
z állam és a közigazgatás gazdasági szerepét szá
mos tudományág képviselője vizsgálta az elmúlt 
évezredekben. Közöttük filozófusokat, jogászo

kat, hittudósokat éppúgy találhatunk, mint -  a későbbi ko
rokban -  közgazdászokat, szociológusokat, közigazgatási 
tudósokat, politológusokat.

Az ókori városállam ok  
g a zd asá g i szerepe

A  városállam (polisz) struktúra görög-római vívmánynak 
tekinthető, annak ellenére, hogy más területeken is (pl. 
Karthágó) találkozhatunk hasonló megoldásokkal.1

Az ókorban a görög gondolkodók az állam (városál
lam) gazdasággal összefüggő feladatairól eszmetörténeti 
szempontból átfogó és jelentős téziseket fejtettek ki, füg
getlenül attól, hogy a görög poliszok gazdasági fejlettsége 
messze nem érte el a rómait.

Az athéni demokrácia válsága idején Platón (Kr. e. 
427-347) kifejtett nézetei az eszményi állam jellemzőinek 
meghatározására irányultak. Az Állam, Az államférfi és a 
Törvények című müveiből megismerhető álláspontja sze
rint a lehető legjobb állam jellemzőit kell rögzíteni, amely 
mintaként szolgál a valóságos államok számára.

Platón úgy vélte, hogy az ideális államot vezető böl
csek és az általuk meghatározott elveket a gyakorlatban 
érvényesítő őrök körében meg kell szüntetni a magántu
lajdont és a családi kötelékeket. Ez a legfontosabb bizto
sítéka annak, hogy tevékenységük kizárólag a köz érdekét 
szolgálja.

Platón álláspontja szerint a közösség egészét az anyagi 
javak előállításán keresztül fenntartó munkálkodók (kéz
művesek és földművesek) körében fennmaradhat a ma
gántulajdon és a családi kötelék.

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) Politika és Nikomak- 
hoszi Etika című értekezéseiben a gazdasági kérdéseket 
a politikai közösség (a városállam) és az egyén számára 
elérendő legfőbb jó szempontjából vizsgálta.

___________TANULAAÁ N Y
Im re Miklós

Az állam és a közigazgatás 
gazdasági szerepét 
vizsgáló nézetek történeti 
fejlődése

A Politika részletesen feldolgozza a szükséglet-kielé
gítés és a csere különböző formáit és fejlődési szakaszait, 
a teljes emberi lét céljának és feltételének tekintett város
állam stabilitásának szempontjából. Arisztotelész élesen 
megkülönbözteti a szükséglet-kielégítés és a vagyonszer
zés természetes formáit a politikai közösség stabilitását 
veszélyeztető, öncélú vagyonszerzéstől. Ez utóbbi -  állás
pontja szerint -  a kamatot eredményező pénzkeresésben 
jelenik meg.

Hellén területeken nem a polisz, hanem mindig a pol
gárok közössége cselekszik, üzen hadat, köt békét stb.
A római köztársaság korában már komoly akadályai van
nak a hatalomgyakorlás közvetlen formáinak.

A római állambölcselet legnagyobb alakja Marcus Tul- 
lius Cicero (Kr. e. 106-43). Allambölcseleti munkái -  így 
fö müve, Az állam is -  elsősorban filozófiai megközelíté
sűek. A történeti és jogi szempontok ehhez képest kevésbé 
hangsúlyosak.

Cicero elsősorban az ideális állam és a jó polgár kér
déseit helyezte vizsgálódásai középpontjába. Álláspontja 
szerint az emberekben természettől fogva meglévő társu
lási ösztön termékeként kialakuló állam fennmaradásához 
tervszerű kormányzásra van szükség. Ez kiteljed az állam 
működéséhez elengedhetetlen javak biztosítására is.

történeti szemle'*— '
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Cicero a római belpolitikai csatározások közepette 
mindvégig ellenezte a földreformokat. Cicerónál az állam 
jelentésű rés publica a következő három elemet foglalja 
magába:

-  az emberek gyülekezetét,
-  a jogi köteléket jelentő megállapodást,
-  az emberek társadalmi egyesülésének alapját képező 

közös előnyt.2
Cicero felfogásában az állammá alakulás döntő motí

vuma a tulajdon védelme, amely a család mint közösség 
feladata. Az állam összetartó ereje a tulajdon. A cicerói 
állambölcseletben megjelenő communio utilatis a külön
böző társadalmi csoportok, rétegek gazdasági motivált
ságára épülő érdekközösségekre utaló fogalom az állami 
együttlétben.3

A középkori skolasztikus 
g a zd a sá g i felfogás

A 13-14. században virágzó skolasztikus közgazdasági 
felfogás célja a keresztény hívők eligazítása volt a helyes 
és helytelen cselekedetek között, az örök üdvösség és a 
túlvilági jutalom érdekében. A gazdasággal összefüggő 
gondolatok nem jelentek meg önálló rendszerként, ha
nem a bölcselők esetlegesen fogalmazták meg nézeteiket 
a következő témakörökben: a kapzsiság, az adásvétellel 
összefüggésben felmerülő bűnök, az uzsora, a csalás stb. 
A skolasztikus közgazdasági felfogás képviselői elsősor
ban teológusok és jogászok, forrásuk elsősorban a Szent
írás volt. Ezen kívül erőteljesen támaszkodtak az egyház
atyák tanításaira, a teológiai hagyományokra, a különböző 
jogrendszerek (kánonjog, római jog) ismeretanyagára és 
Arisztotelész munkáira.

A skolasztika legjelentősebb képviselője Aquinói 
Széni Tamás (1225-1274). Munkáiban foglalkozott az 
értékénél drágábban eladott dolgok kérdéseivel, a köl
csönért elfogadott kamat problémájával, a birtoklás té
makörével.

Aquinói Szent Tamás szerint az államhatalom isteni 
eredetű, és rendeltetése a közösségi élet rendezettségének 
megteremtése törvények segítségével.

A hatalomgyakorlás az ember természetéhez igazodik. 
Ennek legfontosabb jellemzői a társas jelleg, az értelem és 
a jóra való törekvés.

Az állam köteles segíteni az emberek erkölcsi tökélese
dését. Az állam feladata azoknak a létfeltételeknek a bizto
sítása is, amelyek az azt alkotó egyének célját és így jólétét 
szolgálják. Ezeknek a feltételeknek az összessége a közjó. 
Az állam tevékenységének célja tehát a közjó szolgálata.4

A hum anizm us és a reneszánsz hatása  
a g a zd a sá g i tevékenység m egítélésére

Niccolő Machiavelli

A  középkori keresztény kultúrából kifejlődő reneszánsz 
szellemi áramlata, a humanizmus kultúrájában a keresz
tény tanítások a korábbiaknál racionalizáltabb és individu- 
alizáltabb formában jelentek meg. A reneszánsz igen nagy 
mértékben fordult az antikvitás felé, amely a latin mellett 
más ókori nyelvek ismeretét is szükségessé tette.

A humanizmus és a reneszánsz az Arisztotelészre tá
maszkodó középkori skolasztikával szemben a platóni 
matematikai gondolkodást helyezte a középpontba. A hu
manista felfogás az emberi méltóság iránti tiszteletet, az 
ember kiteljesedését, a kedvező feltételeken alapuló tár
sadalom megteremtését hirdette. A humanista és a rene
szánsz individualizmus a fortuna, virtus, libertás és a 
dignitas fogalomrendszerében gondolkodott.5 Az ember 
életére elsősorban a szerencse (fortuna) hat, és kevésbé a 
középkori gratia (kegyelem). Az egyénnek tehát van moz
gási lehetősége és képes a maga javára fordítani a szeren
csét. A virtus (bátorság) az önmegvalósító ember fontossá
gát hangsúlyozta. A szabadság (libertás) felfogása ebben a 
korban nem a középkori ember privilégiumokat tartalma
zó szabadságfogalma volt.
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történeti szemle

A libertás sokkal inkább egy általános, elvonatkozta
tott tartalmat hordozott. A dignitas (emberi méltóság) is 
ebben az időszakban jelenik meg mint általános követel
mény. A reneszánsz gondolkodás a skolasztikából egye
dül az emberi szabad akarat elvét fogadta el. A középkori 
uralkodó jellemzője a rendíthetetlen optimizmus és a ra
cionalitás volt, amely minden döntését, így a gazdasági 
természetűeket is áthatotta.

A korszaknak az uralkodással és a kormányzással 
foglalkozó legnagyobb hatású gondolkodója Niccoló 
Machiavelli (1469-1527). Machiavelli a firenzei köztár
saság szolgálatában állt titkári minőségben. Különböző 
diplomáciai küldetéseket teljesített Itáliában, Franciaor
szágban és Németországban. Tevékenysége elsősorban 
hadsereg-szervezési és újjászervezési feladatokra terjedt 
ki. A Mediciek 1512-ben megdöntötték a firenzei köztár
saságot, és száműzték Machiavellit. Száműzetése idején, 
1512-1520 között írta legtöbb müvét, köztük legismer
tebb alkotását, amely A fejedelem  (II Principe) címet vise
li. Machiavelli a görög politikai filozófiától eltérően arra 
keresi a választ, hogy „hogyan éljünk”, és nem arra, hogy 
„hogyan kellene élnünk”. Célja egy teljesen „új politikai 
rend kialakítása”, egy erkölcsös, szabad és világi rend lét
rehozása.

Machiavellinél a kormányzás nem más, mint az ember 
megjavítása, kiemelve öt önnön természet adta gonoszsá
gából. A fejedelem célja, hogy kidolgozza a legerősebb és 
leghatékonyabb kormányzás alapjait és személyi (emberi) 
feltételeit.

Machiavelli szerint az erős uralkodó (állam) legfon
tosabb támasza az erős hadsereg és a nép megbecsülé
se. Ez utóbbi úgy érhető el, ha az uralkodó kegyesnek, 
hűségesnek, emberségesnek, őszintének és vallásosnak 
látszik, és a valóságban is ezekkel a tulajdonságokkal 
rendelkezik.6 A fejedelemnek mindenekfölött el kell hi
tetnie minden cselekedetével, hogy nagy és kiváló sze
mélyiség.

Machiavelli ugyan nem foglalkozik részletesen az erős 
kormányzás gazdasági követelményeivel, de kétségtelenül 
tisztában van annak jelentőségével. A fejedelem XXI. feje
zetében, amely a „Miképp cselekedjék 
az uralkodó, hogy becsüljék” címet vi
seli, a következőket úja: „A fejedelem 
még az erények barátjának is kell, hogy 
mutatkozzék, ki kell tüntetnie mindazo
kat, akik valamiben kiválóak. Polgárait 
arra kell buzdítania, hogy mindennapi 
munkájukat ne hanyagolják el, a ke
reskedést, a földművelést és minden 
más foglalatosságot; s hogy tulajdona 
csinosításától senki ne tekintsen attól 
való ijedelmében, hogy elveszítheti, s 
az adóktól való félelmében ne kezdjen 
kalmárkodni; ellenkezőleg, jutalomról 
kell gondoskodnia azok számára, akik 
ilyesfajta dolgokkal foglalkoznak, s 
mindazok számára, akik bármely mó
don városukat vagy országukat gyara
pítják.”7

A reform áció g a zd asá g fe lfo g á sa8

A reformáció egy roppant széles társadalmi mozgalommá 
fejlődött, s eredeti célja az egyház megújítása volt. A re
formáció eredményeképpen -  egyebek mellett -  három 
nagy új egyház is létrejött, amelyek a társadalom megha
tározó erőinek a támogatását is élvezték. Az evangélikus 
(lutheránus), kálvinista és az anglikán egyház mellett jó 
néhány felekezet is megszerveződött.9

Az egyházi megújulási folyamat szorosan összefonó
dott a kora újkori államok kialakulásával, és jelentős ha
tást gyakorolt a társadalmi fejlődésre, beleértve a politikai 
és a gazdasági szférát is. A reformáció hatása a kultúrára 
is erőteljes volt. Két meghatározó jelentőségű személyisé
ge Luther Márton (Martin Luther) és Kálvin János (Jean 
Calvin). Mindketten jelentős figyelmet fordítottak a gaz
dasági kérdésekre is. A protestáns etika -  mint ahogy azt 
Max Weber is megállapította -  lényeges szerepet játszott 
a kapitalizmus kialakulásában.10

Luther Márton (1483-1546) szerint Isten tetszését az 
ember egyetlen módon, az evilági kötelességek teljesíté
sével nyerheti el. Isten előtt minden hivatás egyenlő és 
egyformán kedves. Az ember akkor jár el helyesen, ha 
azt a hivatást gyakorolja, amelyet Isten rendelt számára. 
Mindenkinek törekednie kell szakmája minél teljesebb és 
tökéletesebb ellátására. Luther szakított azzal a középkori 
felfogással, amely a kizárólag a papi -  egyházi -  szolgá
latot tartotta az Isten által szentesítettnek. Ez ellentétben 
állt azzal a nézettel, amely szerint a polgári foglalkozások 
alacsonyabb rendűek, mint az egyháziak, a világi tevé
kenységek tulajdonképpen nem is minősülnek hivatásnak.

Luther erősítette az evilági hivatás erkölcsi tartalmát 
és az ennek ellentételezését jelentő vallási jutalom (elis
merés) értékét. Tanításainak következtében erkölcsileg 
felértékelődött az evilági munka, amely jelentősen elő
segítette a gazdasági fejlődést. Megszűnt a különbség 
az egyházi és a világi (piaci) tevékenység között. így az 
ember munkájának sikeres végzésével is dicsőíthette az 
Urat. Luther a kereskedelmi és a banki tevékenységet is 
hivatásnak tekintette. Később ezeken a területeken egyre 

több visszaéléssel és ellentmondással 
találkozott. Ekkor különbséget tett a 
kereskedelem és a banki tevékeny
ség törvényes és törvénytelen formái 
között. Végül megfogalmazta azt a 
véleményét, amely szerint a legüdvö- 
sebb gazdasági tevékenység a föld
művelés.

Luther az Asztali beszélgetéseiben 
a kereskedelem két formáját külön
bözteti meg. A .jog szerinti polgári 
kereskedést” és az „istentelen” keres
kedést. Álláspontja szerint a jognak 
megfelelő polgári kereskedés méltá
nyos nyereséget eredményez. Luther 
erőteljesen elítélte a kapzsiság minden 
formáját. Véleménye szerint a nye
részkedést két dolog akadályozhatja 
meg. Az egyik az uralkodó hatalmá-Jean Calvin (Kálvin János)
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nak piacot ellenőrző és szabályozó szerepe, a másik pedig 
a konkurencia.

Kálvin János (1509-1564) Luthernél is jobban hang
súlyozta a világi hivatás megszentelt mivoltát. Tanítása 
szerint a becsületes és szorgalmas munka maga is isten 
dicsőítésévé válik. Álláspontja szerint az ember munkára 
teremtetett. A munkát mint kötelességet írta elő mindenki 
számára. A szorgalmas munkálkodókkal szemben kárhoz
tatta a semmittevőket, a haszontalanokat, akik más veríté
kéből élnek, de semmivel nem járulnak hozzá a közjóhoz. 
Kálvin hivatásszemlélete ösztönzőleg hatott a gazdasági 
fejlődésre. A fáradhatatlan munkálkodás és a fogyasztás 
visszafogására irányuló tanításai végeredményben a tőke- 
gyarapodás és a tőkefelhalmozás irányába mutattak.

Kálvin a tökegyarapodás megítélését illetően Luther 
tanításaiból indult ki, hiszen ö is megkülönböztette a 
törvényes haszon és az igazságtalan meggazdagodás fo
galmát. Álláspontja szerint a törvényes haszon bizonyos 
foglalkozások szükségszerű következménye. Ugyanakkor 
igazságtalan meggazdagodásnak tartotta a felebarátunk 
rovására történő vagyonnövekedést. Kálvin a gazdagságot 
nem tartotta eredendően elítélendőnek. Véleménye szerint 
a gazdagság csak akkor káros, ha az nem az adakozást se
gíti elő, hanem sérti a másik embert, vagy elfordítja Isten
től a gazdagságra törekvőt.

Kálvin felfogásában megtalálható a töke magánkézben 
való felhalmozásának és a tőke karitatív alapon történő új
raelosztásának a gondolata is.

Kálvin külön figyelmet fordított a pénz tőkeként való 
funkcionálásának a kérdéseire is. írásaiban feloldotta a 
kamattilalmat, és meghirdette a kamatszedés szabadsá
gát a méltányosság és a szeretet törvényének figyelem- 
bevétele mellett. Munkáival jelentősen hozzájárult a ka
pitalista gazdaság kialakulásához. Nemcsak teoretikusan 
mozdította elő a piacgazdaság kibontakozását, hanem 
gyakorlati intézkedéseivel hozzájárult Genf városának 
felvirágzásához.

A m erkantilista felfogás a z  állam  
g a zd a sá g i szerepéről

A merkantilizmus kialakulását a 16. század második fe
lében és a 17. század kezdetén a kamatról szóló teológiai 
tanítás, valamint a pénz értéke és mennyisége közötti ok
sági összefüggéssel foglalkozó vitairatok, pamfletek meg
jelenése jelenti. Annak ellenére, hogy a merkantilizmus 
nem tekinthető egységes elméletnek, mégis, a 17-18. szá
zadi gazdasági etatista kor általános megjelölésére hasz
nálják és a feudális abszolutizmus meghatározó gazdasági 
elméletének tekintik. A 18. századi kegyetlen vallás- és 
polgárháborúk, a hadviselés és a pénzügyek forradalma, a 
világkereskedelem kialakulása tették -  Dávid Hume meg
fogalmazása szerint -  a kereskedelmet államérdekké." Az 
állam és a hadsereg állandóan növekvő pénzügyi igényei 
miatt már nemcsak a hagyományos kereskedő köztársa
ságok, hanem a nagy területű monarchiák is a kereskede
lemben látták a jövedelem és a katonai hatékonyság forrá- 

_  sát. Úgy gondolták, hogy a kereskedelem területén sikeres

nemzet az olcsóbb árak és az alacsony bérek segítségével 
biztosíthatja fennmaradását.

A merkantilista felfogás szerint a hatalom és a gazdag
ság biztosítéka a nagy létszámú és gyarapodó népesség. 
Ez a népesség képes fizetni azokat az adókat, amelyek 
a tengerentúli terület-, valamint a nemesfém- és nyers
anyagszerző háborúk költségeit fedezték.

Az előző felfogástól eltérő feltételekkel rendelkező -  
kis lakosságszámú és kedvezőtlen természeti adottságú
-  Németalföld kereskedelmi sikerei követendő mintát is 
jelentettek, ugyanakkor vitát is gerjesztettek.

A nemzetállamok célja egyrészt az államot megerősítő 
gazdasági hatalom kiépítése volt, másrészt pedig az ál
lamhatalom felhasználása a gazdasági növekedés előmoz
dítására és a nemzet gazdagítására.12 A helyi -  elsősorban 
városi -  hatóságok által gyakorolt gazdasági jogosítvá
nyokat az államok vették át. Ezek kiterjedtek a vámok 
szedésére, az árak és a bérek megállapítására is.

A merkantilista felfogás szerint a gazdaság gyors nö
vekedése erőteljesebb állami beavatkozást igényel. Pro
tekcionista módszerekkel, például védővámokkal és 
költségvetési támogatásokkal kell megvédeni a korai vál
lalkozásokat. A lehető legnagyobb mértékben korlátozni 
kell a külföldi áruk és szolgáltatások beáramlását és a tőke 
kiáramlását az adott országból. Vagyis többet kell eladni 
a külföldieknek, mint amennyit azoktól vesznek. Az így 
keletkezett többletet belföldön kell befektetni.

A feudális abszolutizmus időszakában az állam és a 
vállalkozások kapcsolatát a következők jellemezték.13

A kormányzat a gazdasági hatalom megerősítésére tö
rekedett. Gyakran azonban eszközök hiányában nem tu
dott termelőként fellépni vagy a termelésben részt venni. 
Az államérdek szempontjából legfontosabb szektorok
-  pl. a fegyvergyártás -  Angliában és Franciaországban 
állami monopóliumot képeztek. Az angol állam a keres
kedelemstratégiai szempontból szintén jelentős gyapjú- 
szövet gyártását is figyelemmel kísérte.

Az államok gyakran bérbe adták a monopóliumokat 
kereskedelmi társaságok számára. A kormányzatok a vál
lalkozókat is segítették áruik megrendelésével vagy hitel- 
felvétellel. Amennyiben az állam nem tudott eleget tenni 
fizetési kötelezettségének, akkor privilégiumok ideiglenes 
átengedésével, adók elzálogosításával vagy újabb kölcsö
nök felvételével rendezte adósságait.

A merkantilizmus -  mint ahogy arra már utaltunk -  a 
16-18. században érvényesült. Legnevesebb támogatója 
a francia Jean-Baplisle Colbert (1619-1683), XIV. Lajos 
francia király föminisztere volt. Colbert egyik fö céljának 
Franciaország gazdasági önellátásának biztosítását tekin
tette. Ennek érdekében a külföldiek számára megfizethe
tetlen vámokat állapíttatott meg. Privilegizált manufaktú
rák létrehozásával és védővámok segítségével támogatta a 
francia ipari termelés kibontakozását.

Colbert a francia kereskedelem területi hatókörének 
tágítása érdekében ösztönözte a kereskedelmi flotta fej
lesztését. A kereskedelmi hajók védelmére hadiflottát 
építtetett. A kereskedelem támogatására gyarmati királyi 
társaságokat alapított. Kevésbé volt sikeres az adórend
szer megreformálásának területén. Célja a közvetlen adók



csökkentése és a pénzügyi helyzet javítása volt. Azonban 
a háborúk és a királyi udvar luxuskiadásai miatt népsze
rűtlen bevételnövelő intézkedések meghozatalára kény
szerült. Sikertelen volt az ipar szabályozására irányuló 
tevékenysége is.

Colbert rendeletekben és parancsokban írta elő több 
száz termék előállításának technikai paramétereit. Ezek 
betartása akadályozta a technikai-technológiai fejlődést. 
Ugyancsak szabályozta a kereskedői viselkedés követel
ményeit is.14

Colbert gondolkodására nyilván hatott az Angliában 
1563-ban megalkotott Kézműves Statútum, amely az ipari 
termelés szabályozását szolgálta. A kormányzat államosí
totta a céheket és központilag meghatározott, pontos nor
mákat állapított meg az ipari tevékenységre vonatkozóan. 
Azonban később ezeket a szabályokat Angliában egyre 
kevésbé alkalmazták a gyakorlatban.

A merkantilizmus hatással volt a 19. századi amerikai 
és német gazdaságpolitikára és nagy szerepet játszott a 
délkelet-ázsiai országok gazdasági fejlődésére. Napjaink
ban a globalizáció kritikájaként emlegetik.

Fiziokratizm us

A felvilágosodás keretében a gazdaságról és az állam gaz
dasági szerepéről is újszerű gondolatok születtek. A fi
ziokratizmus a gazdasági tevékenység természeti alapjait 
hangsúlyozta. A fiziokraták álláspontja szerint a gazdaság
ban működő örök törvényszerűségeknek -  mint a tulaj
don, a vállalkozás és a verseny szabadsága -  semmilyen 
gátat nem szabad állítani.15 Az állami beavatkozás nél
küli, saját törvényei szerint működő gazdaság harmóniát 
eredményez. A politikai hatalom kísérlete a gazdaság nö
vekedésének mesterséges ösztönzésére hátrányos követ
kezményekkel jár. A gazdasági szabadság eszményéből

származott a fiziokratáknak tulajdonított híres jelmondat 
„Laissez fairé, laissez passer" („Hagyjátok, hogy a dolgok 
menjenek a maguk rendje szerint”).

A fiziokraták a merkantilizmussal szemben a gazdag
ság forrását nem a kereskedelemben, hanem a természet
ben folytatott mezőgazdasági tevékenységben keresték. 
A mezőgazdaságot tekintették az egyedüli értékteremtő 
munkának, és a földművelést tartották valódi produktív 
foglalkozásnak. Álláspontjuk szerint a természetes kör
forgás a mezőgazdaság termékeit áramoltatja a külön
böző társadalmi csoportok között. A beruházásoknak a 
mezőgazdaság fejlődését kell szolgálniuk és nem imp
roduktív célokat, pl. a luxusjavak előállítását. A körfor
gás szabadsága minden speciális adó és vám eltörlését 
igényli, csak a tiszta többlet lehet az adó egyetlen forrá
sa. A gazdasági kormányzásnak a természeti törvények 
alapján kell történnie. így nem korlátozható -  ínségtől és 
drágaságtól tartva -  a mezőgazdasági termékek kivitele 
és az értük kapott fényüzési cikkek behozatala. A fiziok
ratizmus szerint a gazdasági egyensúlyt hosszú távon a 
külkereskedelem és az árnövekedés által biztosított ösz
tönzés teremti meg.16

A fiziokratizmus előfutárának Pierre Boisguille- 
bert-X tekintik. Az irányzat legnagyobb hatású képvise
lője Francois Quesnay, aki 1758-1759-ben közzétett. 
Gazdasági táblázat című munkájában fejtette ki a jö
vedelmek körforgásának elméletét. Quesnay körül ta
nítványok csoportja alakult ki (Mirabeau, Mercier de 
la Riviére, Du Pont de Nemours és részben Turgot). 
Quesnay követőit a kortársak fiziokratáknak vagy köz
gazdászoknak nevezték. Ok alkották a gazdaságtan tör
ténetének első iskoláját, akik mesterüket követve a tár
sadalom fizikai törvényeit keresték. Innen származik az 
irányzat elnevezése.17

Quesnay és tanítványai szerint az abszolutista állam- 
hatalom feladata, hogy biztosítsa a tulajdon és a piac au-
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tonóm erőinek szabad kibontakoztatását. Ennek segít
ségéve! javítsa ki a merkantilista politika katasztrofális 
következményeit. E feladatok érdekében a fiziokraták 
nagy és erős kormánygépezet alkalmazását igényelték.18

A fiziokrata elveket az angol Adam Smith és Dávid Ri- 
cardo fejlesztette tovább, megteremtve ezzel a klasszikus 
közgazdaságtant.

Kam eralisztika

A  kameralizmus a Közép-Európát névlegesen egyesítő 
Német-római Birodalom területén alakult ki a 17. század
ban. A Birodalom keretei között a Habsburg Monarchia 
mellett számos fejedelemség működött. Az örökös uralko
dónak tekintett Habsburg császárok hatalmával szemben 
erőteljes önállósodási törekvések jellemezték a világi és 
egyházi hercegségeket.19

A Német-római Birodalommal szembeni függetlenedé
si törekvések és az állam megerősítésének szándéka, az 
abszolút állammá történő átalakítás gazdasági kényszerei 
hívták életre a kameralista irányzatot. Ennek lényege az 
állami bevételek növekedése.

Az állami önállóság megerősítésére, a többi ország
tól való függés csökkentésére, háború esetén az önel
látó képesség biztosítására számos intézkedés szüle
tett. Az abszolút államok mindent megtettek bevételeik 
növelése érdekében. Korlátozták a külkereskedelmet, 
támogatták a hazai ipart, a parlagon maradt földek mű
velését stb.

A fejedelemségek hivatalnokai, a kameralisták -  a gaz
dasággal összefüggő intézkedések előkészítése mellett 
-  a közigazgatási tevékenység legcélszerűbb megszerve
zésére is javaslatokat készítettek. Tevékenységük során 
meghatározták és elhatárolták egymástól az abszolút ál
lam igazgatási ágazatait.20 Legjelentősebb képviselőjük 
Johann Heinrich Goitlob von Justi, aki megkülönböztette 
egymástól a közigazgatást (rendészettudományt -  Poli- 
zey) és a pénzügyet (Cameralwassen).

A szerződéselm életek a z  állam  
g a zd a sá g i szerepéről

Az állami tevékenységnek, mint az „emberek közötti 
megegyezés” eredményének a vizsgálata az európai gon
dolkodás állandó kísérőjelensége. A szerzödéselméleti 
megközelítés egyes elemei már az ókorban kialakultak.

A szerzödéselméletek klasszikus formában a 17. szá
zadra teljesedtek ki. Ennek az irányzatnak a legjelentő
sebb képviselői Thomas Hobbes és John Locke.

Thomas Hobbes (1588-1679) államelméleti munkássá
gának európai jelentőségű müve a Leviathan vagy az egy
házi és a világi állam anyaga, formája és hatalma (1651).

Hobbes álláspontja szerint az államok mesterséges tes
tek, amelyekben az emberi akaratok egyesülnek. A társa
dalmi szerződés a jogszerű közhatalom megegyezéssel 
történő létrehozása. Az alattvalók az általuk -  vagy őseik 
részéről -  megkötött társadalmi szerződést kötelesek be
tartani, a szuverén hatalom parancsainak engedelmesked
ni. Az engedelmességi kötelezettség csak akkor szűnik 
meg, ha a szuverén nem teljesíti kötelességét, nem tudja 
megvédeni alattvalóit. Az alattvalók mindent megtehet
nek, amelyet a szuverén részükre megenged, nem tilt, 
vagy amiről nem rendelkezik. A szuverén alanya lehet 
egy személy (monarchia), testület (arisztokrácia) vagy a 
szerződéskötők összessége (demokrácia).

John Locke (1632-1704) liberális szerződéselméle
tének meghatározó müve a Két értekezés a polgári kor
mányzatról (1689). Ennek második. Értekezés a polgá
ri kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról 
című része tartalmazza szerződéselméletének lényegét. 
Locke szerint a kormányzat létrehozása nem joglemon
dással, hanem bizonyos jogok átruházásával, tehát meg
bízással történik.

Locke álláspontja szerint a közhatalom -  amely nem 
lehet abszolút hatalom -  célja a közjó biztosítása. Ez az 
egyén életének, javainak és szabadságának garantálását 
jelenti. A megbízás bizalmon alapul és a megbízott (kor
mányzat) részéről szolgálatot feltételez. A közhatalom
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gyakorlója elmozdítható, ha a közjóval ellentétesen cse
lekszik.21

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) munkássága 
-  más területekhez hasonlóan -  változásokat hozott a 
szerzödéselméletben is. Álláspontja szerint a társadalmi 
szerződés célja a szabadságot és az egyenlőséget biztosí
tó társadalmi rend megvalósítása. Ennek érdekében min
denki köteles természetes szabadságának: vagyonának, 
képességeinek, erőinek egy részét a közösség rendelke
zésére bocsátani. Erre azért van szükség, hogy később az 
egyén részesülhessen a társadalmilag biztosított szabad
ságból, vagyonból, képességekből, erőkből. Rousseau el
jutott -  gazdasági szempontból is -  a modem totalizmus 
gondolatvilágáig. „Minden polgárnak tökéletesen függet
lennek kell lennie minden más polgártól és a végsőkig 
függnie kell a közösségtől.”22

A rousseau-i polgári szabadság csak az állam révén 
megvalósítható szabadság.

A m odern közgazdaságtudom ány  
kialakulása

Anglia és Skócia 1707-ben létrehozott uniójának keretei 
között a skótok -  kereskedelmi szabadságukért cserébe -  
lemondtak önálló parlamentjükről. Az ennek eredménye
ként bekövetkezett gazdasági fejlődés hatott az ún. skót 
felvilágosodás szellemi áramlatának képviselőire. Gondo
lataik középpontjában a fejlődés és a mértékletesség állt.

A skót felvilágosodás két legjelentősebb képviselője 
Dávid Hume és Adam Smith volt.

Dávid Hume (1711-1776) filozófus álláspontja szerint 
a kormányzat eredete az ember szükségszerű társas mi
nőségéből következik. A kormányzat biztonságot ad az 
embereknek és hasznos a társadalom valamennyi tagja 
számára. A hatalmat a közösség egy része gyakorolja, a 
többiek engedelmességgel tartoznak. Az uralkodó zsar
noksága esetén azonban ez a kötelezettség megszűnik. 
Hume először foglalkozott a pártok szerepével.23

Hume a szabad piac híve volt. Felfogása Adam Smith 
„láthatatlan kéz” elmélete közvet
len előzményének tekinthető. Hume 
egyértelműen támogatta a szabad ke
reskedelmet. Munkásságát merkanti- 
lizmus-ellenesség jellemzi. Elismerte 
az államadósság bizonyos mértékű 
gazdaságélénkítő hatását, ugyanakkor 
annak hátrányait jelentősebbnek tar
totta, mint az előnyöket. Szükséges
nek vélte jelentős állami tartalékok 
képzését is.

Adam Smith (1723-1790) a modem 
közgazdaságtudomány megalapítója, 
egyben a klasszikus közgazdasági is
kola első és mindmáig legismertebb 
képviselője. A klasszikus közgazdá
szok közé általában a következőket 
sorolják: Dávid Ricardo (1772-1823),
Thomas Róbert Malthus (1766-1834),

James Mill (1773-1836), John Ramsey McCulloch (1789— 
1864), Róbert Torrens (1780-1864), Jean-Baptiste Say 
(1767-1832), Nassau William Senior (1790-1864). Gyak
ran úgy hivatkoznak rájuk, mint angol iskolára. A valóság
ban a klasszikus közgazdaságtan a francia és a skót felvilá
gosodás eszmerendszerében született.24

Adam Smith 1776-ban -  az amerikai függetlenségi 
háború évében -  jelentette meg Vizsgálódás a nemze
tek gazdagságának okairól és természetéről (An Inqui- 
ry intő the Natúré and Causes of the Wealth of Nations) 
című müvét.25

„A nemzetek gazdagsága ”-ként emlegetett, meghatá
rozó jelentőségű munka nemcsak közgazdasági, hanem 
történeti, jogi, etikai kérdéseket is vizsgál. Ez a komp
lex megközelítés jellemezte Smith egész munkásságát. 
A nemzetek gazdagságában kifejtett álláspontja szerint a 
gazdagok és a szegények közötti viszony igazságossága 
kérdéses. Ennek ellenére a magas termelékenységű mo
dem kereskedelmi társadalom mindenki számára előnyö
sebb, mint a létfenntartás jogára építő morális gazdasági 
szabályozás. Ez utóbbi ugyanis nem képes mindenki szá
mára elegendő termelést produkálni.

Smith szerint a piac természetes működése mindig 
stabilitáshoz és gazdasági növekedéshez vezet. A piac- 
gazdaság az emberek kereskedésre való hajlamát elégíti 
ki. A piacgazdaság természetes rendjében az egyének a 
saját érdekeiket követik. Ezeket a tevékenységeket egy 
„láthatatlan kéz” mégis az érdekek kiegyenlítéséhez, a 
közérdek érvényesítéséhez, a piaci egyensúly fennmara
dásához vezeti. Ez a „láthatatlan kéz” nem más, mint a 
piaci verseny, vagyis a kereslet és a kínálat törvénysze
rűsége.

Adam Smith véleménye az volt, hogy az államnak nem 
szabad beavatkozni a gazdaság életébe. A kormányzatok 
ösztönző politikája csökkenti a gazdasági egyensúly eléré
sének esélyét, arra figyelemmel, hogy az mesterségesen 
növeli a bevételeket, így átmenetileg támogat egy foko
zatosan erősödő instabil állapotot. Az állam beavatkozása 
csak az adófizetők terheit növeli, miközben halogatja a 
gazdasági gondok valódi megoldását. Smithnek a szabad 

piacot igénylő „láthatatlan kéz”-re vo
natkozó megállapításai azonban nem 
jelentették azt, hogy mindent a piac 
törvényeinek kívánt alárendelni.

Adam Smith A nemzetek gazdagsá
gában megfogalmazta az államhata
lom (az uralkodó) feladatait:26

1. Az állam köteles megvédeni a 
társadalmat más független társadal
mak erőszakossága és betolakodása 
ellen.

2. Az uralkodónak meg kell véde
nie a társadalom minden tagját, vala
melyik más tagjának igazságtalansága 
vagy elnyomása ellen. Kötelessége 
kifogástalan igazságszolgáltatás be
vezetése. Ebbe a feladatkörbe tartozik 
a tulajdon védelme, a vállalkozás sza
badsága és a jog érvényesítése.Dávid Hume
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3. Az állam kötelessége bizonyos közmüvek és közin
tézmények fenntartása, amelynek létesítése és működte
tése sohasem állhat egy vagy több egyén érdekében, mert 
ezek nem nyereségesek. Ugyanakkor egy nagy társadalom 
javára a befektetett költségeknél sokkal többet nyújtanak 
(fontos és nélkülözhetetlen társadalmi célokat szolgál
nak). Ez a feladatcsoport a szegényekről való felelős álla
mi gondoskodást jelenti. Ugyancsak ide sorolandó olyan 
közfeladatok ellátása, mint a közegészségügy, közoktatás.

Az első két feladatkörre még alkalmazható az „éjjeli
őr”—állam hasonlat. A harmadik azonban már aktív állami

gazdasági szerepvállalást igényel.27 Adam Smith munkás
sága napjainkban is a figyelem középpontjában áll. Szá
mos közgazdasági iskola és az állam szerepét vizsgáló 
eszmerendszer őt tekinti szellemi atyjának.

Smith munkásságát minden szellemi irányzat magáé
nak érzi. A konzervatív nézetek számára ő az állami be
avatkozás-mentes szabad piac védelmezője. A baloldali 
gondolkodók úgy tartják számon, mint a munkaérték-el- 
mélet megalkotóját és ezzel az egyik legfontosabb marxis
ta tétel megalapozóját.
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Az utilitarista felfogás a z  állam  
g a zd a sá g i szerepéről

Jeremy Bentham (1748-1832) volt az utilitarizmus (ha- 
szonelvüség) megalapítója. 1776-ban jelent meg első 
müve, a Töredék a kormány
ról (Fragment on Govern
ment). Ebben fogalmazta 
meg „a legnagyobb boldog
ság elve” és a „hasznosság 
elve” elnevezésű tételeit.

További munkáiban is e 
kérdéseket vizsgálta.

Bentham álláspontja sze
rint az állam feladata olyan 
törvények megalkotása, ame
lyek elősegítik a legnagyobb 
boldogságot biztosító embe
ri cselekvések érvényesülé
sét. Ugyanis a szabályozó és 
a szankciórendszer keretei 
között történő emberi cse
lekvés egyéni és egyúttal 
összesített „legnagyobb bol
dogságot” is eredményez.
Bentham ezt azzal indokol
ta, hogy az emberek cselek
véseik során mindig érdekei
ket maximalizálva járnak el.
Bentham nézetei jelentősen 
inspirálták a későbbi korok 
gondolkodóit. Munkásságán 
alapul a jóléti közgazdaság- 
tan utilitarista irányzata is.

A m arxizm us felfogása az állam  
g azd aság i szerepéről

A 19. századi ipari forradalom hatására megerősödő kapi
talizmus kritikája jellemzi Kari A/a/tr (1818—1883) mun
kásságát. Marx politikai gazdaságtana holisztikus szem
léletet tükröz. A társadalmi-gazdasági jelenségeket, az 
állam szerepét nem önmagukban vizsgálta, hanem ezeket 
az aktorokat kölcsönös összefüggéseikben, a rész és az 
egész viszonyában elemezte. Kari Marxot ennek alapján 
tekintik a rendszerparadigma úttörőjének.38

Marx A tőke (1867) című müvében egy létező rend
szert, a kapitalizmust hasonlította össze saját utópiájá
val, a kommunizmussal. Elemzése során a kapitalista 
társadalmi-gazdasági rendszert átfogó módon vizsgálta. 
Marx Dávid Ricardo munkaérték-elméletének követő
je volt. Eszerint egy munkás munkaerejének eladásáért 
kapott bére éppen elegendő életszükségleteinek kielé
gítésére, vagyis saját munkaerejének újratermelésére. 
Marx szerint a munkás munkája során azonban a béré
nél nagyobb értékű értéktöbbletet állít elő, amit a tőkés 
kisajátít. Ennek egy része képezi a tőkés profitját. Köz- 
gazdasági értelemben az értéktöbblet kisajátítása jelenti

a kizsákmányolást. Az értéktöbblet, illetve a profit újbóli 
befektetése biztosítja a gazdasági-technikai fejlesztést. 
Marx álláspontja szerint a konkurenciaharc és a folya
matos beruházási kényszer a vállalkozások koncentrá
cióját eredményezi. A társadalomban jelentősebb fe

szültségek alakulnak ki az 
egyes társadalmi osztályok 
között. A tőkések kis cso
portja áll a bérmunkások 
(proletárok) nagy tömegei
vel szemben.

Marx és követői szerint a 
kapitalista állam a tőkések 
érdekeit szolgálja és a ki
zsákmányolás legfontosabb 
támogatója. A marxista érve
lés szerint az uralkodó osz
tály teljesen befolyása alatt 
tartja az állami-közigazga
tási döntéseket. Ennek oka 
egyrészt a gazdasági hata
lom birtoklása, másrészt a 
gazdasági és a politikai elit 
tagjainak azonos osztályhoz 
való tartozása. így az állam 
és a közigazgatás mindig az 
uralkodó elitnek kedvez.

A Kari Marx és a Fried- 
rich Engels (1820-1895) 
által kimunkált történelmi 
materializmus szerint az 
állam és a jog kizárólag a 
gazdasági alap által megha

tározott felépítmény elemeit 
jelentik. Marx úgy vélte, hogy 

a kizsákmányolás és a vagyoni különbségek elviselhetet
lenné válnak az elszegényedők számára, ami a kapita
lizmus működésképtelenségét eredményezi. Az osztály
harc keretében az elnyomott osztály (proletariátus) egy 
nagy forradalomban magához ragadja a hatalmat. A for
radalmat követően a proletariátus köztulajdonba veszi 
a termelési eszközöket (gyárak, termőföld, vasút stb.). 
Így létrejön -  az egyenlőtlenséget megszüntető -  ideális 
társadalmi-gazdasági rendszer (szocializmus, kommu
nizmus). A marxizmus, mint a szocializmus, csak elő
készítője az állam teljes elhalását eredményező kommu
nizmusnak.

Marx teljesen elvetette a piacgazdaságot. Elképzelései 
szerint a „marxista” társadalom a köztulajdon és a kor
mányzati tervezés kombinációját jelenti.39

Kari Marx munkássága meghatározó befolyást gyako
rolt a kollektivista társadalmi nézetekre, így a bolseviz- 
musra, leninizmusra és a sztálinizmusra is. Nézetei az ún. 
szocialista országok gazdasági és államfelfogásának alap
ját képezik.

A bolsevizmus ideológiája az állam teljes elhalását hir
dette. Ebben a felfogásban az állam és a közigazgatás gaz
dasággal összefüggő feladatainak ellátását a proletariátus 
önigazgatása helyettesíti.

Das Kapital,
Kritik dér politisclien Oekonomie.

K a r i  M a r x .

E r s t e r  B á n d .

Budi I: D v  Produktoruprocm dts KapitaU.

Du %mU (■MtnOtiM T%ntUilm.

Hamburg
Vcrlag ron Oltó Mcissner. 

1867.
Bnr-Toíki L . W. SdunhÜ- 1* BaKlay Strm .

Marx: Das Kapiial (A löké) első kiadásának címlapja
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Az állam  g a zd a sá g i szerepével 
kapcsolatos w eberiánus felfogás30
Max Weber (1864-1920) hatalmas életműve az állam, a 
jog és a gazdaság viszonyát illetően is újszerű, komplex 
megközelítést és számos releváns megállapítást tartalmaz. 
A szociológia egyik atyjaként számon tartott tudós több 
kérdésben kritizálta a marxizmus tanait. Weber a raciona
lizmusban látja a modem gazdasági, társadalmi és poli
tikai változások lényegét. Ez a racionalitás a kapitalista 
gazdaság mozgatóereje és nem a marxi tőkés és bérmun
kás osztály közötti viszony.

Weber álláspontja szerint tisztán 
forgalmi szempontból a gazdaság
nak sehol nincs szüksége az államra.
Ugyanakkor a gazdasági rend -  külö
nösen egy modem gazdaságban -  nem 
hozható létre a kizárólag „állami rend
ként” működhető jog nélkül. Weber az 
állam, a jog és a gazdaság kapcsola
tát történeti és empirikus szempontok 
alapján is vizsgálta.

A gazdasági rendszerek weberi ide
áltípusai a következők:

1. az adó-, a vám-, a hadügy nem 
RTPG alapon történő megszerve
zése,

2. hivatalvásárlás és hivatalbérlet,
3. állami tulajdonban lévő szerzést 

szolgáló eszközök bérbe vételén ala
puló kapitalizmus (koncessziók),

4. állami megrendeléseken alapuló 
kapitalizmus,

5. államilag szavatolt monopóliumokon alapuló kapi
talizmus,

6. politikai uzsorán alapuló kapitalizmus.

Max Weber a pénzgazdaságok jellemzőinek tartja, 
hogy a gazdasági szereplők csereeszközként (eladáskor 
vagy vásárláskor) monetáris vagy jelzett pénzt használ
nak. Álláspontja szerint a pénzgazdaságok két csoportra 
oszthatók. Tőkés pénzgazdaságra és a nem tőkés pénz- 
gazdaságra.

A tőkés pénzgazdaság (kapitalizmus) további ismérveit 
a következők szerint határozza meg:

a) természetes személyek, gazdasági társaságok vagy 
családi szövetkezetek (nem politikai szervezetek);

b) szabad tulajdonokban lévő;
c) szerzést szolgáló eszközökkel;
d) állótőkét és tökeelszámolást al

kalmazva;
e) nyereség elérésére törekszenek. 
Max Weber szerint a nem tőkés

pénzgazdaságból hiányzik az előbb 
említett jellemzők valamelyike.

Ilyen -  nem tőkés pénzgazdasági
-  szisztéma működött a helleniszti
kus Egyiptomban vagy Európában, 
a 10-15. században, az ún. egyszerű 
árutermelés időszakában.

Weber különösen a racionális és 
a nem racionális kapitalizmus meg
különböztetését tartotta fontosnak. 
A racionális tőkés pénzgazdaságok
-  a korábbiakban említetteken kívül -  
a következő jellemzőkkel rendel
keznek:

-  teljesen elkülönülnek az államtól, 
a kereskedők árutermelők által előállított termékekkel ke
reskednek;

-  két oldalról irányulnak a piacra;
-  szabad munkaerőt foglalkoztatnak.



A klasszikus típusú racionális kapitalizmusnak ismér
vei -  az előzőeken kívül -  az alábbiak:

-  autokefális: gazdasági szervezetek közötti tisztán pia
ci munkamegosztás;

-  Üzemszerű, azaz folyamatos működés;
-  részfimkciókra szakosodott munkavállalók foglal

koztatása.
Max Weber szerint az a gazdasági szisztéma, ahol az 

előző feltételek valamelyike hiányzik, a nem racionális 
tőkés pénzgazdaságba sorolható be. Ezen belül különíti 
el az ún. politikailag orientált kapitalizmust, ahová hat
féle gazdasági tevékenységet sorol. A múltból és a je
lenből egyaránt példákkal alátámasztható csoportok a 
következők:

-  az adó-, a vám- és a hadügy nem racionális tőkés 
pénzgazdasági módon történő megszervezése (vám- és 
adóbérlet, hadügyi vállalkozások);

-  a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a tisztikar tő
kés módon történő megszervezése (hivatalok bérbeadása, 
elzálogosítása vagy eladása);

-  az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő szer
zést szolgáló eszközök bérbeadása (pl. koncesszió);

-  az állami vagy önkormányzati megrendelésre történő 
termelés, kereskedelem, szolgáltatásnyújtás (pl. közbe
szerzés, „outsourcing”);

-  az államilag szavatolt egyéni vagy kollektív magán
monopóliumok;

-  a politikai uzsorán alapuló kapitalizmus (pl. a párt
finanszírozás egyes formái).

Keynesiánus k ö zg azd aság i elm élet

Az I. világháború hatásának és az 1929-es gazdasági vi
lágválság következményeinek felszámolása iránti igény 
hívta életre az ún. jóléti államot.
A számos szocialisztikus elemet is in
tegráló jóléti állam alapjait a liberális 
közgazdász, John Márnáid Keynes 
(1883-1946) dolgozta ki.

Keynes harcolt az 1930-as években 
Angliában uralkodó munkanélküliség 
okai ellen. Műveiben az állam foko
zott gazdasági szerepvállalását, a fo
gyasztás fellendítését, a kamatlábak 
csökkentését támogatta. Tételei mind 
a mai napig erőteljesen hatnak az ál
lam feladatait vizsgáló tudományos 
gondolkodásra.

A foglalkoztatottság, a kamat és a 
pénz általános elmélete című, 1936- 
ban megjelentetett, gyakran csak 
„Általános elmélet"-ként emlegetett 
könyve a 20. század egyik legnagyobb 
hatású közgazdasági müve.

A keynesi forradalom alapvető vál
tozást hozott a gazdaságelméletben és az állami-kormány
zati gazdaságpolitikai cselekvések területén. Keynes a 
makroökonómiai kérdéseket helyezte közgazdasági vizs-

gálódásának középpontjába. Kétségbe vonta a klasszikus 
közgazdasági gondolkodás másfél évszázados alapveté
sét, amely a „láthatatlan kéz” problémamentes gazdasági 
koordinációját feltételezte.31

Keynes nem értett egyet a klasszikus tételekkel, ame
lyek a piacgazdaság „tökéletes egyensúlya” állapotát 
hirdették. Álláspontja szerint a spontán, szabályozatlan 
piacgazdaság nem képes a „tökéletes egyensúly” állandó 
biztosítására. Természetes állapota ugyanis a „tökéletlen 
egyensúly”, vagyis a munkanélküliség és a tőkefeleslegek 
mellett kialakult egyensúly. Keynes tehát megkérdőjelezte 
a piaci automatizmusok alapján működő gazdasági rend
szernek a teljes foglalkoztatottság mellett érvényesülő 
egyensúlyteremtő szerepét.

Álláspontja szerint a rendszer részleges foglalkoztatott
ság mellett is egyensúlyba kerül. Ezzel a kényszerű mun
kanélküliséget, mint a rendszer jellemző vonását a köz- 
gazdasági gondolkodás részévé tette.

Keynes a piaci automatizmus teljes foglalkoztatottság 
mellett történő egyensúlyteremtö képességének tagadása 
mellett látta annak elméleti lehetőségét és eszközrend
szerét, hogy a kormányzat emelje a gazdasági aktivitás 
szintjét. Erre a politikai kockázatok miatt is szükség van.
A munkanélküliség a konjunktúraciklus legmélyebb fá
zisában recesszió, illetve válság idején tömegessé válik, 
amely társadalmi elégedetlenséghez és szélsőséges irány
zatok előretöréséhez vezethet.

A keynesi gondolkodás meghatározó, új eleme a be
ruházási multiplikátor-hatás. Multiplikátor a beruházások 
alakulása, a nemzeti jövedelem, illetve a bruttó nemzeti 
termék közötti növekedést kifejező szorzószám. A beru
házások multiplikatív hatása lehetőségeket teremt arra, 
hogy az állam (a kormányzat) szerepet kapjon, mint a 
gazdasági rendszert alakító tényező.32 A klasszikus köz- 
gazdaságtan szerint az árak és a bérek gyorsan reagálnak a 

kereslet és a kínálat változásaira. így a 
piac is rövid időn belül alkalmazkodik 
a konjunktúraciklusok által okozott 
megrázkódtatásokhoz. A konjunktú
raváltozások nem feltétlenül okoznak 
visszatérően tömeges munkanélküli
séget. Keynes az 1929-1933-as nagy 
gazdasági világválság tapasztalatai 
alapján ellentétes következtetésre ju
tott. Álláspontja szerint az üzleti cik
lust az aggregált kereslet, vagyis egy 
gazdaság összes hatékony kereslete 
szabályozza. Recesszió idején a ke
reslet is csökken, ami elhúzódó mun
kanélküliséget okoz, így súlyosbítja a 
válságot.

Keynes szerint a kereslet élénkí
tésével a kormányzatok is befolyá
solhatják a konjunktúraciklusokat, 
tompíthatják, illetve megszüntethetik 
annak negatív hatásait.

Keynesnek a kormányzati kontraciklikus kiadások té
ziseként emlegetett álláspontja a következőkben foglalha
tó össze:

_________ Jog
történeti szemle'"— '

John Maynard Keynes
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Az államnak gazdasági recesszió idején többet kell köl
tenie. A gazdasági növekedés érdekében gazdasági kon
junktúra idején a kormányzatnak takarékoskodni és tarta
lékolnia kell a nehezebb időszakokra. Keynes véleménye 
szerint a piacgazdaság állami szabályozása elsősorban 
nem adminisztratív beavatkozást követel meg, hanem fis
kális és részben monetáris eszközöket igényel.

Keynes nézeteinek legvitatottabb eleme a kormányza
tok túlköltekezési hajlandósága, vagyis az állami kiadá
sok túlzott növekedése, ami költségvetési hiányt eredmé
nyez.33

Keynes munkássága a II. világháborút követően vált 
igazán népszerűvé. Számos állam követte elméletét. 
Ezt az időszakot nevezik a piacgazdaság (kapitalizmus) 
aranykorának.

Az 1970-es és 1980-as években a keynesi gazdaság- 
politika a monetarista gondolkodás erősödésével háttérbe 
szorult. A 2000-es években -  különösen a 2008-as globá
lis gazdasági válság hatására -  Keynes nézetei újra a fi
gyelem középpontjába kerültek.

O sztrák k ö zg azd a sá g i iskola

A  II. világháborút követően újból felerősödtek a klasz- 
szikus liberalizmus alapelvei. Hangsúlyozottan fogalma
zódott meg az az igény, hogy a szocialisztikus elemektől 
megtisztított, a szabadelvű hagyomá
nyokra alapozó, szabadpiaci versen
gésre van szükség. Ennek a felfogás
nak a legkövetkezetesebb képviselője 
a Nobel-díjas Friedrich August von 
Hayek (1899-1992) osztrák szárma
zású brit közgazdász volt.

Von Hayek az ún. osztrák közgaz
dasági iskola legjelentősebb képvi
selője. Ennek az irányzatnak ismert 
reprezentása még Cári Menger, Eu- 
gen von Böhm-Bcrwerk és Ludwig von 
Mises.

A közgazdaság és az állam szere
pével, valamint alkotmányjogi kér
désekkel egyaránt foglalkozó Hayek 
felfogása szerint az államnak a gazda
ságba történő legkisebb beavatkozása 
is veszélyes. Az a piacorientált társa
dalom az ideális, amelyben az állam 
szerepe csak a mindenkire azonos 
módon kötelező versenyszabályok ér
vényesítésére korlátozódik.

Von Hayek a társadalmi igazságosságot üres és tartal
matlan kifejezésnek tartotta. Álláspontja szerint a kor
mány által előmozdítandó esélyegyenlőség „illuzórikus 
ideál”, s az annak megvalósítására irányuló bármely kí
sérlet rémálmokat produkál. Konzervatív liberalizmusa 
különösen az 1980-as években vált divatossá.

Von Hayek Út a szolgasághoz (1944,1991) című köny
vében határozottan állást foglalt amellett, hogy a gazda-

__ságba való kormányzati beavatkozások a szabadság kor-
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látozásával járnak. Véleménye szerint ezért át kell térni 
a laissez-faire típusú gazdasági megközelítésre. Munkás
ságának eredményeit elsősorban Margaret Thatcher kor
mányzata hasznosította.

A m onetarizm us térnyerése

A  II. világháború után kibontakozott gyors -  elsősorban 
európai és távol-keleti -  gazdasági fejlődést az 1973-as 
és az 1978— 1980-as olajárrobbanás, illetve az annak a kö
vetkezményeként kialakuló gazdasági recesszió állította 
meg. Egyszerre alakult ki gazdasági stagnálás és infláció, 
azaz stagfláció. A válságból nem lehetett kilábalni a ke
reslet élénkítésével. A kormányzatok pénzköltése további 
áremelkedést váltott ki, amely már a nemzetközi fizetési 
egyensúlyt is veszélyeztette.34 Ebben az időben került a fi
gyelem középpontjába a monetáris iskola, amelynek atyja 
Milton Friedinan (1912-2006).

Friedman az ún. chicagói közgazdasági iskola meg
alapítója, Keynes mellett a 20. század legnagyobb hatású 
közgazdásza. Kezdetben a keynesi közgazdaságtan híve 
volt. Később szakított az állami gazdasági beavatkozások 
tanaival és a szabad piac rendíthetetlen hívévé vált.

A monetarizmus a pénzmennyiség és az árak közöt
ti összefüggéseket vizsgálta, ami egyáltalán nem volt új 
jelenség a közgazdaság-elmélet történetében. A 18. szá

zadban Dávid Hume Anglia külkeres
kedelme kapcsán már foglalkozott a 
nemesfém-áramlás technikai leírásá
val.35

Friedman szerint a gazdasági sta
bilitás biztosításának legfontosabb 
eszköze a monetáris politika, vagyis 
a forgalomban lévő pénz mennyiségé
nek szabályozása.36

Friedman a pénzt egy rendkívül 
hatékony és mindent meghatározó 
(termelés, életszínvonal) gépezetnek 
tekintette. Jelentőségét a következő 
szerint fogalmazza meg:

„A pénz ugyanis olyannyira min
dent átfogó gépezet, hogy meghibá
sodása esetén az összes többi gépezet 
működésképtelenné válik. Hazánk va
lamennyi nagyobb válságát vagy mo
netáris zavar okozta, vagy legtöbbször 
az mélyítette el.”37

Friedman álláspontja szerint a mo
netáris politika szerepe kettős. Egy

részt megakadályozhatja, hogy a pénz legyen a gazdasági 
zavarok egyik legföbb oka. Másrészt fenntartja a gazda
ság stabil hátterét. A szerző ugyanakkor nem abszoluti
zálja a monetáris politika alkalmazhatóságát. Úgy véli, 
az csak korlátozottan használható a gazdasági instabilitást 
előidéző nem monetáris okok ellensúlyozására.

Friedmannak a neoliberalizmust megalapító szabad
piaci elmélete szerint az államnak -  néhány kivételtől el
tekintve -  távol kell tartania magát mindenféle gazdasági

Friedrich August von Hayek



tevékenységtől. Az állam gazdasági részvételét azonban 
csak a társadalmi előnyök egyértelmű mérlegelését köve
tően tartja megvalósíthatónak.

A Milton Friedman és követői által képviselt neolibe
rális alapú „monetarista ellenforradalom'’ a kormányzati 
beavatkozás és az ún. bürokratikus szabályozástól men
tes klasszikus koncepcióhoz, a laissez-faire elvekhez való 
visszatérést jelentette.

Friedman számára -  Hayekhez 
hasonlóan -  az egyéni szabadság az 
elsődleges érték. A kormányzat kor
látozott gazdasági hatáskörét a követ
kezőkben látja:

a) a szabadság védelme külső és 
belső veszélyekkel szemben;

b) a törvényesség és a rend bizto
sítása, beleértve a tulajdon védelmét;

c) a magánszerződések teljesítésé
nek garantálása állami kényszer segít
ségével;

d) a versenypiacok erősítése.
Friedman álláspontja szerint a kor

mányzat kivételes esetben időnként 
lehetővé teheti az egyének számára 
olyan cselekvések végrehajtását, ame
lyeket egyénileg nehezebb elvégezni.

A monetaristák végkövetkeztetései 
az alábbiak:

A gazdaságban léteznek az egyen
súlyt biztosító erők. Tehát állami beavatkozás nélkül is 
elérhető a stabilitás. Az időnként bekövetkező válságok 
többnyire külső okokra vezethetők vissza. Ilyen például 
az állam által geijesztett pénzromlás, az indokolatlan ál
lami költekezés.

A monetarista felfogás szerint a gazdasági szereplők 
rövid idő alatt átlátják a problémákat és válsághelyzetek 
idején is képesek alkalmazkodni.

A monetarista álláspont értelmében a kormányzati gaz
daságpolitikai döntések csak ideig-óráig lehetnek hatáso
sak, mert fennáll az információs aszimmetria néven ismert 
jelenség. A kormányzati döntéshozók a gazdasági válto
zások tényleges állapotáról és saját tervezett lépéseikről 
szükségszerűen többet tudnak, mint a többi gazdasági sze
replő. A meglepetésszerű állami döntések azonban feles
leges változásokat is generálhatnak a gazdaságban. Erre 
figyelemmel a monetaristák szerint az állam csak előre be
jelentett, kiszámítható módon, közvetett szabályok szerint 
cselekedhet. Ennél egy jobb megoldás létezik, ha kivonul 
a gazdaságból.38

Milton Friedman és az általa alapított neoliberális köz- 
gazdasági műhely, az ún. Chicagói Iskola képviselői óriási 
hatással voltak a 20. század második felének társadalmi és 
gazdasági életére. Margaret Thatcher és Rónáid Reagan 
gazdaságpolitikai intézkedései ennek a nézetrendszemek 
a gyakorlati megvalósítását tükrözik.39

Friedman és a chicagói közgazdasági irányzat az alapja 
az ún. washingtoni konszenzusnak. A kifejezést John Wil- 
liamson használta először 1989-ben a fejlődő országok 
számára felvázolt gazdaságpolitikai programmal össze

M illon Friedman a Time címlapján

függésben. A washingtoni konszenzus a világgazdaságban 
kulcsszerepet játszó washingtoni székhelyű szervezetek:

-  a Nemzetközi Valutaalap,
- a  Világbank,
-  az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 
által képviselt, globális kiterjedésű, meghatározó erejű

gazdasági potenciált és gazdaságpolitikai irányvonalat fe
jezi ki. Ennek a felfogásnak a kulcselemei a

-  dereguláció,
-  liberalizáció,
-  privatizáció,
-  stabilizáció,
-  költségvetési fegyelem.
A dereguláció a szabad verseny

korlátainak leépítését és a versenyt 
szűkítő diszkriminatív szabályok ki
iktatását jelenti. A liberalizáció a nem
zetállami határok -  külföldi tőke előtt 
történő -  megnyitását foglalja magá
ban. A folyamat célja az adott ország 
versenyképességének növelése, von
zóvá tétele a beruházók számára.

A privatizáció tág értelemben ma
gában foglal minden olyan megoldást, 
amelynek segítségével az állam a 
közérdekű feladatok ellátását magán- 
szervezetek bevonásával biztosítja.40 
A széles értelemben vett privatizáció 
értelmében az állam

-  közszolgáltatások nyújtásáért való felelőssége meg
szűnik, és az a szolgáltatás eszközeinek magánkézbe adá
sával együtt átkerül a piaci szereplőhöz,

-  részben vagy egészben megtartja a közszolgáltatásért 
való felelősségét, de a szolgáltatás eszközeit és/vagy jogát 
vagy a tevékenység végzésének lehetőségét meghatáro
zott időre átengedi a gazdasági szereplő számára.

A privatizáció -  jogi értelemben -  köztulajdonban álló 
vagyontárgyaknak ellenérték fejében történő átruházását 
foglalja magában más tulajdonosok (jellemzően gazdasá
gi társaságok) számára.

A stabilizáció fogalma az alacsony inflációt, a kereske
delmi hiány csökkentését a pénzmennyiség változásának 
korlátok közé szorítását jelenti. A költségvetési fegyelem 
alapelve -  egyszerűen fogalmazva - , hogy az állam keve
sebbet költsön, mint amennyi bevételre szert tesz.

M enedzsm entirányzatok, 
a közszféra piacosítása

A II. világháborút követő évtizedekben jól működő ak
tív állami szerepvállalást igénylő keynesi gazdaságirá
nyítási szisztéma -  mint ahogy erre már utaltunk -  az 
1970-es évekre válságba került. Az 1980-as években 
a globális társadalmi-gazdasági krízist Margaret That
cher és Rónáid Reagan neoliberális elemeket is magába 
integráló neokonzervatív fordulata igyekezett orvosol
ni. Az új konzervatív gazdaságpolitika eszmetörténeti 
előzményeit és alapjait Friedrich August von Hayek és _



Milton Friedman röviden már ismertetett munkássága 
jelentette.

A neokonzervatív felfogás a kicsi, de hatékony állam 
koncepcióját kívánta megvalósítani. Az 1980-as években 
leginkább az angolszász államokban divatossá vált me
nedzsmentirányzatok -  különösen a New Public Manage
ment (a továbbiakban NPM) -  a közszektorral kapcsolat
ban is a piaci követelmények elsőbbségét hangsúlyozták. 
Az államnak, mint külső összetett szektornak a gazdaság
ban való szerepét vizsgáló nézetek után a menedzsment
paradigmák a közigazgatás belső viszonyait vizsgálják, 
a piaci követelmények alkalmazhatósága szempontjából. 
A felelősség, elszámoltathatóság helyett a menedzsment
irányzatok a teljesítményre, eredményességre, a haté
konyságra helyezték a hangsúlyt. Az üzleti logikának a 
közszférára és benne a közigazgatásra való alkalmazásá
val kapcsolatos igény már több mint egy évszázados múlt
ra tekint vissza.

A 19. század végén, a 20. század elején az Egyesült Ál
lamokban kialakult scientific management irányzat egyik 
vonulata az elsősorban Frederick IV. Taylor (1856-1915) 
nevével fémjelzett tudományos munkaszervezés. Kutatá
sának középpontjában a következők álltak: a költségelem
zés, a tevékenység optimális időszükséglete, ösztönző 
bérezés, az alkalmazottak tudományos kiválasztása, majd 
speciális képzése stb.41

Az administrative managementnek nevezett másik 
irányzat emblematikus személye Henri Fayol (1842- 
1925). Fayol, francia létére, az USA-ban ért el sikereket, 
követőiből önálló iskola jött létre. Elemzései elsősorban 
az irányítás, vezetés funkcióit és alapelveit érintették.

Fayol szerint a termelési szervezetek igazgatási viszo
nyainak a termelés cél- és feladatrendszeréhez kell iga
zodniuk. Meghatározta az igazgatás funkcionális elemeit 
(tervezés, szervezés, utasítás, koordinálás, ellenőrzés). 
Ugyancsak megfogalmazta az igazgatás tizennégy alap
elvét. A scientific management szerint a közigazgatás úgy 
kezelendő, mint az igazgatás bármely más területe, pél
dául az ipari vagy kereskedelmi szervezetek. Ennek meg

felelően a közszférára az általános szervezéselméleti ösz- 
szefüggések alkalmazandók.

A scientific management eredményeit Luther Gulick 
és Lyndall Urwick igyekezett a legközvetlenebbül al
kalmazni a közigazgatásban. Az általuk szerkesztett Pa- 
pers on the Science o f Administration című tanulmány
kötet (1937) használta először a POSDCORB kifejezést. 
A szerzők szerint a közigazgatás szervei, más igazgatási 
szervekhez hasonlóan, a szervezés négy fő báziselemén 
épülnek fel, amelyek a következők: feladat, eljárás, hely, 
ügyfélkapcsolat.42

Gulick, Urwick és követőik munkásságának hatására 
vált az amerikai közigazgatásban általános alapelvvé a 
hatékonyság. Ebben az időben indultak el a közigazgatás 
hatékonyságának mérési kísérletei.

A strukturális kérdéseket középpontba helyező scien
tific management kialakulását követően az amerikai 
közigazgatás fejlődésének második szakasza a humán 
relations irányzat, amely az emberi kapcsolatokat és ma
gatartásokat állította a középpontba. Kiemelkedő képvise
lője Elton Mayo (1880-1949), ausztrál születésű amerikai 
szociológus. Kísérletei azt bizonyították, hogy az embe
ri munka teljesítménye nem csak a szervezeti elemektől, 
fizikai feltételektől (fény, hőmérséklet stb.) és a külső 
szabályozóktól (bér, munkaidő stb.) függ. A munka cso
porttevékenység, így a dolgozók teljesítményét azoknak 
az informális csoportoknak a normái és értékei befolyá
solják, amelyhez tartoznak.43 Az elismerés, a biztonság, a 
tartalmas emberi kapcsolatok, a presztízs a dolgozók tel
jesítményének fontos elemeit jelentik.

A scientific management irányzat egyik legfőbb kriti
kusa Herbert A. Simon (1916-2001), Nobel-díjas ameri
kai közgazdász volt. Álláspontja szerint elsősorban a szer
vezetben dolgozók magatartásának vizsgálatára és nem a 
szervezeti struktúra elemzésére van szükség a közigazga
tás tevékenységének fejlesztéséhez.

Simon hangsúlyozta a döntés és a döntéshozatali eljá
rás fontosságát. Felhívta a figyelmet a szervezet egyen
súlyának (equilibrium of the organisation) problémájára.



a tekintély döntést befolyásoló jelentőségére. Az elsők 
között ismerte fel a kommunikációs rendszer minősé
gének meghatározó befolyását az igazgatási döntések 
színvonalára. Simon álláspontja szerint az alkalmazottak 
a hozzájuk beérkező információáradatot két döntő elem 
figyelembevételével szintetizálják. Ezek a hatékonyság és 
az egyénnek a szervezettel való azonosulása. Arra figye
lemmel, hogy a közigazgatásban a jövedelem a hatékony
ság mérőeszközeként nem alkalmazható, Simon elenged
hetetlennek tartja olyan kutatások megindítását, amelyek 
meghatározzák a társadalom termelési funkcióit (social 
production functions).44

A II. világháború után megújult a scientific manage- 
ment klasszikus irányzata. Fő cél a leghatékonyabb, leg
optimálisabb szervezeti struktúra kialakítása. Ennek ér
dekében használják a matematikai modellkészítés és a 
rendszerelméleti kutatások eredményeit. Nagymértékben 
támaszkodnak az operációs kutatás módszereire is.45

A management irányzat szerint az igazi áttörést a köz- 
igazgatás területén a Program Planning and Budgeting 
System (PPBS) jelenti. A tervezési és finanszírozási rend
szer a matematikai és az operációs kutatások segítségével 
lehetővé teszi az egyes közigazgatási cselekvések méré
sét, összehasonlíthatóságát. Ennek eredményeként lehető
vé válik megbízható hatékonysági mutatók kidolgozása. 
A PPBS alkalmazásának ismert képviselője Dimock. Vé
leménye szerint meghatározó jelentőségű, hogy a sziszté
ma a célkitűzések megvalósítására a választás lehetőségét 
biztosító alternatív megoldásokat kínál.

Az elképzelések szerint a tervezés, programfejlesztés 
és a finanszírozás integrált összekapcsolását megvalósító 
PPBS alkalmazása a köztevékenység végzésének leghaté
konyabb, legeredményesebb formáját biztosítja.

Az Új Közmenedzsmentnek (New Public Manage
ment, NPM) elnevezett állami-kormányzati modernizációs 
törekvések elterjedése Margaret Thatcher 1979-es és Ró
náid Reagan 1980-as hatalomra kerüléséhez köthető. Az 
állam aktív állami szerepvállalását hirdető keynesi gazda
ságirányítási modell helyét -  amint arra már utaltunk -  a 
neoliberális elemeket is magában foglaló neokonzervatív 
gazdaságpolitika vette át. Az állam és a közszektor reform
ját hirdető elképzeléseket számos körülmény indukálta. 
Ezek -  a teljesség igénye nélkül -  a következők voltak:4*

-  A jóléti államok által nyújtott -  a lakosság részéről 
elvárt -  magas szintű szolgáltatások finanszírozhatatlanná 
váltak a csökkenő adóbevételek miatt.

-  A jóléti államok megnövekedett adószükségletei je
lentősen gyengítették az üzleti szereplők, így az adott or
szág versenyképességét.

-  Az információs-technológiai forradalom következ
ményeként jelentős munkaerő vált feleslegessé, ami mun
kanélküliséget eredményezett.

-  A fejlett államok lakosságának elöregedése jelentő
sen növelte a szociális, egészségügyi és társadalombizto
sítási kiadásokat.

-  A globalizáció igényelte az állam leépítését, vissza
szorítását.

-  A kormányzati-közigazgatási feladatok ellátásával 
kapcsolatban minden mást megelőzően a „3E" követelmé-

lőrténeti szemle'*— ' '
nyének (economy, efficiency, effectiveness) alkalmazását 
hangsúlyozták. Az olcsóság, hatékonyság, hatásosság ér
vényesítése a közszférában meglévő valós vagy feltétele
zett „pazarlások" kiküszöbölését célozta. Az NPM a piaci 
mechanizmusok alkalmazásának szükségességét hirdette 
a közigazgatás területén47

(Az állam és a közigazgatás gazdasági kapcsolataival 
összefüggő újabb felfogások elemzését teijedelmi okok
ból itt nem végezzük el. A legújabb tendenciák bemutatá
sa Az állam gazdasági szerepének új dimenziói című köte
tünkben kerül sor.)

Ö sszegezés

Az állam és a gazdaság viszonyainak teljes körű eszme- 
történeti feldolgozása lehetetlen. Az elmúlt évszázadok
ban a témával kapcsolatban megjelent müvek száma fel
becsülhetetlen.

Ezen kívül is számos körülmény nehezíti a szerző dol
gát. Felmerül a kérdés: egyáltalán mióta beszélhetünk 
államról? A hellén poliszok, a középkori itáliai város
államok beletartozhatnak-e a vizsgálódásba? Termino
lógiai problémák is nehezítik a feldolgozást. Az állam, 
kormányzat és közigazgatás fogalmak értelmezésének 
gazdagsága, tartalmának elhatárolási problémái, egymás
hoz való viszonyának sokféle meghatározása tovább bo
nyolítja a munkát.

Az előzőekre figyelemmel elemzésünk szükségképpen 
csak a legjellemzőbb nézetek bemutatására vállalkozott, 
és elkerülhetetlenül egyszerűsítő volt. Nem tűzhettük ki 
célul a társadalmi-gazdasági jelenségek komplexitásának 
teljes körű bemutatását. Az állam és a gazdaság viszonyá
val foglalkozó nézetek történeti feldolgozását követően a 
következőket állapíthatjuk meg.

1. A vizsgált témakörök azonossága. A különbö
ző indíttatású gondolkodók nagyjából ugyanazoknak a 
problémáknak az elemzését végzik el, hasonló célok
tól vezérelve. A feldolgozások alapkérdése az állam és a 
közigazgatás gazdasági szerepének, eszközrendszerének 
meghatározása.

2. Jobbító szándék. Valamennyi szerző az adott konkrét 
helyzet pozitív megváltoztatásának igényeivel fogalmazza 
meg gondolatait. Visszatérő gondolat a társadalom fennma
radását, optimális egyensúlyát, működőképességét biztosí
tó állam kialakítása. Ideális állam, szociális állam, jogállam, 
jóléti állam. Napjainkban a célok annyiban változtak, hogy 
az egyes társadalmi aktorok fejlesztése (ideális állam, opti
mális gazdaság stb.). kialakítása helyett a fenntartható társa
dalom megközelítés primátusa kiérzékelhetö. Vagyis egyre 
komplexebb megközelítésekkel találkozunk.

3. Ideológiai, politikai, erkölcsi meghatározottság. Ter
mészetesen az egyes nézetek tartalma nagyban meghatá
rozott az azokat képviselők általános társadalmi nézetei
től. erkölcsi értékrendjétől.

4. Anyagi-társadalmi, rangbeli, létfeltételbeli determi
náció. Az egyes szerzők társadalomban elfoglalt státusza 
jelentősen befolyásolja megközelítési módjukat és követ
keztetéseiket.
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5. Komplexitásra törekvés. Számos nézet érzékelteti 
az állam és a gazdaság viszonyának bonyolult, interaktív 
kapcsolatrendszerét. Az idő előrehaladtával felértékelődik 
az egyes komponensek kölcsönhatása. Gyakran az állam 
és gazdaság viszonyával összefüggő nézetek változását az 
aktív és az inaktív állam iránti igénnyel kapcsolatos po
lémiaként fogják fel. Ez a megközelítés leegyszerűsíti a 
problémát. Ugyanakkor még a szabad piac legkövetke
zetesebb hívei -  pl. Adam Srnith -  sem gondolták az ál
lam teljes kivonulását a gazdaságból. Igényelték az állami 
közreműködést a gazdaság feltételeinek biztosításában 
(tulajdoni viszonyok védelme, szerződések betartatásának 
támogatása stb.) és a szociális problémák megoldásában. 
A kérdés tehát nem úgy tehető fel, hogy állam vagy piac, 
hanem sokkal inkább úgy fogalmazható meg, hogy mi
lyen arányú és viszonyú állami és gazdasági szerepválla
lás szükséges, nem szólva az alkalmazott vagy kívánatos 
eszközrendszerről. Szembeötlő, hogy a gondolkodók álta
lában sokkal nagyobb szerepet tulajdonítanak a társadalmi 
aktorok (állam, gazdaság) befolyásolására alkalmas, tuda
tos emberi cselekvésnek, mint az rendszerelméleti szem
pontból igazolható.48 A marxizmus gazdasági meghatá
rozottságot hirdető felfogása (alap, felépítmény) a másik 
szélső értéket képviseli. Álláspontunk szerint a társadalmi 
rendszer egyes alkotórészeinek kölcsönhatása, bonyolult 
hatásmechanizmusa, a külső -  pl. környezeti -  feltételek 
általi meghatározottsága jelentősen szűkíti a tudatos be
avatkozás erejét vagy hatékonyságát.

6. A korlátozott állami gazdasági cselekvés parado- 
xona. Az egyes államok gazdasági szerepét megjelenítő 
gazdaságpolitika hatékonysága régóta a viták kereszttü
zében áll. Ebben a körben a kormányzatok rendelkeznek 
bizonyos befolyásolási képességgel a gazdasági folyama
tokat illetően. Az államok mozgástere azonban ebben a 
körben erőteljesen meghatározott, ugyanis cselekvéseiket 
két olyan feltételrendszer határozza meg, amelyekre egy
általán nincs vagy csak csekély mértékben van ráhatásuk. 
Ezek a következők:

-  történelmi adottságok,
-  nemzetközi feltételek.
Az adott állam, gazdasági erejéhez, a nemzetközi mun

kamegosztásban elfoglalt helyéhez, befolyásához képest, 
-  valamilyen mértékben -  a globális vagy regionális (pl. 
Európai Unió) kooperáció résztvevője is. Az egyes nem
zetállamok mozgástere az országok egymástól való köl
csönös függőségi kapcsolatainak erősödésével (interde- 
pendencia) egyre jobban összeszűkül.

D om in anciáért való  küzdelem

Az elmúlt évszázadokban az államok foglalták el a társa
dalmi rendszer stratégiai pozícióit. Mondhatjuk azt, hogy 
a társadalom életét meghatározó legfontosabb döntések 
állami aktorként keletkeztek. A feudalizmus korszakában 
kis autonómiák működtek a városokban. A kapitalizmus 
kezdeti időszakában a gazdaság egyre erőteljesebb pozíci
ót vívott ki magának állami dominancia mellett. Az ipari

__társadalmakban duális szisztéma érvényesült. Az állami
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és gazdasági szféra viszonylagos egyensúlya volt érzékel
hető. A globalizáció időszakában a pénzpiacok által vezé
relt gazdaság vált dominánssá a nemzetállamok rovására. 
A nemzetállamok az egységes belső piac akadályainak 
lebontásával maguk is nagyban hozzájárultak ehhez a 
folyamathoz.49 A globalizációt kísérő komplex (társadal
mi-gazdasági) válságjelenségek bebizonyították, hogy 
az állami szerepvállalás erősítésére egy triális egyensúlyi 
rendszer kialakítására van szükség. Ennek résztvevői:

1. társadalmi szereplők (állampolgárok, civil szerveze
tek, egyházak);

2. állam;
3. gazdasági szervezetek.
Az állami szerepvállalás azonban már nem történhet a 

régi módon. Az államoknak döntéseik előkészítésénél sok
kal jobban kell támaszkodniuk a másik két aktorra. A part
neri viszony azonban nem jelentheti az államok részéről a 
közérdek (közjó) érvényesítési lehetőségének a feladását és 
a közhatalom alkalmazásának átengedését Az új korszak 
rendszerelméleti szempontból sem lehet a domináns gaz
dasági szereplőknek kiszolgáltatott állam és társadalom tör
ténete. Ellenkező esetben a rendszerek közötti egyensúlyi 
állapot végleges megszűnése miatt beláthatatlan következ
ményű társadalmi és gazdasági krízisek következhetnek be.

G lo b á lis  paradoxon

A számos szerző által igényelt erőteljesebb állami szerep- 
vállalás a globalizáció időszakában a régi módon nem va
lósítható meg. A nemzetállamok külön-külön képtelenek 
a közjó (közérdek) érvényesítésére. Elengedhetetlen az 
új szupranacionális szervezetek létrehozása, a meglévők 
megerősítése. Ezek a szervezetek a nemzetállamokkal 
és a társadalmi szereplőkkel kapcsolva képesek a globá
lis közjó (közérdek) érvényesítésére. Ennek törvényszerű 
következménye a nemzetállami szuverenitás részbeni fel
adása. Az egyre súlyosbodó globális krízisek felgyorsítják 
a megoldások alkalmazását, és szervezetek létrehozását 
követeli meg.

A „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” megfo
galmazás a nemzetállami kormányzati gazdaságpolitikára 
alkalmazható (pl. merkantilizmus). A globális problémák, 
veszélyek csak globálisan koordinált nemzetállami cse
lekvésekkel háríthatok el vagy szoríthatók korlátok közé. 
Ebben meghatározó szerepet kell játszaniuk a szuprana
cionális és transznacionális szervezeteknek. A regionális 
szereplők (pl. Európai Unió) is nagyban segíthetik a vala
mennyi államot érintő gondok felszámolását. Később fog
lalkozunk az uniónak a negatív integrációval kapcsolatos 
cselekvési nehézségeivel.

Inform ációs paradoxon

A z előzőekben már felmerült az információk egyensúlyta
lanságának kérdése.

Az elmúlt évtizedekben lezajlott információs-technoló
giai forradalom számos szerzőben azt a tévhitet alakította



ki, hogy egyszerűsödtek a társadalom (állam és gazdaság) 
irányítási lehetőségei. Ez csak részben igaz. A valóság
ban az elektronika alkalmazása legalább annyi újabb -  és 
a korábbinál nehezebben megoldható -  feladatot gene
rál, mint amennyi előnnyel jár. Az információs rendsze
rek biztonsági kockázatai, az adatvédelem stb. tartoznak 
ide. Az államok részéről a legnagyobb gondot azonban a 
gazdasági szereplők tevékenységének elektronizálása je
lenti. A virtuális térben zajló gazdasági tevékenység az 
államok részéről alig, vagy egyáltalán nem követhető.50 
A nemzetállami határok ebből a szempontból is elvesz
tették jelentőségüket. A szinte kontrollálhatatlan gazda
sági folyamatoknak beláthatatlan adózási, adminisztratív, 
versenykorlátozó és gazdaságpolitikát befolyásoló hatásai 
vannak. Az ezredmásodpercek alatt lebonyolított pénz- és 
tőkepiaci műveletek államok gazdasági helyzetét változ
tathatják meg, reálgazdaságát Toppanthatják össze. Ezek
nek a folyamatoknak az eredményeként a kormányzatok 
részéről fel sem mérhető társadalmi kockázatok alakulnak 
ki. Végső esetben alig, vagy egyáltalán nem kezelhető 
társadalmi konfliktusok rémképe kísért. Az informáci
ós-technológiai forradalom rendszerelméleti szempontból 
is megnehezíti a kormányzati gazdaságpolitika kialakítá
sát és érvényesítését.

Az információözön alapján felsejlö kockázatok szin
te döntésbénító felelősségérzetet generálnak. A korábbi 
korszakok, „amiről nem tudok, az nem frusztrál” idősza
ka véget ért. A társadalmi nyilvánosság forradalmasított 
eszközrendszere tovább nehezíti a kormányzatok dolgát. 
A szinte végtelenségig tökéletesített információs eszközök 
felbecsülhetetlen hatású rendszerként, áttekinthetetlen há
lózatként kerülnek kapcsolatba más rendszerekkel. Ezek 
kölcsönhatásai, szinergiái vagy negatív következményei 
beláthatatlanok. Sokan már az IT önálló hatalmi aktorként 
való létét konstatálják.

A korábban már kifejtett rendszerelméleti problémák
ra alapozva megállapítható, hogy napjaink állami moz
gástere rendkívüli módon beszűkült. Ennek oka, hogy a 
kormányzatok gazdaságpolitikái rövidtávon kívánnak 
eredményeket elérni. Ugyanakkor az országok történeti
leg kialakult gazdasági adottságai és a nemzetközi felté
telrendszer hosszú távú meghatározottságot eredményez. 
Ezek változása jelentős időt igényel.

Determ inációs paradoxon

Az államok gazdasági cselekvéseit végső soron irányító 
kormányzati „agytröszt” politikailag determinált módon 
képes az indokolt teendők számbavételére és a releváns 
(vagy annak tűnő) döntések meghozatalára. A szava- 
zat-maximalizálási szempontok dominanciája nehezen 
megkérdőjelezhető. A kormányzati aktusok érvényesü
lését további tényezők nehezítik. Különböző tudomány- 
területek által sok szempontból vizsgált probléma, hogy 
mennyire alkalmas a közigazgatási-jogi eszközrendszer 
a társadalom viszonyainak befolyásolására. Az ezzel a
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kérdéssel kapcsolatban feltételesen megfogalmazott pozi
tív válasz esetén is további gondok jelentkeznek. A kor
mányzati gazdaságpolitikai döntések realizálására hivatott 
közigazgatási alrendszer sajátossága, determinációi, mű
ködésének tompító hatásai igencsak befolyásolják a gaz
daságpolitikai cselekvéseket.

Ezt az ellentmondást az államok gyakran központilag 
vezérelt modernizációs programokkal kívánják feloldani. 
Ezek kétségtelenül hozhatnak bizonyos eredményeket. Az 
elmúlt évtizedek története azonban azt bizonyítja, hogy a 
szerves fejlődés kikerülése szinte lehetetlen.

A válság  paradoxonja

Az állam gazdasági szerepvállalásával kapcsolatos néze
tek áttekintését követően megállapítható, hogy az aktívabb 
állami szerepvállalás iránti igények krízishelyzetekben 
vagy nagy korszakváltások időszakában fogalmazódnak 
meg hangsúlyosabban. Az elmúlt évszázadok szerzői 
erőteljesebb állami részvétellel kapcsolatos kívánságai 
háborúk, polgárháborúk, járványok, éhínség vagy gazda
sági válságok idején fogalmazódnak meg. A globalizáció 
egyik negatív következménye a folyamatos válsághely
zet. A kríziseket az információs-technológiai forradalom 
még inkább érzékelhetővé teszi, gyakran felerősíti. Nem 
egy esetben (pl. arab tavasz, 2011) az informatikai-tech
nikai arzenál a forradalmi mozgalmak szervezési eszköze. 
Szakértők szerint folyamatos háborúk zajlanak a virtuális 
térben.51

A folyamatos válság -  az állam szerepét is magában 
foglaló -  állandó terápiát igényel.

Fenntarthatósági paradoxon

A társadalmi-gazdasági-kömyezeti szempontokat egy
aránt magába integráló komplex fenntarthatóság iránti 
igényt a globális fennmaradás szükségessége indokolja. 
Teljesen helyénvaló a globális közjó (közérdek) foga
lom alkalmazása. Az egyes nemzetállamok ugyanakkor 
egymással permanens gazdasági versenyt folytatnak. Ez 
a versengés a gazdasági eszközök teljes arzenáljának fel- 
használásával történik. A küzdelem az alacsony bérek al
kalmazását éppúgy magában foglalja, mint a cégek részére 
nyújtott támogatásokat, kedvezményeket stb. Az országok 
közötti gazdasági verseny gyakran a fenntarthatóságra ve
szélyes megoldásokat generál. Különösen a fejlődő ál
lamokban „puhább” környezetvédelmi, élelmiszer-mi
nőségügyi stb. feltételekkel is találkozhatunk. Az egyes 
államok rövid távú, operatív gazdasági érdekei nemcsak 
egymással ütköznek, hanem a hosszabb időhorizontú 
fenntarthatósági követelményekkel is.52 Erőteljes nemzet
közi koordináció nélkül ez az ellentmondás feloldhatatlan.
A kooperáció nem a „win-win”, a minden résztvevő győz
tes elv alapján működtethető, hanem a „public-win” és a 
„globe-win” alapelvek között értelmezhető.
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