
  

A család nem 
gazdasági kérdés

Házasság, válás, szexuális szokások gazdasági 
hatásai



  

Forrás: A Valóban Felelős Vállalat [2007]



  

Példák

 ILO: A gyerekmunka 
nem éri meg

 Stern-jelentés: Olcsóbb 
megelőzni a globális 
felmelegedést

 Környezetgazdaságtan: 
A fajok értéke

 EPA: Az emberélet ára



  



  

Schumacher 1973
Az elmarasztaló ítéletek mai tárházában kevés 
szónak van olyan lesújtó és döntő jelentése, mint a 
„gazdaságtalannak”. Ha egy tevékenységre 
rásütötték a gazdaságtalanság bélyegét, nemcsak 
hogy kérdésessé vált a létezéshez való joga, de 
egyszer s mindenkorra el is vesztette azt.

Ernst Friedrich Schumacher: A kicsi szép

Amiről egyszer kiderült, hogy gátolja a gazdasági 
növekedést, az szégyenletes dolog, és ha valaki mégis 
ragaszkodik hozzá, azt vagy szabotőrnek, vagy őrültnek 
tekintik. Mondd azt egy dologról, hogy erkölcstelen vagy 
csúf, hogy lélekölő vagy lealacsonyítja az embert, hogy 
veszélyezteti a világbékét vagy az eljövendő nemzedékek 
jólétét – nos, addig, amíg nem bizonyítottad be, hogy 
„gazdaságtalan”, valójában nem kérdőjelezted meg a 
létezéshez, a növekedéshez és a gyarapodáshoz való jogát.
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Keynes 1930

Akkor majd „ismét többre becsüljük a célt az 
eszköznél, és a jót választjuk a hasznossal 
szemben. … Ám vigyázat! … Mindennek még 
nincs itt az ideje. Még legalább száz évig el kell 
hitetnünk magunkkal és mindenkivel, hogy ami 
jó, az gonosz, és ami gonosz, az jó, mert a 
gonosz hasznos, és a jó nem az. A kapzsiság, az 
uzsora és a gyanakvás legyenek még egy kis 
ideig az isteneink. Mert csak ők vezethetnek ki 
bennünket a gazdasági szükség alagútjából a 
napvilágra.” 



  

Kérdések Istenhez
 Finom-e, ami egészséges?
 Egészséges-e, ami jó?

 Jó-e a kényelem?
 A nagyobb biztonság és 

kényelem boldogabbá 
tesz-e?

 Gazdaságos-e, ami jó?

Rendben, 
de mi 

van, ha 
nem fog 

nekik 
tetszeni

…



SS



Jó vagy rossz a pénz?



  

A felkérés:

 „Különböző párkapcsolati, szexuális 
viselkedésmódok gazdasági hatásai.
Házasság, válás, együttélés gazdaságra 
gyakorolt hatása.”



  

Az ördögi kör mögötti „elmélet”

Vállalat
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Jobb! 

Olcsóbb!
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S ne csak azért, 
mert egyébként 

nem gazdaságos!


