdasági és pénzügyi vál-
ságok számának megsokszorozódásával járt 
együtt a hetvenes évektől. margaret Thatcher 
– aki személyesen is hozzájárult a think tankek 
hálózatának kiépítéséhez – a neoliberális aján-
lások ellenére égbe szökő munkanélküliség 
láttán 1985-ben már tagadta, hogy valaha is 
hitt volna a monetarista gazdaságpolitikában 
(Curtis, 2011). a Washingtoni Konszenzus, 
amely szintén egy statikus neoklasszikus köz-
gazdaságtanon nyugvó neoliberális ideológiára 
épült, az intézmények szerepének fordított há-
tat, hozzájárulva ezzel a rendszerváltásokat kö-
vető súlyos válságokhoz (morgan, 2001). „A 
neoliberalizmus lényege: nem egy olyan modellt 
készíteni, amely jobban leírja a való világot, 
hanem a való világot jobban hozzáigazítani a 

modellhez” – írja erről Clarke (2005). Eköz-
ben, David Colander (2004) szerint a neoli-
beralizmus feje tetejére fordította a klasszikus 
megközelítést, amellett érvelve, hogy a piac a 
legjobb, miközben a 18–19. századi elődök 
szerint a piac a legkisebb rossz.

a neoliberalizmus kritikusai szerint az ide-
ológia hozta létre a szcientizmust és az ökono-
mizmust, amelyek csökkentették a közgazda-
ságtan módszertani sokszínűségét (Earle et al., 
2016; Kwak, 2016). Szerintük ezen ideológia 
célja a fiatal közgazdászhallgatók neoliberális 
eszmerendszernek alárendelt céltudatos neve-
lése, annak érdekében, hogy azok elfogadja-
nak egy olyan ideológiát, amely sok esetben 
a való világtól elrugaszkodott és irreleváns 
modelleket alkalmaz. a szcientizmus a tudo-
mányba vetett feltétel nélküli hit ideológiájá-
nak tekinthető. Ez az eszme azt hirdeti, hogy 
a tudományos módszer és a tudásanyag expo-
nenciális fejlődésével létrejöhet egy racionális, 

2. táblázat

Az AgyTröszTök vezeTői és TAgságuk A MonT Pelerin TársAságbAn

Agytröszt  

(think tank)

év név Tagság  a Mont 

Pelerin Társaságban

Tagság 

kezdete

Anthony Fisher igen 1954

ieA 1955 ralph harris igen 1959

ieA 1955 Arthur Seldon igen 1959

Fraser 1975 Michael Walker igen 1982

Manhattan 1978 charles Brunie igen 1978

heritage 1973 edwin Feulner igen 1972

Adam Smith institute 1977 Madsen Pirie igen 1976

Adam Smith institute 1977 eamonn Butler igen 1984

Adam Smith institute 1977 stuart Butler igen 1992

Pri 1979 sally Pipes igen 1986

cATo 1977 charles koch igen 1970

cATo 1977 ed crane igen 1986

Aei 1962 William Baroody sr igen 1962

Aei 1962 Arthur Burns igen 1979

Forrás: djelic (2014)
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technokrata gazdaságpolitika, amely színtisz-
tán a tudományos eredményekre alapozva hoz 
döntéseket (Hillinger, 2006). Ez erősíti meg 
az ideológia tudományos alaprétegét képező 
neoklasszikus közgazdaságtan tudományos és 
társadalmi pozícióit, létrehozva az ökonomiz-
must, a neoklasszikus modellek következteté-
seibe vetett általános és feltétel nélküli hitet 
(Earle et al., 2016; Kwak, 2016).

az elmúlt években ezért számos moz-
galom és blog indult – nem egyszer kiáb-
rándult közgazdászhallgatóktól – az alter-
natív irányzatok újbóli legitimálásáért.21 

 némely alternatívát épp a friedmani mód-
szertani elvek (a módszertani individualiz-
mus) tudományos mércévé válása vagy éppen 
a nagyfokú matematizáltság szorított ki a fő-
áramból a 20. század során (morgan, 2001). 
az egyetemi hallgatók előtt – a közgazdasági 
elmélettörténet háttérbe szorításának köszön-
hetően – korántsem világos, hogy a közgaz-
daságtan nem egy készen kapott, egységes és 
egyféle elméleti keret, hanem bármilyen logi-
kai struktúrákra épülő megismerési folyamat 
helyet kaphat abban. a neoklasszikus közgaz-
daságtan kalapácsával a kézben a fiatal közgaz-
dászok minden problémát szögnek nézhetnek, 
Ha-Joon Chang szerint viszont kalapács helyett 
svájci bicskára van szükség: azaz pluralizmus-
ra, amely segít a legmegfelelőbb elemzési esz-
köztár megválasztásában.22

köveTkezTeTések

tanulmányunk a szakirodalom elemzésével 
mutatta be a neoliberalizmus mint ideológia 
elmúlt évtizedekbeli jellemzőit. Szemléltettük, 
hogy a neoliberalizmus értelmezhető az üzleti 
csoportok politikai programjaként, hiszen el-
méleti rendszere az állam újradefiniálását tűzi 
ki célul, közben pedig támaszkodik a hetvenes 
évektől megsokasodó államkritikus közgazda-
sági elméletekre. E programot az agytrösztök, 

ösztöndíjak, a média és nemzetközi szerve-
zetek segítségével igyekezett sikerre vinni a 
mont Pelerin társaság elnevezésű, közgazdá-
szokból és társadalomfilozófusokból álló poli-
tikai mozgalom, amely mögé a hetvenes évek-
től az üzleti támogatók is felsorakoztak.

amikor társadalomtudományi elméletekkel 
foglakozunk – nevezzük azokat modelleknek 
vagy ideológiáknak –, egy szempontról sosem 
feledkezhetünk meg: a mannheim-parado-
xon figyelmezteti az ideológiákkal foglalkozó 
kutatókat, hogy az ideológia kritikája szintén 
minden esetben ideológiai természetű (melki, 
2017). a közgazdaságtan szociológiájával fog-
lalkozó írásunk egyes állításait épp olyan ne-
héz lenne megcáfolni, mint a főáram számos 
elméletét, amelyek sok esetben bevallottan 
nem többek matematikai gyakorlatoknál.

a neoliberalizmus kritikus, szociológiai 
megközelítése számos aktuális jelenségre vá-
laszt adhat. Illusztrálja, hogy a nagyvállalatok 
hajlandóak a tudásteremtésbe fektetni, ezt 
pedig agytrösztökön, egyetemi tanszékeken 
és az ezeken keresztül nyújtott ösztöndíjakon 
keresztül teszik meg. a neoliberalizmus nem-
zetközi hódító útját a kutatók között éppen 
a tudományos ösztöndíjak tették lehetővé. 
a szabadság elvét zászlajára tűző, ám ideoló-
giailag egyszínű és zárt mont Pelerin társaság 
története megmutatja azt, hogy az ideológia 
hogyan lép együttműködésre a tudománnyal, 
és támogatják azt társadalmi érdekcsoportok 
pozícióik megerősítésére. a bemutatott szak-
irodalmi elemzések alapján körvonalazódó 
narratíva a közgazdaságtan szociológiájába 
nyújt betekintést: arról szól, hogy a jelentős 
tudás és gazdasági tőkével rendelkező sze-
replők miként működtették, befolyásolták a 
tudásteremtés és a tudás terjedésének, allo-
kációjának folyamatait az általuk létrehozott 
intézményrendszer segítségével.

az elmúlt közel negyven év leginkább 
meghatározó közgazdasági és társadalomfilo-
zófiai irányzata csupán egy a számos ideoló-
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gia és gazdasági iskola közül, amelyek érdek-
csoport-elemzése megkísérelhető. a háborús 
keynesianizmus legnagyobb nyertesei ugyanis 
egyes kutatók szerint szintén a nagyvállalatok 
voltak, de egy távoli példával élve a fiziokrata 
mozgalom is a francia udvar közvetlen támo-
gatását élvezte. Végül írásunkkal kapcsolatban 
egy további szempontra kell figyelmeztetnünk: 
elemzésünk alapegysége kevésbé az egyén, sok-

kal inkább társadalmi csoportok voltak. Jelen-
tős viták zajlanak arról, hogy e hagyományt 
miért hagyta el a neoklasszikus közgazdaságtan, 
hiszen a klasszikus gondolkodók mindannyian 
ebben az értelmezési keretben gondolkodtak. 
Bár a társadalmi csoportok szintjén való elem-
zés sokat segíthetne a makrogazdasági előrejel-
zéseken, a neoklasszikus főáram ezt általában 
nem tekinti tudományos módszernek.23
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1 a szerző köszönetet mond György lászló szakmai 
tanácsaiért.

2 Graham (2013) az ideológia pszichológiáját vizs-
gálva kifejti, hogy minden ideológiai álláspont 
abban gyökerezik, hogy az egyén milyen képpel 
rendelkezik a méltányosságról, egyenlőségről és 
igazságosságról. mivel ezen értékek megítélése so-
sem lehet egységes, a társadalomtudósok között 
mindig megfigyehelhetők lesznek normatív vagy 
ideológiai eltérések.

3 mises Institute. https://mises.org/files/road-serfdom-
cartoonspdf/download?token=nSG9mHGc (2017. 
08.12.)

4 Jamie Peck (2010) szerint a neoliberális utópia maga 
is mindig tökéletlen módon valósult meg, rendsze-
rint nem tiszta hibrid rendszerek formájában. a tel-
jesen szabad társadalom és szabad gazdaság víziója 
ezért szintén egy megvalósíthatatlan ideológiának 
tekinthető.

5 Izgalmas, ám sosem megválaszolható kérdés, hogy 
milyen élmények hatására adják át magukat a köz-
gazdászok különböző értékrendszereknek. Hoover 
(2003) erre próbál válaszolni, kifejtve, hogy Hayek 
liberalizmusa, a spontán rend dícsérete, a kormány-
zati beavatkozásokat elítélő gondolatai nem érthe-
tők meg a rossz házasságából való menekülés nélkül: 
e házasságból fiatal korában csak nehezen tudott 
kilépni.

6 ahogy Roger Farmer (2017) rámutat, Keynes álta-
lános elmélete és az azon nyugvó iskola száműzte a 
munkakínálati görbét a gazdasági elemzésből, mivel 
amellett érvelt, hogy a gazdaság a keresleti görbén  
„helyezkedik el”. Ez az irányzat azonban nem adott 
meggyőző alternatívát. a kényszerű munkanélkü-
liség fogalma nem ad választ arra, hogy miért nem 
ajánlanak a vállalatok alacsonyabb bért a munkanél-
külieknek – főleg akkor, ha tudjuk, hogy a munka-

nélküliek hajlandóak lennének alacsonyabb bérért is 
dolgozni.

7 Backhouse (2010) is alkalmazza a filozófia kifejezést: 
szerinte az osztrák iskola az új, neoliberális gazdasági 
filozófiát legitimálta.

8 madra és adaman (2010) szerint e neoliberális meg-
közelítéssel áll szemben a Richard musgrave által 
képviselt álláspont, miszerint a kormányzat olyan 
intézmény, amelynek ki kell egészítenie a piaci ár-
mechanizmusokat, így létrehozva egy keretrendszert, 
amelyben a demokratikus társadalom működhet.

9 morishima (1986) definíciója szerint ideológia alatt 
olyan hitrendszert értünk, amely társadalmi szerve-
ződést hoz létre és emberek egy csoportját szervezi 
meg. Sőt, szerinte a definíció hasonlóságot mutat 
a vallás meghatározásával is, így a konfucianizmus 
vagy a marxizmus is tekinthető vallásnak. melki 
(2017) részletesebben elemzi, hogy mit jelent az ide-
ológia a közgazdaságtanban.

10 a főáramú közgazdaságtan módszertana szerint cso-
portok helyett minden esetben az elemzések alapegy-
ségének az egyének tekinthetők.

11 az erős államra tehát a piacosítási folyamat sike-
réhez is szükség volt: a privatizáció, a pénzügyi li-
beralizáció, a kereskedelmi liberalizáció, és a jóléti 
állam méretének csökkentése egyaránt az új piacok 
létrehozásának igényével jöttek létre (Harvey, 2007; 
madra-adaman, 2010).

12 naomi Klein (2008) részletes történelmi munkája 
feltárja, hogy a fejlődő világban hogyan hajtottak 
végre neoliberális gazdaságpolitikai reformokat kato-
nai erőre alapozva, esetenként a „Chicago fiúkkal” 
együttműködésben.

13 Érdekesség, hogy eközben mégis felfedezhetők a 
„természetes” rendre való hivatkozások a fő neolibe-
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rális teoretikusoknál: Friedman a választás szabadsá-
gát tekintette a természetes emberi állapotnak, míg a 
Hayek-féle spontán rend maga is beavatkozásmentes 
természeti állapotként is értelmezhető (Thorsen-lie, 
2007).

14 Karl Popper a társaságba való belépés ideológiai szű-
rője miatt belső kritikát fogalmazott meg, maurice 
allais nobel-díjas közgazdász pedig megtagadta az 
alapító irat aláírását (mirowski, 2013).

15 a neoliberális gondolatkört meghatározó elméleti 
elemeket lásd a Függelék első ábráján.

16 Jelveh és társai (2014) ökonometriai módszerek-
kel, például gépi tanulás segítségével elemezték a 
közgazdasági cikkekben előforduló kifejezéseket. 
Eredményük, hogy a különböző közgazdasági 
kutatási programok, tanszékek és módszertanok 
között egyaránt valós ideológiai különbségek van-
nak, a politikai ideológia pedig befolyásolja a köz-
gazdasági kutatások eredményeit is. az akadémiai 
írások és az egyén politikai visekedése erősen kor-
relál, az egyén által használt ideológiai tartalmú 
kifejezésekkel jól megbecsülhető a kutató politikai 
irányultsága.

17 az első intézeteket és vezetőik kötődését a mont Pe-
lerin társasághoz lásd a Függelék táblázatában. ne 
feledjük, hogy az intézményrendszer nem egyetlen 
ideológiai irányzat sajátja, erőforrásaihoz mérten 
minden ideológiai vagy elméleti irányzat – az úgy-
nevezett progresszív, vagy heterodox paradigmák 
is – törekednek agytrösztök létrehozására. az egyik 
legismertebb intézet a new york-i Institute for new 
Economic Thinking.

18 az IEa a világ neoliberális agytrösztjeinek „kocká-
zati tőkealapjaként”, háttérintézményeként, meta-
agytrösztjeként tűnik fel Djelic (2014) elemzésében, 

jó gyakorlatokkal és képzésekkel támogatva a hálózat 
tagjainak fejlődését.

19 Backhouse (2005) részletesen bemutatja az új típu-
sú think tankek létrejöttét, amelyek a hetvenes évek-
től egyre nagyobb számban jöttek létre a szabadpiaci 
elvek védelmére. Céljuk azonban nem az új szak-
politikai megoldások felkutatása, hanem meglévő 
gyakorlatok alkalmazása volt.

20 a folyamattal párhuzamot mutat Brennetot (2014) 
elemzése: ábrája szerint a nyolcvanas évek előtt el-
enyésző volt a neoliberalizmus szóval a címében 
megjelenő könyvek száma. a felső tized részese-
désének növekedésével együtt az évente publikált 
könyvek száma is lendületes növekedésbe kezdett a 
kilencvenes évektől.

21 Ilyen a manchesterből útjára indult Rethinking Eco-
nomics hálózat (http://www.rethinkeconomics.org/).

22 Ha-Joon Chang (2014). The Diary. április 25. 
https://www.ft.com/content/986d6cd2-cace–
11e3–9c6a–00144feabdc0. Vitatott, hogy az or-
todox vagy heterodox irányzat tekinthető-e plu-
rálisabbnak. Korántsem biztos, hogy az utóbbi: 
Backhouse (2010) szerint az ortodoxia módszertana 
sokoldalúbb, hiszen a kutatók folyamatosan vitákat 
folytatnak a módszertanok érvényességéről, alkal-
mazási területeiről, és az elméletek igazolásának is fő 
kérdése a módszertan helyessége.

23 Steve Keen és alan Kirman is amellett érvel, hogy a 
módszertani individualizmus nem alkalmas makro-
gazdasági modellezésre. az egyéneket csoportosítani 
kell funkcionális jövedelemelosztásban betöltött sze-
repük szerint. a bérből élők, illetve a tőkejövedelem-
ből élők csoportja ugyanis modellezési szempontból 
egységet alkot, egységesen reagál a külső sokkokra 
(Keen, 2017).
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