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Az egyház társadalmi tanítása és a gazdaságetika

A gazdaságetika mint új tudomány

A nyolcvanas években előtérbe került egy új tudományág, a gazdaságetika. El
s6sorban azt vizsgálja, hogy a menedzserek számára milyen támpontokat lehet
találni azokban az üzleti döntésekben, amelyeknek következményei erkölcsi mér
legelést igényelnek Különösen az USA-ban született hirtelen széles körű irodalma.

Feltehetően az idézte elő ezeket a fejleményeket, hogya gazdaság múködését
konokul kísérik olyan problémák, amelyeket sem a piac, sem az állam nem tud
megoldani. A legfontosabb ilyen természetű probléma a környezetvédelem. sem
a piaci mechanizmus utólagos jelzései, visszacsatolása az árrendszeren keresz
tül, sem az állami szabályozás nem bizonyulnak elegendőnek. A megfordítha
tatlan káros folyamatok a közvetlenül termelést folytatók felelősségteljes maga
tartása nélkül nem kerülhet6k el. Hasonló gondolatmenet érvényes a fogyasztók
védelmére. A mai bonyolult technikák, technológiák alkalmazása mellett a me
nedzserek felelős döntéseit semmi sem pótolhatja, gondoljunk csak az összetett
hatású vegyi anyagokra.

A gazdaságetikai tanulmányok ezeken kívül gyakran foglalkoznak a reklám
mal, a termékek biztonságával, a tisztességes foglalkoztatás- és üzletpolitikával.
VIZSgálják a vállalatvezet6k etikai beállítottságát, tipizálják stratégiáikat. Kime
ríthetetlen azoknak a problémáknak a tárháza, amely az els6 és a harmadik világ
gazdasági szereplőinek talá1kozásaiból adódik.

De mit mond a gyakorlat? Nem illúzió-e erkölcsös magatartást keresni a gaz
dasági életben? A magyar olvasó élettapasztalatai alapján minden bizonnyal
hajlik arra, hogy igennel válaszoljon. Magyarországon is megjelent T.]. Peters 
R.H. Waterman: A sikernyomában (Kossuth-KlK, 1986) ámű könyve. A szerz6k
tartósan eredményes amerikai vállalatokat vizsgáltak, hogy sikerük titkát meg
fejtsék. Azt találták, hogy ezeknek a cégeknek a vezetésére magas fokú erkölcsi
igényesség jellemző. Nem gondolhatjuk persze, hogy a piaci versenyben a "jók
mindig elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig büntetésüket", de a kutatások meg
győzhetnek arról, hogy van játéktér a piaci feltételek mellett is, hogy az erkölcsi
szempontok szerepet kapjanak.

A gazdaságetika létjogosultságának elismerése nem magától értetődő. A mo
dernizáció folyamatát a társadalomelméletek meglehetősenegyöntetűenúgy ír
ják le, mint a különbözö társadalmi szférák, alrendszerek (gazdaság, politika,
jog, kultúra, stb.) viszonylagos önállósodását. Ezek az alrendszetek azután a
saját törvényszerúségeik, szabályrendszerük szerint működnek. Igy felmerül az
a kérdés, hogy ebben a világban mi az erkölcsi értékek helye, kiterjed-e a ható
körük a személyes kapcsolatokon kívülre. Például a gazdaságban lehet-e a vál
lalkozónak más szempontja, mint a profit növelése. Nem kevés azoknak a szak
embereknek a száma, akik ezt tagadják. Fontos látnunk, hogy ezek a szigorúan
liberális (ha úgy tetszik libertariánus) szerzők, élükön Milton Friedmannel,
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olyan érvek alapján teszik ezt, amelyeket nem lehet egyszerúen Iesöpörní. A
szocialista kísérletek totális kudarcábólláthatjuk, hogya gazdaság valóban nem
viseli el egy határon túl, hogy más logika alapján beavatkozzanak a működésé

be. Viszont azt sem magyarázhatjuk politikai szűklátókörűség vagy érdekcso
portok mesterkedése következményeként, hogy az állam gazdasági és szociális
szerepe minden antietatista dörgedelem közepette sem csökkent a fejlett orszá
gokban, inkább formákat váltott. Az igazi nehézséget nem az okozza, hogy
belássuk a piací vagy az állami koordináció korlátait. Olyan bonyolult és dina
mikus rendszerben, mint a gazdaság, nehéz megtalálni azokat az arányokat a
piaci, az állami és az erkölcsi szabályozás között, amelyek lehetövé teszik a
kiegyensúlyozott fejlődést.

Azok a szakemberek, akik azt állítják. hogy a gazdasági kérdésekben is van
jelentőségük az erkölcsi értékeknek, éppen a valóság összetettségéból indulnak ki.

Az egyházi tanítás és a gazdaságetika viszonya

A modernizáció jelzett sajátosságai folytán új, szokatlan helyzetbe került az egy
ház. Míg a kapitalizmus előtti világban az erkölcs integráló szerepe automati
kusan az egyházon keresztül érvényesült, és egyúttal a vallás révén a világ
értelmezési keretét is az egyház nyújtotta, addig a modem világban a vallás
intézményi kereteivel együtt egy alrendszerré vált a társadalom egészében. Min
den fundamentalista kísérlet gyökere, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a hely
zettel, és valamiképpen vissza akarja szerezni azt a pozíciót, amelyből az egyház
az egész társadalom világnézeti és erkölcsi integrálását elvégezheti, végső soron
az állami törvényhozást is igénybe véve (lásd a lengyel püspöki kar álláspontját
az abortuszkérdésben).

Az egyház hivatalos tanítása már a Rerum novarumtól kezdve elismeri, hogy
az egyes társadalmi szféráknak megvannak a maguk törvényszerűségei.Ugyan
ilyen következetességgel tagadja azonban azt, hogy ez a társadalmi szférák,
közöttük a gazdaság működésénekerkölcsi semlegességét jelentené. A Il. Vati
káni zsinat azután határozottan körvonalazta azt a modellt, amelyben az egyház
számára nem fundamentalista módon össze lehet egyeztetni a modernizációt
(azaz a viszonylag önálló alrendszerek létét) az erkölcsi értékek személyes kap
csolatokon túli univerzális érvényességével. Az egyház elfogadta a lelkiismereti
szabadságot, a pluralizmust. Ugyanakkor fenntartotta magának a jogot, hogy
az általa képviselt erkölcsi értékekkel szembesítse a társadalmi gyakorlatot, de
ezt többé már nem az államhatalmon keresztül kényszeríti rá a társadalomra,
hanem a belső meggyőződésüket követő keresztények, azok társadalmi szerve
zetei jelenítik meg a saját életükben és a közéletben.

Mindebből következik, hogy az egyház társadalmi tanítása és a gazdaságetika
társadalomelméleti előfeltevései azonos tőről fakadnak. Mindkettő állandó fe
szültséget és egymásrautaltságot feltételez a gazdaság három koordináló mecha
nizmusa a piac, az állami és az erkölcsi szabályozás között. Az egyház társadal
mi tanításának gazdaságra vonatkozó része sokkal szélesebb tematikát ölel fel,
mint a gazdaságetikáé. Az egyház tanítása a gazdasági berendezkedés alap
struktúrájáról, a gazdasági szereplők jogairól, erkölcsi kötelességeiről beszél. A
gazdaságetika csak egyes gazdasági szereplők, mindenekelőtt a menedzserek
magatartását, döntési helyzeteit teszi vizsgálat tárgyává.
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Felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet egy pluralista társadalomban "jelz6
nélküli" gazdaságetikát művelni. Hiszen a különbözö etikai irányzatok rendkí
vül eltérő mödon alapozzák meg az erkölcsi értékeket. A kutatók azonban azt
tapasztalják, hogy az eltérő megközelítések ellenére létezik olyan közös nevem,
amely alapján a gazdaságetikát mint alkalmazott etikát művelni lehet, különbö
zö világnézetű kutatók együtt tudnak működni.

A keresztény kutatók számára is lehetséges, hogy másvilágnézetúekkel együtt
működve keressék a gazdaságilag és erkölcsileg egyaránt kielégítő megoldásokat.

Hazai feladatak, hazai lehet6ségek

A gazdaságetika művelésea gazdasággal elméletileg és gyakorlatilag foglalkozó
szakembereknek Magyarországon is fontos feladata lenne. A szocialista kísérlet
bukása után egyértelműena valóságos, életképes piacgazdaság keretein belül
kell a minél emberibb utakat megtalálni. Ezt a tanulságot az egyház is megerősiti

a Centesimus annus kezdetú pápai enciklikában.
Számtalan terület van, ahol a keresztények sokat tehetnének egy embersza

bású piacgazdaság kialakításáért. Szervezódhetnének különbözőmunkacsopor
tok, amelyek kifejezetten abból a szempontból vizsgálnák a gazdasági gyakor
latot, hogy mennyire mozdítja elő az ember egész személyének fepődését, tehet
nének javaslatokat, beépítve a fejlett piacgazdaságok tapasztalatait is. Ha már
lenne kiforrott véleményünk a legégetóbbkérdésekr61 (például a munkanélkü
liség kezeléséröl), lehetne kapcsolatokat keresni menedzserklubokkal. Egy dia
lógus, egy előadássorán tudatosítani lehetne az ott találkozó vezetőkbenválasz
tási lehet6ségeiket. Együtt lehetne működni más világnézeti alapról induló, a
humanizmus talaján álló kutatókkal.

Míelött még jobban elengednénk a fantáziánkat, nem árt egy pillantást vetni
a valóságra. Ugyanis ahhoz, hogy az elöbbí irányba elkezdhessünk tervezni, egy
alapkérdésnek el kell dőlnie a magyar egyházban. Mi fog hangsúlyt kapni a
jövőben? Az a beállítottság-e, amelyik minél szélesebb körben újjá akarja élesz
teni a régi egyházszervezeti kereteket, minél több állami garandával, vagy ame
lyik vonzó, új eleven életmodellekkel akar másokat megragadni? Amelyik be
akarja biztosítani magát, mert igaziból nem bízik a kereszténység "versenyké
pességében", vagy amelyik vállalja a kor kihívásait?

A rendszerváltás folyamatában sajnos egyértelműenaz e1s6 magatartási mód
ra került a hangsúly, ez teszi ki ma a többséget a magyar katolikus egyházban.
Ennek hatása nagyon könnyen áttevódhet az egyház gazdasággal, társada
lommal szembeni hozzáállására. Az egyház - néhány jótékonyságra buzdító
intelem kíséretében - könnyen válhat a legkisebb rossz logikájának védelme
zőjévé. Ez alatt azt értem, hogy a nyugati országok polgárai nagyon gyakran a
létező szocializmus múködésképtelenségére hivatkozva minden újítást elháríta
nak a létező piacgazdaságban. Ha az egyházon belül nincs pezsgés, lendületes
megújulás, ha nincs tere a képzel6erőnek, az alkotó készségnek. akkor kizárt,
hogya társadalom iránt prófétai hivatásának eleget tudjon tenni, és új meg új
megoldások kereséséreösztönözze tagjait a saját szakterilletükön. Az elmúlt két
év tapasztalatai után be kell vallanom, csupán abban bízom, hogy hátha a xx.
sz. végén is történhetnek csodák...
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