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A
KözjátéK? A tervező, fejlesztő  
állAm szerepe A XXI. százAdbAn

a közelmúlt világeseménye, a londoni nyári 
olimpia kellemes meglepetést okozott mindnyá-
junk számára. a megszerzett aranyérmek jogos 
elégedettséggel töltötték el a játékokat figyelem-
mel követőket, és ilyenkor természetes, hogy a 
magyar vonatkozásokra koncentrál mind a mé-
dia, mind a hírfogyasztó állampolgár. a nyári 
olimpiai játékokat azonban egy különös közjáték 
előzte meg. az előzetes eseményeket sem igazán 
követte a hazai média, a fiaskó utóhatásai pedig 
érthető és nyilvánvaló okokból, szinte teljesen el-
tűntek a hazai hírszolgáltatásból. a brit uralkodó 
háromezer ötszáz deszantost, valamint egy állig 
felfegyverzett hadihajót irányított londonba, két 
héttel a játékok megkezdése előtt. előbbiek az 
olimpia helyszíneinek fegyveres biztosítását látták 
el, utóbbi pedig a Temzén tartózkodott, inkább 
jelképes erődemonstrációt tartva, talán megelő-

legezve az ünnepélyes megnyitó James Bond fel-
bukkanásával fűszerezett hangulatát.

az említett közjáték közvetlen előzménye 
egy nemzetközi szinten elismert, jó nevű biz-
tonsági cég szervezési és pénzügyi kudarca volt. 
a cég egyszerűen túlvállalta magát, a nyári 
olimpiai játékokra kapott megbízással párhu-
zamosan ugyanis több világhírű brit sportese-
mény és könnyűzenei rendezvény biztosításá-
ra is szerződött. a brit sajtó már kora nyáron 
megszellőztette egy, az olimpia biztonsági 
feladataira az említett magáncéggel szerződni 
kívánó, nyugalmazott rendőrtiszt kritikus be-
számolóját, amelyben előrevetítette a cég to-
borzási politikájának lehetséges kudarcát. az 
élet a tapasztalt rendőrtisztet igazolta, ugyan-
is sem a szükséges létszámot, sem a szükséges 
szakmai színvonalat nem tudta a piaci alapon 
szervezett munkaerő-felvétel biztosítani. ekkor 
került sor a királynői közbeavatkozásra, amely 
igen gyorsan és határozottan ment végbe. Fel-
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tételezhető egy kis uralkodói ingerültség is, de 
a királynő ennek, természetesen, a médiasze-
replések során semmi jelét nem adta.

a rendőrségi átszervezés a brit belpolitikai 
élet egyik kiemelt témája volt 2012 első felé-
ben, amelyet pártolói eufemisztikusan reform-
nak, ellenzői durván privatizációnak neveztek. 
a kiszivárgott tervek szerint a rendőrségi irá-
nyítás felügyeleti, logisztikai, az állampolgári 
jogokat közvetlenül érintő szűk köre maradna 
közvetlenül állami hatókörben, a tömegszerű, 
biztosítási-rendészeti feladatokat magáncégek-
re bíznák. az érvelés szerint indokolatlan és 
nagyon költséges ilyen nagyságrendű kapaci-
tásokat az állam monopóliumaként, adókból 
fenntartani és lényegesen olcsóbb, illetve össz-
társadalmi szinten hatékonyabb a piacról ese-
ti jelleggel bevonni. a korábban már említett 
biztonsági cég nyár elején, talán meggondolat-
lanul, nyilvánosan is bejelentette, hogy szíve-
sen részt venne a reformfolyamatban, az ilyen 
típusú állami feladatok átvételében. És ezután 
jött a nyári olimpia rendészeti feladatainak 
már ismertetett, szervezési és pénzügyi fias-
kóhoz vezető közjátéka. a mulatságos, de na-
gyon komolyan veendő BBC-sorozat, az Igen-
is, Miniszter Úr lelkes nézőjeként állítom, az 
események hátterében nagyon sokféle, párhu-
zamosan létező forgatókönyvet képzelhetünk 
el. ezek ismertetésétől inkább eltekintenék, a 
kedves és művelt olvasó fantáziájára bízom. 
Nyilvánvaló, hogy a közszféra és a magánszféra 
együttműködése mentén nagyon erős érdek-
csoportok csapnak össze, jól szervezett magán-
érdekek, továbbá tisztviselői érdekek és nem 
utolsósorban a pártszerveződésekben és civil 
szervezetekben megjelenő állampolgári érde-
kek. a demokrácia bonyolult mechanizmusa 
rendezi a közszektor és a magánszektor gazdál-
kodásának állandóan változó határait.

ennek az elméleti és gyakorlati szempont-
ból egyaránt érdekes demarkációs vonalnak 
az igényes, részletes és pontos topográfiá-
ját mutatja be Dr. Sivák József – Dr. Vigvári 

András: Rendhagyó bevezetés a közpénzügyek 
tanulmányozásába című munkája. a monográ-
fia tankönyvnek készült, egy három könyvből 
álló sorozat első darabja, és a didaktikai, pe-
dagógiai szempontoknak maximálisan eleget 
tesz. a szisztematikus tárgyalásmód, a követ-
kezetes előrehaladás a témában lehetővé teszi, 
hogy a témakört művelő idősebb közgazdász 
generáció is fokozatosan felfrissítse korábban 
megszerzett tudását, lépésről-lépésre, egy-egy 
témához kapcsolódóan áttekintést kapjon a 
legújabb nemzetközi tudományos eredmé-
nyekről. a könyv rendszerelméleti szempont-
ból szabatos szerkezete nem csak didaktikai 
szempontokat vett figyelembe. a látszólag 
semleges tárgyalásmód nagyon is értékalapú, 
közel visz a tárgyhoz, a könyv ismeretanyagá-
nak elsajátítása nyilvánvalóvá teszi a szerzők 
elméleti állásfoglalását, és erre késztetik az 
olvasót is. azonban ezt nem provokatívan és 
felszínesen, hanem az elkötelezett, felkészült 
pedagógus gondosságával és alaposságával te-
szik, szabad választást engedve a témakörben 
releváns elméleti irányzatok között.

a demarkációs vonal egyik eleme, a kapa-
citástartalékok kérdésköre. ki fizeti a révészt? 
–  hangzik általában a kérdés. sokszereplős 
piacon, klasszikus közgazdasági megközelítés-
ben a szereplők árelfogadók, a tiszta és teljes 
versenyhelyzet elméletileg kizárja a kockázat-
értékelésekhez illeszkedő, maximális kapaci-
tástartalékok képzésének, illetve árba történő 
beépítésének lehetőségét. Fontos, hogy tartalé-
kon a gyártás-előállítás, szolgáltatás közvetlen 
és közvetett költségein, az eszközpótlás, a ter-
melésbővítés ráfordításain, az elsajátítható pro-
fit mértékén felül; a biztonsági célú, mozgósít-
ható lekötetlen kapacitás várható kiadásainak 
bevételoldali finanszírozását kell értenünk. 
az állam történelmi léptékben, mint a pénz 
kibocsátója, illetve az adópénz körforgásának 
kezdeményezője, képes pénzforgalmi alapú 
„árakat”, a közszolgáltatásokhoz igazodó, je-
lentős kapacitástartalékokat finanszírozó adó-
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kat meghatározni. demokratikus jogállamban, 
de a történelmi, rendi államberendezkedés ke-
retei között is, a közpolitika kulcskérdése volt 
az adók megállapítása. az európai közjog év-
százados fejlődésének, a nyugati és keleti régi-
óban egyaránt egyik fontos mozgatórugója az 
adók megállapításának kérdése, azok mértéke. 
(a másik ilyen kérdés az újoncállítás, a katonai 
toborzás.) kis túlzással azt állíthatjuk, ezek a 
történelmi ívű adóviták a lekötetlen állami tar-
talékok képzéséről szóltak és szólnak.

a közgazdaságtan fejlődése árnyalta a piacról 
kialakított ismereteinket. a monopolisztikus 
és oligopolisztikus verseny közgazdasági elem-
zése, illetve a játékelmélet közgazdasági alkal-
mazása a piaci árképzés sajátos válfajait tárták 
fel. lehetséges olyan piaci ár, amely a társada-
lom terhére a valós költségeknél többet számol 
el, jelentős pénzalapokat hozva létre a mono-
polista/oligopolista vállalatnál. ezt a pénztö-
meget (a kibocsátás reálértékéhez viszonyítva) 
holtteherveszteségként, egy kicsit eltérő össze-
függésben tárgyalják a közgazdasági tanköny-
vek. Nagyon érdekes tapasztalat azonban, hogy 
a privatizált közműcégek árképzésük során fel-
vállalják és kinyilvánítják ezt a pénzforgalmi 
szemléletű gyakorlatot, több olyan díjelemet 
határozva meg publikus beszámolóikban, ame-
lyek üzembiztonsági, ellátásbiztonsági célokra 
szednek be pénzt a lakosságtól a költségalapon 
elszámolt díjelemeken, valamint a nyereségen 
felül. a monopolhelyzetek, az oligopolpiacok 
nem feltétlenül hátrányosak a társadalom szá-
mára. léteznek olyan piaci helyzetek, ahol csak-
is koncentrált, bizonyos technológiai szintet 
meghaladó üzemméret biztosíthatja a biztonsá-
gos, folyamatos és költségtakarékos ellátást. ez 
a probléma azonban rendkívül összetett. egy-
részt, a kapacitástartalékok képzése nem feltét-
lenül közcélokat szolgál. a közgazdaságtanban 
alkalmazott játékelmélet elemi szabályai között 
megtaláljuk a monopolista/oligopolista kapaci-
tással (erőfölénnyel) való visszaélésének lehető-
ségét, hiszen belépési korlátot tud létrehozni, 

és nyilvánvalóan nyert helyzetben van, hiszen 
fenyegetését tartalékkapacitásával be tudja vál-
tani az új belépővel szemben (például trigger 
stratégiák). másrészt, a demokratikus jogállam-
ra nem mint természetes monopolistára tekin-
tünk. ez már nem gazdasági kérdés! lehet, hogy 
a monopolista/oligopolista vállalat képes felelős 
viselkedést tanúsítva állami feladatcsoportokat 
tökéletesen ellátni, biztonságosan finanszíroz-
tatni magát a lakossági piacról, illetve átvenni és 
hatékonyan felhasználni állami bevételeket (dí-
jakat és adókat), cserébe zavartalan szolgáltatást 
nyújtani. azonban politikusainkat szabadon 
választjuk, a monopolistáinkat pedig jóindula-
túan és türelmesen elviseljük. itt van az a pont, 
ahol a brit választópolgárok többsége elgondol-
kodott és feltehetően arra a következtésre jutott, 
inkább az adókból finanszírozott, szakszerűen 
eljáró és kötelezően udvarias bobbyval akar 
érintkezésbe kerülni a közterületeken.

Ha a piac szintén képes olyan mértékű kapa-
citástartalékok képzésére, mint az állam, akkor 
hol húzódnak az állami feladatellátás és a pia-
ci alapon szervezett gazdálkodás határai? ezt a 
problémát sokrétűen mutatja be dr. sivák Jó-
zsef – dr. Vigvári andrás könyve. az elméleti 
megközelítések lehetséges irányait (a klasszikus, 
a keynesiánus és a neoklasszikus, illetve a mo-
netarista iskolák államról vallott felfogásait, a 
Wagner-törvényt, Buchanan public choice el-
méletét, a felsorolás nem lehet teljes…) fokoza-
tosan, különféle szempontok szerint ismételve 
ismerhetjük meg a könyv egyes fejezeteiben, a 
szerzők gazdag tényanyaggal és gyakorlati pél-
dákkal teszik érthetővé a tételeket. a könyv, 
címéhez méltóan, rendhagyó megközelítéssel 
igyekszik segítséget nyújtani az állami beavat-
kozás lehetséges területeinek áttekintésében. 
az állam közjavak előállításában játszott terme-
lő, finanszírozó és szabályozó funkciói alapján 
az állami beavatkozás határterületeit többféle 
szerkesztésű (Báger Gusztáv, Jánossy dániel 
munkái) kettő-, illetve háromdimenziós térkép 
segítségével járhatjuk be, továbbá a szerzők hi-
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teles, részletes és pontos leírást adnak az állami 
feladatellátás gyakorlati összetevőiről. Talán, ha 
a reformszellemű vagy éppen a reformot ellenző 
brit politikusok egy ilyen következetes rendsze-
rezést valaha is elolvastak volna… Vajon ma-
gyarországon jobb a helyzet?

azonban nem csak a politikusoknál hiányoz-
hatnak ilyen irányú ismeretek. a recenzens is 
sokat gazdagodott a könyvben szereplő tananyag 
ismétlésével, illetve az újdonságok megismeré-
sével. az angolszász példák jegyében készítet-
tem a recenziót, ezzel is szeretném befejezni. az 
egyesült királyság után az egyesült Államokkal 
összefüggésben szeretnék egy másik, nagyon ta-
nulságos közjátékot megemlíteni. a híres jegy-
bankelnök, Alan Greenspan is letette voksát a 
kapacitástartalékok szükségességéről folytatott 
elméleti és politikai vitában. a Financial Times 
2011. július 27-i számában, a vélemények rovat-
ban egy rövid írást tett közzé: „a szabályozók-
nak (értsd: hatóságok) kockázatot kell vállalni-
uk, hogy serkentsék a növekedést”. Álláspontja 
szerint a 2007–2008-as válság után a bankvilág 
stabilizálására létrehozott szabályozókon enyhí-
teni kell, lényegében fel kell szabadítani a ban-
kok működésének fenntarthatóságát biztosító, a 
bankmérlegekben kötelezően, különféle címeken 

lekötött tartalékokat. ezek a pénzek értelmetle-
nül nyugszanak, forogniuk kellene, hogy a nö-
vekedést beindítsák. ez az álláspont egyáltalán 
nem ismeretlen. Visszaköszön annak a vitának az 
érvanyagából, amelyet a jegybankelnök a politi-
káját bíráló Raghuram Rajan chicagói közgazdász 
professzorral 2005-ben, a bankok kockázatossá-
gának kérdésében folytatott. az élet három év 
múlva csattanós választ adott. de most is várat-
lan esemény történt. Ha nem is cirkáló vonult 
fel a Temzén, a Financial Times 2011. augusztus 
2-i számában a közgazdász szakma krémje nyílt 
levélben reagált. Nagyon röviden és egyszerűen 
utasították vissza az elgondolást, köztük olyan, 
piacellenesnek egyáltalán nem nevezhető nagy-
ságok, mint Eugene F. Fama vagy William F. 
Sharpe. az állami szerepvállalás, a társadalom 
biztonságának garantálása olyan kérdések, ame-
lyek a közgazdaság-tudomány érdeklődésének 
középpontjába kerültek a XXi. század elején. 
a szakszerű válaszokhoz komoly felkészültség-
re van szükség, ennek elemeit közvetíti minden 
érdeklődő olvasó számára dr. sivák József és  
dr. Vigvári andrás kitűnő könyve.
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