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A koronavírus-válság,  
a fenntartható fejlődés  
és az ösztönző állam modellje
Összefoglaló: A koronavírus-válság és a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé teszik az ösztönzőállam-modell hatékony 

működését. Jelen tanulmány e cél elérését szolgáló kutatásnak a „filozófiáját”, irányait és első eredményeit mutatja be. Szem-

léletünkben a pénzügyi és etikai ösztönzők piaci szereplőkre gyakorolt pozitív és negatív szinergia hatásainak vizsgálatával 

eljuthatunk az ösztönző állam céljainak a megvalósulásához. E szemlélet és a kapcsolódó hatáselemzés alapján megállapítható, 

hogy Magyarország válságkezelése 2020. júniusban a leghatékonyabbnak, októberben pedig a harmadik leghatékonyabbnak 

bizonyult az Európai Unióban. Kutatásunk másik fő iránya a fenntartható fejlődés jelenleginél sokoldalúbb, a pénzügyi fenn-

tarthatósággal kiegészített négydimenziós modellel történő megalapozása, kiemelt figyelemmel a fenntartható fejlődés és a 

versenyképesség szoros összefüggésrendszerére. E modellben, kiemelten annak dinamizálásában meghatározók a globálisan 

érvényesülő megatrendek és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai eléréséhez hozzájáruló hazai eredményeink.1

KulcsszavaK: ösztönző állam, állami funkció, közösségi jóllét, Covid–19, válságkezelés, gazdasági növekedés, versenyképes-
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A gazdasági szereplők közötti összhang és az 
érvényesülő szinergiahatások feltárása a gaz-
dasági fellendülés (tartós konjunkturális fel-
ívelés) idején és a gazdasági krízishelyzetben 
(recesszió) egyaránt hozzájárulhat a – gazda-
ságpolitikai ágak szintjén jelentkező – nem-
zetgazdasági és a társadalmi kihívások megvá-
laszolásához. A 2020. márciustól szeptemberig 
tartó időszak megmutatta, hogy a koronaví-
rus-járvány és az abból eredő válság eredmé-
nyesen és fenntarthatóan kizárólag e szinergiák 
megőrzése melletti célzott és felelős állami sze-

repvállalással lehetséges. Hangsúlyozzuk, hogy 
a 2020-as koronavírus-válság a 2008–2009. 
évi gazdasági és pénzügyi válságtól egészen el-
térő és korábban még nem tapasztalt természe-
tű, amely a gazdasági és társadalmi működés 
széles spektrumán megmutatkozik. Az álla-
mok a maguk módján és alkotmányos kultú-
rájuknak megfelelően kezelik ezt a nehéz és 
korábban nem tapasztalt helyzetet. A külön-
leges helyzetek különleges jogi megoldásokat 
tesznek szükségessé a közrend védelmében és a 
közjó érdekében (koltay, 2020).

Az előzőekből az következik, hogy az állam 
és a piac, illetve az állam és a társadalom egé-
sze közötti, és a 2010-től életre hívott magyar 
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modell részeként megvalósított szinergikus 
összhang megóvása, valamint erősítése kulcs-
fontosságú. Az állam és a piac összhangjának, 
harmonikus működésének dimenziójában új 
típusú állammodell jött létre, amely gazdaság-
történeti jelentőségű átalakulásként értékelhe-
tő (Parragh, 2019). Az ösztönzőállam-modell 
megteremtette az állam és a piac közötti össz-
hangot (lásd 1. ábra).

Jóllehet, a világgazdaság irányából 2019-
ben több kockázat is mutatkozott, a jelenle-
gi járványhelyzetre mégsem lehetett számítani. 
2020-ban a gazdaságpolitika ismét több fron-
ton jelentős kihívásokkal néz szembe, amelyek 
a következők: Covid–19-válság és az abból kö-
vetkező gazdasági válság kezelése; átmenet a 
fenntartható gazdasághoz: környezeti és társa-
dalmi fenntarthatóság; növekvő eladósodás ke-
zelése (Matolcsy, 2020a).

Álláspontunk szerint a 2020-as korona-
vírus-válság kezelése a magyar modell, te-
hát az aktív és ösztönző állam próbatétele az 
új gazdasági és társadalmi feltételek közepet-
te (Alaptörvény, jogintézményi- és gazdasági 
intézményi háttér stb.). korunk kibontakozó 
megatrendjeihez történő alkalmazkodás fel-

adatát úgy szükséges megoldanunk, hogy a ko-
ronavírus-járványból való kilábalást követően 
minél dinamikusabban valósuljon meg a ma-
gyar gazdaság hosszú távon fenntartható fejlő-
dési pályára állítása.2

KUTATÁSI SZEMLÉLET  
ÉS MÓDSZERTAN

A szinergiakutatás általános módszertani 
kerete

A kutatásunk során követett általános szem-
pont fontos jellemzője a kettősség: 

•	a gazdaság, a társadalmi szintek és szerke-
zetek leíró-elemző értékelése, valamint a 
létrejött állapotok feltárása mellett 

•	a másik alapvető irányultság a működés és 
hatások, a változás irányainak és mozgás-
terének, illetve az ennek érdekében tett ál-
lamintézkedési javaslatoknak a bemutatása. 

E kettősség jól jellemezhető Hans Kelsen 
metaforájának tekintett lépcsőmodell-elmé-
letének formulájával.3 kutatásunkban az első 
irányultságot a gazdasági és társadalmi álla-

1.ábra 

Az ösztönzőállAm-modell kulcselemei

Forrás: Parragh és szerzőtársai (2020) alapján

terelés
: 

motiváció
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Az állAm és A piAc 
összhangja
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potok feltárása, a másik irányultságot pedig a 
működés és hatás változására tett javaslatok je-
lentik (lásd 2. ábra).

A kutatás főbb kategóriái esetében – az 
Alaptörvény kivételével – párhuzamosan ér-
telmezhető az állapotfeltárás és a változási ja-
vaslattevés. Interdiszciplináris szemléletünk az 
adott kategóriák esetében kiemelt figyelmet 
fordít a társadalmi összefüggésekre, feltételek-
re és hatásokra (Polányi, 2004). 

Államcél
Az állam tevékenysége, feladatai évszázadok 
óta vitatott történelmi koncepciók a gondol-
kodók és a gyakorlati emberek számára egy-
aránt. A koncepciók értelmezési körei a leg-
kisebbtől a legszélesebbig, a totális államig 
terjednek. Az Alaptörvény után a kiinduló-

pontot jelentő államcél értelmezése az eszmé-
nyi, igazságos államtól kezdve (Platón, Ariszto-
telész), a középkori bonum commune, a közjón 
és az igazságot, valamint a közjót megvalósító 
láthatatlan kézen (Adam smith) keresztül a pi-
aci tökéletlenségek ellenére egészen a jóléti op-
timumot megvalósító Pareto-optimumig és a 
Rawls-féle igazságig és közösségi jóllétig terjed. 

Ennek fényében meglepő a neoliberális el-
méleteknek az az álláspontja, amelyek az álla-
mi és a gazdasági tevékenységek szétválasztá-
sát javasolja, és az állami tevékenység csak azt 
szolgálhatja, hogy az emberek munkaképessé-
gének a fenntartását (oktatás, egészség) segít-
se elő. E liberális, a javak elosztásának szem-
pontját előtérbe állító koncepcióval szemben 
az ENsz Polgári és Politikai Jogok Egységok-
mánya ráutal arra, hogy az ember ennél össze-

2. ábra 

Az állApotfeltárás és változási jAvAslAt kApcsolAtA A kutAtásbAn

AlAptörvény

állAmcél

állAmi funkció

állAmi felAdAt

jAvAslAtok, strAtégiák

állApotfeltárás

változási jAvAslAttevés

Forrás: Varga (2002) alapján saját szerkesztés, 2020
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tettebb értékérvényesítő és érző lény is, aki ké-
pes az átfogó mérlegelésekre.

Mindezt figyelembe véve adódik a követ-
keztetés, hogy az egyik általános államcél a vé-
delem, a másik a közösségi jóllét biztosítása. 
Ebben a két államcélban fejeződik ki az objek-
tív szükséglet, amit elérni kíván az állam a fo-
lyamatos fennmaradás és fejlődés érdekében. 
Ez az objektív szükséglet szubjektív formában 
jelenik meg, hiszen e célok az állam nevében 
eljáró személyek, az etikai és politikai értelem-
ben vett intézményesített összessége. Ennek 
létrejötte természetesen nem mentes a konf-
liktusoktól, gondoljunk csak a központi kor-
mányzati és az önkormányzati célelképzelések 
között a gyakori eltérésekre. 

Védelem
Az állami közösség első és legrégebbi célja a vé-
delem, ami biztonságot nyújt a külső ellensé-
gekkel és a belső viszályokkal, ellentétekkel, 
valamint a természeti csapásokkal szemben. A 
svájci szövetségi alkotmány 2. cikke az állam 
védelmi feladatát például így fogalmazza meg: 
„A szövetség célja a haza függetlenségének bizto-
sítása a külső erőkkel szemben a belső nyugalom 
és rend fenntartása, a szövetségesek szabadságá-
nak és jogainak védelme és azok közös jóllétének 
előmozdítása.”
 A külső védelem vonatkozásában – a ko-

rábbi korok területszerzéseivel szemben – a 
mai modern államok célja a szuverenitásuk 
megőrzése. Már csak azért is így kell ennek 
lenni, mert az ENsz Alapokmány csak a véde-
lem érdekében teszi lehetővé a harci eszközök 
felhasználását, megtiltja a katonai agressziót. 

A külpolitika céljai is megváltoztak. A füg-
getlenség korábbi megtartása helyett a külpo-
litikai tevékenység középpontjában a béke és a 
szolidaritás, a nemzetközi együttműködés, kü-
lönösen a gazdaság és az űrkutatás területén ki-
bontakozó együttműködés áll. 
 A belső védelem feladata a polgárokat fe-

nyegető veszélyek elhárítása. Ezt a feladatot a 

korábbi békebírók helyett ma a decentralizál-
tan működő rendőri szervezet látja el. Azokban 
az országokban, ahol indokolt a bűnüldözésért 
felelős rendőrség, például az usA-ban a szö-
vetségi Nyomozóhivatal (az fBI), illetve terje-
dően a Terrorelhárítási Rendőség működik. 

A közösségi jóllét biztosítása
A modern állam jólléti céljainak területeit Tho-
mas Fleiner-Gerster (1980) összefoglalása alap-
ján soroljuk fel. Ezek a következők:

•	az emberi lét biztosítása érdekében ho-
zott intézkedések (a család védelme, támo-
gatása, a természeti környezet védelme, a 
munkanélküliséggel járó ellehetetlenülés 
kiküszöbölése, a szociális ellátások, a sze-
gényekről való gondoskodás szélesítése),

•	a kibontakozás lehetőségének biztosítá-
sa (az oktatási feladatok ellátása, a to-
vábbképzés, felnőttoktatás támogatása, az 
egyén kibontakozásával kapcsolatos sze-
mélyiségvédelem, az ember kreatív képes-
ségeinek elősegítése), és

•	az együttélésből adódó feladatok (a jól fel-
épített, hatékonyan működő igazságszol-
gáltatás, a nyugodt egymás mellett élés, a 
felek egymás iránti bizalma, a jó együtt-
működés feltételeinek a megteremtése, az 
együttéléshez szükséges infrastruktúra lét-
rehozása és fejlesztése, az egészséges piac, 
a piacképes vállalkozások létrejöttének se-
gítése).

E jólléti területek összekapcsolódó kategó-
riája a közjó, amelynek szolgálata az állam kö-
telessége. A területek alapján látható, hogy a 
közjó túlmutat az anyagi javakon és az erköl-
csi javakra is kiterjed, sőt olyan élő organizmus 
kibontakozását is jelenti, amelyben az emberi 
szolidaritás segítéségével megvalósulhat a bol-
dog emberi közösség. 

A közjó – szélesebb (filozófiai) értelemben – 
olyan emberi jó, amely az igazságra irányul, azt 
szolgálja, és a személyekre kell visszairányul-
nia (Maritain, Jacques, 1998).4 Ebben az eset-
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ben lehetővé válik annak a követelménynek az 
érvényesülése, hogy a közösség célja az egyén 
céljával egybe essék (Aquinói szent Tamás). 
Amennyiben mindez megvalósul, jó kormány-
zásról beszélhetünk. 

A közjó három lényeges elemet foglal ma-
gában: 

•	az emberi személy alapvető jogainak tiszte-
letben tartását és előmozdítását, 

•	a jólétet, azaz a társadalom szellemi és 
anyagi javainak gyarapodását, valamint 

•	a társadalom és tagjai békéjét, biztonságát. 
A közjó fogalomszemléletének ismeretében 

feltehető a kérdés: mi vagy milyen tekintély 
tudja elősegíteni a közjó érvényesülését? Nyil-
vánvaló, hogy két intézményrendszer szerepe a 
meghatározó: a piaci és az állami szféráé, illet-
ve az együttműködésük harmóniája vagy an-
nak hiánya. E kapcsolatban az állam általános 
feladata, hogy a közgazdaság-tudomány, ki-
emelten a jóléti közgazdaságtan eredményei-
re építve tegyen erőfeszítéseket a közjó érvé-
nyesülését akadályozó, feloldatlan feszültségek 
oldására. Az egyik ilyen feszültség a piaci mű-
ködés és a személyek önmegvalósítási lehető-
sége között abból adódik, hogy a személyek 
egy része a piac, másik része az állampolgárok 
klubjába tartozik, s így egyenlő jogaik ellenére 
egyenlőtlen vagyoni helyzetben vannak. Má-
sik kiemelkedően fontos feloldatlan feszültség 
a hatékonyság és a méltányosság (igazságosság) 
között áll fenn, mivel a piac biztosítja a haté-
konyságot, ám az igazságosság elősegítése az ál-
lam feladatát képezi.

A közgazdaságtan több iskolája (például a 
korai neoklasszikus szemléletet, illetve az új 
jóléti közgazdaságtani megközelítést alkalma-
zó iskola) számtalan elméletet és mérési mód-
szert (Pareto-hatékonyság, kaldor–Hicks-
hatékonyság, Bentham jóléti függvénye stb.) 
dolgozott ki, ám mind ez ideig nem tudtak 
adni olyan biztos iránytűt a döntéshozók ke-
zébe, aminek segítségével a közjó magasabb 
szintje elérhető lenne.

A közjó, mint az egyéni és a közösségi ér-
dekek harmonikus megvalósulásának alapelve 
– elmélettörténeti szempontból – több oldal-
ról is értelmezhető. Az egyik fő irány az indi-
vidualizmus, a másik a kollektivizmus. Az in-
dividualizmus és a kollektivizmus szemléleti 
ellentétének a feloldására több kísérlet is tör-
tént. Például az úgynevezett neoliberalizmus 
képviselői (W. Eucken, f. Hayek, W. Röpke 
stb.) felismerték a monopóliumok kialakításá-
val járó veszélyeket, és a törvényes rendet kí-
vánták megerősíteni a szabad verseny védelme 
érdekében.

A közjó, az egyéni szabadság és az egyén tár-
sas lény jellegéből adódó korlátozó kötöttsé-
gek szintézisére mind ez ideig a szociális piac-
gazdaság modellje nyújt leginkább – részben 
elméleti, de főleg gyakorlati – lehetőséget.5  
E modellben lehetőség nyílik a piaci kudar-
cok kiküszöbölésére, a társadalmilag elfogad-
ható jövedelemelosztás megvalósítására és a 
társadalom tagjai számára a tulajdonszerzésre. 
A modell részét képezi a gazdasági szereplők 
együttműködési készsége, illetve az erre való 
törekvés, tehát a szolidaritás. 

A közjó állami szerepvállaláson keresztül 
történő gyakorlati megvalósítása számára ki-
induló feltételrendszert alkotnak az alaptörvé-
nyek (elsősorban az Alkotmány), a nemzetközi 
egyezmények, és a fejlődés mozgásterét beha-
tároló belső és külső adottságok, körülmények. 

Jóllehet az állami jogalkotás szerepe fontos, 
de egyrészt a jogi kereteken kívülre is ki kell 
terjednie a közjónak, másrészt a jog kizárólag 
egy eszköz bizonyos célok előmozdítása érde-
kében, de nem az egyetlen eszköz. A II. szá-
zadban élt Iuventius Celsus jogtudós híres sza-
vai szerint „a jog a jó és méltányos művészete.”6 
Ezt az elvet követi Nizslovszky Endre (1931), 
aki szerint a „jog az erkölcs minimuma.” 

A 2012. január 1-jétől hatályos Magyaror-
szág Alaptörvénye már 6 alkalommal említi a 
közérdek fogalmát. Ezek közül kiemelnénk a 
következő hivatkozást: az Alaptörvény 38. cikk 
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(1) bekezdése szerint „az állam és a helyi önkor-
mányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemze-
ti vagyon kezelésének és védelmének célja a köz-
érdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése 
és a természeti erőforrások megóvása, valamint a 
jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevéte-
le. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének 
és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás-
nak a követelményeit sarkalatos törvény határoz-
za meg.”

Ennek alapján pedig az Alaptörvény már 
tartalmaz a közérdekre utalva a közjó színvo-
nalának emelésével kapcsolatos állami elkö-
telezettséget, hiszen az államnak a közjót kell 
szolgálnia, vagyis olyan javakat kell gyarapíta-
nia, amelyek az adott nemzet egyes csoportja-
in felül állnak. A közjó az egyén, a közösség és 
a vállalkozók érdekében valósul meg. A célok 
mellett a mód is fontos szempont kell, hogy 
legyen az állam, illetve az államapparátus mű-
ködtetése szempontjából. Ilyen szempontból 
a legfontosabb, hogy a működés hatékony és 
egyben versenyképes is legyen, amelynek meg 
kell jelennie a jogi szabályozás rendszerében.

Az állami funkció
Az államcélban kifejezett érdekek ténylegesen 
az állami funkciókban, az állami tevékenység fő 
irányaiban és területein fejeződnek ki, valósul-
nak meg. Itt már a realitáson, a konkrét kör-
nyezeten van a hangsúly, és nem a követelmé-
nyeken, a ’kell’ megnyilvánulásain, ahogyan azt 
az államcél esetében láttuk. Ebből következően 
kiemelkedő jelentőségű azoknak a (statisztikai, 
ellenőrzési, közvélemény-kutatási stb.) infor-
mációknak a szerepe, amelyek az állami funk-
ciók működéséről és társadalmi hatásaikról tá-
jékoztatnak. Ez a „visszacsatolás” teszi lehetővé 
az államvezetés számára a gazdasági és társadal-
mi változásokat szolgáló döntéshozatali javasla-
tok kidolgozását. fontos tehát, hogy az állami 
funkciókat megjelenítő kategóriák lényeges tar-
talommal bírjanak, illetve a funkcióknak olyan 
tevékenységcsoportokat tekintsünk, amelyek 

objektív és viszonylag tartós megítélést tesznek 
lehetővé a befolyásolt társadalmi folyamatok és 
viszonyok vonatkozásában. 

Az állami funkciók osztályozásának jelen-
tőségéről megállapítható, hogy hasznos segít-
ségnek bizonyul az állami tevékenységek (te-
vékenységcsoportok) indokolt határainak a 
megállapításánál. 

A kutatás célja, az állam, a vállalati szfé-
ra és a társadalom szinergiájának, kiemelten 
az ország versenyképességének a vizsgálata, 
indokolja, hogy kísérletet tegyünk az álla-
mi funkciócsoportok ellátásának minősítésére 
Magyarországon azzal a céllal, hogy meghatá-
rozásra kerüljenek azok az állami funkciócso-
portok, amelyek hatására leginkább javulhat a 
versenyképesség. 

A szakértői értékelésre a magyar szakértői 
csoportosításokat úgy módosítottuk, hogy fi-
gyelembe vettük a globalizációnak a funkci-
ókra gyakorolt hatását, továbbá a Világbank 
(1997), Francis Fukuyama (2015) és az álta-
lunk végzett kutatások, valamint Báger (2006) 
csoportosítási javaslatait is, amelynek eredmé-
nyeként 14 állami funkciócsoportot külön-
böztettünk meg. Ezeket a 3. ábra tartalmazza, 
mégpedig sajátos csoportosításban, úgymint 
minimális funkciók, közbülső funkciók és ak-
tivizáló funkciók. 

A funkciók áttekintése után felmerül a kér-
dés, hogy az egyes funkciók ellátása hogyan 
történik. Az ellátás foka nagymértékben függ 
attól, hogy milyenek a jogszabályi és intézmé-
nyi keretek, hiszen a közfeladat-ellátás körét 
jogszabályok határozzák meg és intézmények 
látják el. A jogi kereteknek egy másik szerepe 
is kiemelkedő jelentőségű, tudniillik az, hogy 
milyen környezetet teremt az üzleti szféra és a 
lakosság tevékenysége számára. 

A felsorolt megfontolások alapján került sor 
a Delphi-módszer alkalmazására oly módon, 
hogy az ismertetett dimenziókra és az egyes 
funkciókra vonatkozó kérdésekre adott vála-
szok alapján megállapítható legyen 
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•	egyfelől az állami intézmények közfeladat-
ellátásának eredményessége, 

•	másfelől az állami funkciók jogi definiált-
ságának színvonala. 

E módszer alkalmazására először 2010-ben 
került sor. A feltett kérdéseket megválaszoló 
szakértői kör az Állami számvevőszék és kuta-
tó Intézet, 7 minisztérium, 3 kutatóintézet és 
4 egyetem munkatársaiból állt össze.

A szakértői kérdésekre adott válaszok alap-
ján két fő eredménykritériumot alkottunk: 
1. a funkció vagy közfeladat-ellátás eredmé-
nyességét és 2. a funkció jogi definiáltságát, 

amelynek alapján értékeltük az állami funk-
ciók csoportjait. Az elsőhöz az átfogó műkö-
dési eredményekre, a kormányzati irányítási 
teljesítményekre adott válaszok, a második-
hoz a jogszabályalkotással és a jogalkalmazás-
sal kapcsolatban adott válaszok szolgáltatták az  
alapot. 

Az elemzés eredményét a 4. ábrán érzékel-
tetjük, amelyen az állami funkciók csoportjait 
(1. táblázat) a két eredménykritérium alapján 
adódó dimenzióban négy mezőre osztva mu-
tatjuk be. Az egyik dimenzió, a téglalap alapja 
az állami funkciók definiáltságát, tisztázottsá-

3.ábra 

Az állAmi funkciók csoportjAi

minimális funkciók

1 Védelem, törvényesség és rend

2 Tulajdonjogok biztosítása és védelme

3 Makrogazdasági irányítás

4 Közegészségügyi ellátás biztosítása

5 Szociális kohézió (a szegények helyzetének javítása)

6 Nemzetközi (globális) együttműködés erősítése

közbülső funkciók

7 Externáliák érvényesítése az oktatásban és a képzésben

8 Externáliák érvényesítése a környezetvédelemben

9 Az oktatás megfelelő minőségének biztosítása

10 Verseny és monopóliumok szabályozása

11 Nyugdíjbiztosítás, családtámogatás, munkanélküliek ellátása

Aktivizáló funkciók

12 Versenyképesség erősítése

13 Jövedelem-újraelosztás

14 Állami (pénzügyi) ellenőrzés

Megjegyzés: Externalitásról akkor beszélünk, ha egy gazdasági tevékenység, illetve beavatkozás olyan harmadik szereplőt is érint, aki nem 
vesz részt közvetlenül a tevékenységben, de hatásai előnyt vagy hátrányt okoznak más számára. Ilyen például a környezeti szennyeződés, 
amikor egy vállalat füst vagy más szennyezése tisztítási kiadásokat okoz a település lakosságának. 

Forrás: Báger, (2006) alapján, saját szerkesztés 2020
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gát, az intézményi és jogi háttér kiépítettségét, 
a másik dimenzió, a függőleges oldala pedig a 
funkciók ellátását végző állami intézmények 
megvalósító képességét, a funkcióvégzés ered-
ményességét reprezentálja. A négy mezőt el-
választó tengelyek azt jelzik, hogy az egyes di-
menziók az adott eredménykritérium alapján 
megfelelőek. A tengelyek által bezárt mező 
négy része azt jelzi, hogy a funkciók definiált-
sága jobb vagy kevésbé világos, illetve azokat az 
intézmények hatékonyan vagy kevésbé hatéko-
nyan látják-e el. Ennek alapján világos, hogy 
a II. mezőben találhatók a mindkét tekintet-
ben legjobban ellátott funkciók, mégpedig an-
nak arányában, minél közelebb helyezkednek 
el a jobb felső csúcshoz. A III. mező minden-
nek a fordítottja.

Az állami funkciók csoportjainak szintjén 
egy-egy vektorral (pontokkal és hozzá kap-

csolódó nyíllal) jelöljük a szükségesnek tar-
tott változások irányait, pontosabban a szak-
értők által minősített állapothoz kapcsolódó 
változtatási prioritást. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy kizárólagos egyirányú fejlesz-
tésre gondolunk, ezzel pusztán a sorrendiség, 
a fontosság szempontját érzékeltetjük, vagy-
is azt, hogy elsőbbséget a definiáltság javításá-
nak (vízszintes nyíl) vagy éppen a végrehajtás 
eredményessége fokozásának adunk (függőle-
ges nyíl).

Témánk szempontjából – mint a 4. ábrá-
ból látható – a versenyképesség erősítésének 
(12-es számmal jelölt) funkciója a III. mező-
ben található, ahol mindkét eredmény kritéri-
um alacsony fokú. Az intézményi eredményes-
ség vonatkozásában a válaszok ezt elsősorban a 
makrogazdasági és a pénzügyi mutatók (költ-
ségvetési hiány, adósságtörlesztés) fenntartha-

4. ábra 

állAmi funkciók és eredményességük

In
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Állami funkciók definiáltsága

Forrás: Báger, Kovács (2010) alapján
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tóságának bizonytalanságával, valamint a fej-
lesztési források (beleértve a k+f-kiadások 
nagyságát is) elégtelenségével indokolták. Eb-
ből a szempontból fontos okként tekinthe-
tő a versenyképesség javítását szolgáló célok és 
programok kidolgozására jellemző gyenge kor-
mányzati irányítási tevékenység is.

A vizsgálat eredményeit az állami funkci-
ók típusai – a minimális, a közbülső és az ak-
tivizáló funkciók – oldaláról nézve azt látjuk, 
hogy a legkedvezőtlenebb III. mezőbe tarto-
zik a legfontosabb aktivizáló funkció, a ver-
senyképesség erősítése, a három minimális 
funkció (a makrogazdasági irányítás, a köz-
egészségügyi ellátás biztosítása és a szociális 
kohézió), valamint a két közbülső funkció (az 
externáliák érvényesítése az oktatásban, a kép-
zésben és az oktatás megfelelő minőségének 
biztosítása).

Az állami funkciók e korábbi felmérésének 
módszertani célú felidézésével arra kívántunk 
rámutatni, hogy újból célszerű lenne egy ilyen 
vagy hasonló felmérést elvégezni egyrészt az ösz-
szehasonlító elemzés elvégzése, másrészt a je-
lenből kiindulva az előremutató intézkedési 
irányok feltárása érdekében. 

Az állami feladat

A feladatok sokszínűsége
Az állami tevékenység vizsgálatának negyedik 
szintje, az állami feladat, illetve az állami fel-
adatok összessége. Itt a tevékenység részletesen 
értelmezett, olyan mélységben, ahogyan példá-
ul az állami költségvetés finanszírozza az állam 
sokágú tevékenységét. Ennek esetszáma 3000–
3500 közöttire becsülhető szemben – esetünk-
ben – a 14 állami funkcióval. Ezt a szintet több 
szakíró a szakpolitikák szintjének tekinti és az 
állami feladatokból alkotott tevékenységcso-
portokat szakpolitikáknak (például vidékfej-
lesztés, környezetpolitika, államadósság me-
nedzselési politika). E gazdasági és társadalmi 

állapotok, politikák elemzésével megállapítha-
tók azok a mélyebb, tartalmi, kölcsönös ösz-
szefüggések, amelyek az egyes szakpolitikák 
között léteznek, és nélkülözhetetlenek az elő-
remutató döntések megalapozása számára. 
Gyakorlati szempontból fontos az állami fel-
adat kategóriájának alkalmazása azért is, mert 
ezen a ponton kiegészül a kategória tartalmi 
értelmezése a megvalósításhoz szükséges köz-
hatalmi és intézményei keretekkel, emberi erő-
forrásokkal és a fenntartás pénzügyi támogatá-
si forrásaival. 

E feladatellátással kapcsolatos állami tevé-
kenység két csatornán keresztül működik: 

•	egyrészt a szabályozási és gazdaságszervezé-
si feladatok (piacteremtés, ösztönzés-tere-
lés, támogatás, engedélyezés) elvégzésével 
teszi lehetővé az üzleti vállalkozások szá-
mára az eredményes közreműködést;

•	másrészt a közpénzügyi rendszeren keresz-
tül biztosítja a mindennapi életvitel szá-
mára fontos állami és önkormányzati fel-
adatok megvalósítását.

E két szféra működésével kapcsolatban nél-
külözhetetlen annak a követelménynek az ér-
vényesítése, hogy – felismerve egymásrautalt-
ságukat – folyamatosan mindkét szféra a közös 
problémamegoldás optimalizálásának szelle-
mében járuljon hozzá a társadalmi szükségle-
tek folyamatos kielégítéséhez. sőt, arra is szük-
ség van, hogy – harmadik partnerként – a civil 
szféra aktív cselekvőként részese legyen ennek 
az alkotó folyamatnak. 

Természetesen, egyetlen kutatás kereté-
ben nem lehetséges az állami feladatellátás 
teljeskörű kiértékelése egy vagy néhány évi 
költségvetés alapján. Reális kutatási célnak 
csak azt tekinthetjük, hogy az állami feladat-
halmazból: 

•	a fontos és a társadalmi hatékonyság szem-
pontjából nem kielégítően ellátott felada-
tokat (például az állami és önkormányzati 
tulajdonú vállalatok minőségi irányításá-
nak a kérdését), vesszük górcső alá;
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•	vagy az ország versenyképességének emelé-
sét szolgáló feladatokra;

•	vagy a jövő szempontjából meghatározó új 
fejlődési utak (például az űripar) feltárásá-
ra fókuszálunk.

E vonatkozásban a kutatási prioritások rész-
letesebb meghatározása, célszerű arányainak 
kialakítása további körültekintő mérlegelése-
ket igényel. 

A feladatok elemzése az ösztönzőállam-modell 
tükrében
A kutatásban az állami feladatok megvalósulá-
sát elemezzük – a kiválasztott körben – a ko-
operatív ösztönzőállam-modell szemléleti ke-
retében annak érdekében, hogy hozzájáruljunk 
a tudásalapú gazdaság és a fenntartható fejlő-
dés céljainak az eléréséhez.

Az ösztönzőállam-modell főbb jellemzői a 
következők:
A piac által vezérelt gazdaság olyan válto-

zata, amely ellátja az állam funkcióit (lásd az 
előző pontot), de a vállalati (mikrogazdasági) 
folyamatokba és a piaci koordinációba nem 
avatkozik be.
Az állam a funkciók és feladatok megva-

lósításához szükséges feltételeket megteremti, 
a vállalatok ehhez való hozzájárulását és a vál-
lalatoknak egy már elhatározott céltól történő 
esetleges eltérését ösztönzéssel éri el, amennyi-
ben az a vállalatok érdekével és egyetértésével 
találkozik.
Az állami ösztönzés szelektív anyagi (pénz-

ügyi), erkölcsi- és szabálykövetést ösztönző 
rendszereken keresztül valósul meg, oly mó-
don, hogy az ösztönzéssel kapcsolatos vállalati 
észrevételek, javaslatok visszacsatolnak az álla-
mi intézményekhez (lásd 5. ábra). A két ösz-
tönző rendszer egymást kiegészíti. Elkerülendő 
az erkölcsi ösztönzés és a közösségi motivációk 
jelentőségének az alábecsülése.
Mint az 5. ábrából látható, a civil szféra a 

lakossági igények megjelenítésével és az állami 
feladatellátás véleményezésével szintén jelen-

tős szerepet tölt be az ösztönző állam műkö-
désében. Emellett a szféra termelő és szolgálta-
tó tevékenysége is nélkülözhetetlen a gazdaság 
hatékony emberbaráti/emberközpontú műkö-
déséhez. 
A közszolgáltatási és gazdaságfejlődési pá-

lyákat – az ösztönzési modell szűkebb értelme-
zésében – közvetlenül négy tényező formálja: 
az anyagi (pénzügyi) ösztönzés, az erkölcsi ösz-
tönzés, a civil szféra, valamint az állami és ön-
kormányzati tulajdonú vállalatok tevékenysé-
ge. E tényezők szoros összefüggésben vannak 
egymással és a vállalkozói szférával, ezért – a 
nagyobb hatékonyság érdekében – koordi-
nációval szükséges a harmonikus összhangot, 
egyensúlyt megteremteni. E feladatok koordi-
nálását ellátó közigazgatás négy szerepköre:

•	jogi-intézményi keretet nyújt a négy té-
nyező és a gazdaság egésze számára, vala-
mint szabályozáson keresztül is ösztönöz;

•	szolgáltatásokat (oktatás, egészségügy, inf-
rastruktúra kialakítása és fenntartása) nyújt 
a gazdasági és társadalmi szférák számára;

•	védi a rászoruló lakossági csoportok érde-
keit, illetve a természeti környezetet;

•	elősegíti és ösztönzi, hogy nemcsak az in-
tézmények és vállalatok belső szerveze-
ti működésében, hanem egymás közötti 
kapcsolataiban is érvényesüljön és erősöd-
jön a közösségi erőfeszítéseket támogató és 
a szabálytalanságokat (például a korrupci-
ót) megelőző integritási szemlélet és gya-
korlat.
A harmonizáló tényezők és gazdasági ága-

zatok egyensúlyi helyzete alapján elérhető, 
hogy a szinergiahatások szervezeti és személyi 
szinteken egyaránt magas fokon kibontakozza-
nak és támogassák a fenntartható fejlődési cé-
lok elérését. Ezzel kapcsolatban fontos annak 
a követelménynek a teljesítése is, hogy e célja-
ink és közpolitikáink összhangban legyenek a 
nemzetközi erőfeszítésekkel.

A fenntartható versenyképességgel ösz-
szefüggésben a szinergiakutatásunk szem-
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pontjából releváns értelmezésére térünk ki.  
A szinergia szó görög eredetű, jelentése együtt-
működés: syn mint együtt, illetve az ergos mint 
dolgozni (Bakos, 1994). Megjegyezzük, hogy 
a szinergia nemcsak az együttműködést, ha-
nem az abból fakadó hatásokat is magában 
foglalja. A szinergia elméleti hátteréül a veze-
téstudomány, azon belül a stratégia kapcsoló-
dó szakirodalma szolgál. Ennek megfelelően a 
szinergiát pozitív következményekkel járó, va-
lamely hatást támogató, illetve a negatív kö-
vetkezményeket mérséklő vagy megszüntető 
fogalomként értelmezzük. A szinergia ellentét-
párja az értékteremtést akadályozó antagoniz-

mus vagy antiszinergia, tehát az az értékvesz-
tés, amennyivel csökken a realizált szinergia 
szintje a szinergiapotenciálhoz képest. A disz-
szinergiákról a német szakirodalom átfogó el-
méleti háttérrel rendelkezik (Reissner, 1992; 
Hirtzel Leder, Partner, 1993). A rendszer-
elmélet ráirányította a figyelmet a rendszer 
egyes elemeinek viszonyrendszerére, a köz-
tük érvényesülő kölcsönhatásra, változásaira. 
Mindazonáltal szinergiakutatásunk szempont-
jából a kölcsönhatások vizsgálata kerül a kö-
zéppontba, mivel a hangsúly a szereplők (al-
kotóelemek) együttműködésére helyeződik. 
A rendszerelmélet és a vállalatvezetés közötti 

5. ábra

Az ösztönzőállAm-modell értelmezési kerete (hAtás- és visszAcsAtolási 
irányok)

Forrás: saját szerkesztés, 2020
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kapcsolat Johnson, Kast és Rosenzweig (1969) 
kutatásaihoz fűződik, amelyekben a kölcsön-
hatások célirányossága kapcsán az erőforrások 
olyan együttesét értik, amely kölcsönhatások 
útján a feladatok elvégzésére irányul. Tágan ér-
telmezve, az értékteremtésen a potenciális szi-
nergia realizálását értjük (salter-Weinhold, 
1979). A szinergiahatások elemzésénél a ha-
tékonysági (Marosi, 1978), a méretgazdasá-
gossági és az iparági hatásokra is figyelemmel 
kell lennünk. Michael Porter (1980) az ipar-
ági tényezők és a verseny hatásainak össze-
függéseit elemezte, amelyben központi kérdés 
az üzleti egységek eredményességének eltéré-
si okai voltak, így az iparági vagy portfolio-
szinergiahatások. Az egyszeri szinergiák a nö-
vekedéssel kapcsolatos előnyöket jelentik 
(economics of expansion), amelyek hatására erő-
södik a vállalat piaci pozíciója. Ez egyszeri ha-
tásként jelentkezik, mivel egyből beépül a vál-
lalat teljesítményébe. A dinamikus, változást 
előtérbe állító szinergiamegközelítések a közös 
fejlődést (coevolution) tartják a szinergiák leg-
értékesebb formájának (Eisenhardt-Galunic, 
2000), míg Child és Faulkner (1988) kutatá-
sai szerint a partnerek közötti bizalom az egyik 
legfontosabb tényező. A bizalom, a társadalmi 
és erkölcsi tőke kooperatív együttműködéssel 
párosuló előnyös következményeire – pozitív 
szinergia hatásaira – Németh (2020) kutatásai 
a pocokdilemma példáján mutatnak rá. Ennek 
megvalósulásához egyrészt a minden fél raci-
onális érdekén alapuló együttműködés ered-
ményes ösztönzésére, másrészt az együttmű-
ködést nehezítő társadalomlélektani tényezők 
hiányosságainak feloldása szükséges, amelyek 
egyike sem nélkülözheti a bizalom különbö-
ző formáit.

Célszerűnek tartjuk a szinergiahatásokat 
különösen a kutatás-fejlesztés és innováció 
(k+f+I) területén, valamint a beruházási és 
a pénzügyi területen elemezni és azonosítani, 
amelyek szorosan kapcsolódnak a versenyké-
pességi és fenntarthatósági témakörhöz. 

A KUTATÁS FŐ IRÁNYAI

A koronavírus-válság hatásmechanizmusa 
és a kilábalás feltételei

A COVID–19 hatásmechanizmusának szé-
les körben elindult elemzői vizsgálata a fer-
tőzött betegszám alakulásának modellezésétől 
a mikroökonomiai felméréseken és a hosszú, 
múltbeli adatsorok elemzésén keresztül a mak-
rogazdasági indikátoregyüttesek értékeléséig 
terjed (Brodeur-Islam-Gray-Bhuiyan, 2020). 

Az alkalmazott megközelítések e gazdag 
gyűjteményéből a makrogazdasági indikáto-
rok felhasználásán keresztül két megközelítés-
ben összegezzük a válság potenciális gazdasági 
és pénzügyi hatásait. Az egyik a gazdasági reál-
folyamatokra (Carlsson, szlezak et al. 2020), 
a másik a pénzügyi folyamatokra (Baldwin, 
2020) fókuszál. A két eltérő, ugyanakkor ösz-
szetartozó és kiegészítő szemléletet az 1. táblá-
zat illusztrálja.

A kereslet vonatkozásában a reálfolyama-
tokat érintően az egyik legnagyobb hatás az 
aggregált kereslet csökkenése. Ezen belül a 
háztartások áru és szolgáltatások iránti keresle-
tének nagysága és szerkezete – a kezdeti pánik 
jellegű élelmiszer-vásárlások után – jelentősen 
csökken, és változik a jövedelmi és foglalkoz-
tatási helyzet, valamint a jövő bizonytalansá-
gának érzete következtében. A lakossági és vál-
lalati beruházási kereslet szintén érezhetően 
mérséklődik.

A pénzügyi folyamatok oldalán a háztar-
tások rendelkezésére álló jövedelme csökken, 
ami a fogyasztás és a megtakarítás mérséklő-
dését eredményezi. Ezzel kapcsolatban kiemelt 
feladatként jelentkezik, hogy a krízis – elsősor-
ban a foglalkoztatási lehetőségek elvesztése és 
szűkülése miatt – az átlagosnál jobban érinti 
az alacsonyabb jövedelmű lakossági rétegeket.

A válság második transzmissziós csatorná-
ja – a reálfolyamatok esetében – a pénzügyi 
piacok hatását közvetíti a reálgazdaság alaku-
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lása felé. Ez a hatás elsősorban a háztartások 
pénzügyi vagyonának alakulásában és a meg-
takarítások színvonalában nyilvánul meg. De 
olyan pénzpiaci mozgások formájában is, mint 
a tőzsdei árfolyamok és a hosszú lejáratú ál-
lampapírok hozamainak a csökkenése, amely-
re a koronavírus-járvány megjelenése után az 
usA, az Eurózóna, kína és Dél-korea bősé-
gesen szolgál példával. E pénzpiaci indikáto-
rok egyben fontos jelzőszámai a globális lik-
viditás igen változékonnyá alakulásának is. A 
kedvezőtlen pénzpiaci hatások mérséklése ér-
dekében a kormányok és a jegybankok nagy-
arányú válság- és eszközvásárlási programokat 
valósítanak meg, amelyek az első és második 
világháborús évekhez hasonló mértékben nö-
velik az állami részvétel szerepét és arányát. 
Az IMf szerint ebben az évben a gazdag or-
szágok az együttes GDP-jük 17 százalékának 
megfelelő kölcsönnel finanszírozzák a 4,2 tril-
lió usA-dollárnyi kiadásaikat és adóelengedé-
seiket a gazdaság működtetése érdekében. Ez a 
pénzáradat nagy kockázatot jelent a jövő szem-
pontjából és hosszú távra szólóan meghatároz-
za az állam és az üzleti szféra együttműködését 
az adósság menedzselésében.

A pénzügyi folyamatok vonatkozásában a 
második transzmissziós csatorna szerepét csak 
leszűkítetten, a háztartások alacsonyabb jöve-
delmének az importra gyakorolt hatását veszik 

többnyire figyelembe. E hatás együtt jár az im-
port iránti kereslet csökkentésével, ami viszont 
a világ többi részének a jövedelemcsökkené-
sén keresztül a globális export mérséklődését is 
eredményezi. Ez a globális hatásmechanizmus 
elsősorban a nyitott és kisméretű gazdaságokat 
érinti kedvezőtlenül. 

A kínálat vonatkozásában a harmadik 
transzmissziós csatorna az országok gazdasá-
gi teljesítményének korábbinál enyhébb visz-
szaeséseséről tájékoztat: Magyarországon –4,7; 
szlovákiában –2,2; Csehországban –5,8; Ro-
mániában –6,0; Bulgáriában –5,2; Lengyelor-
szágban –2,0-os GDP-visszaesés következett 
be a harmadik negyedévben (lásd 6. ábra). 

Itt megjegyezzük, hogy 2020. második ne-
gyedévhez viszonyítva 11,3 százalékkal bő-
vült a magyar gazdaság, eszerint a harmadik 
negyedévben megindult a gazdasági válság-
ból való kilábalás, amelyet a nemzetgazdasági 
ágak széles körének teljesítménybővülése alá-
támaszt. A hazai gazdasági teljesítmény alaku-
lását tükröző 2020. első három negyedévének 
adatait célszerűnek tartjuk európai kontextus-
ban is értékelni. E tekintetben a magyar gazda-
sági teljesítmény relatív értékeiről megállapít-
ható, hogy a hazai ipari teljesítmény enyhén 
mérséklődött (–2,6 százalék), az építőipar és 
a szolgáltatások (azon belül közösségi szol-
gáltatások) teljesítettek gyengén, noha a pia-

1. táblázat 

A válság potenciális gAzdAsági és pénzügyi hAtásAi

mechanizmusok

transzmissziós csatornák

kereslet 
(közvetlen)

pénzügyi piacok 
(közvetett)

kínálat (közvetlen)
jövedelmi hatások 

(közvetett)

Reálfolyamatok Aggregált kereslet, 

megtakarítás

Pénzpiacok, sokkok Kínálati teljesítmény, 

gazdasági növekedés

Foglalkoztatás, 

keresetek

Pénzügyi folyamatok Háztartási jövedelem, 

megtakarítás

Import és export 

alakulása

Belföldi és nemzetközi 

beszállítások

Keresetek, 

termelékenység

Forrás: saját szerkesztés, 2020
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ci szolgáltatások szűkülése az európai átlagnak 
megfelelően alakult. Magyarország legfőbb 
külkereskedelmi partnere, Németország gaz-
dasága 4,2 százalékkal zsugorodott a harmadik 
negyedévben.

Tekintettel arra, hogy a korábbi hazai gazda-
sági teljesítmény fontos bázisát adták a beruhá-
zások7 – a beruházási ráta 2019-ben 28,6 szá-
zalék volt – és a koronavírus-járvány a magyar 
gazdaságnak ezt a csúcsteljesítményt nyújtó 
erősségét is megtámadta, kulcsfontosságúnak 
tartjuk – különös tekintettel a kilábalás idősza-
kára, amely májusban már megindult, de júli-
usban megtorpant – a beruházások rendelke-
zésre álló állami eszközökkel való ösztönzését.

A gazdasági teljesítmény visszaesésével ösz-
szefüggésben értékelve a bevezetett védeke-
ző intézkedések szigorúságát, megállapítható, 

hogy a korlátozó intézkedések arányának meg-
felelő mértékben csökkent a gazdasági teljesít-
mény. Ez összefüggött egyrészt a vírus hazai 
megjelenésének időpontjával, másrészt a kor-
látozó intézkedések gyors bevezetésével. Több 
ország GDP-je csökkent már az első negyedév-
ben is (lásd 7. ábra). 

Hazánk gazdasági teljesítményének csök-
kenése enyhén meghaladta az eurózóna (–4,4 
százalék) és az Európai unió (–4,3 százalék) 
visszaesésének mértékét, az európai átlag kö-
zelében mérséklődött éves bázison, amit a 
járvány megjelenésének időpontja, a jelen-
tős járműipari kitettség, illetve a régióban je-
lentős turizmus, valamint a beruházások visz-
szaesése magyaráz. Magyarország felzárkózása 
szempontjából oly meghatározó európai uniós 
növekedéshez viszonyított növekedési teljesít-

6. ábra
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Megjegyzés: Szezonálisan és naptárhatással igazított adatok alapján. Hollandia csak naptárhatással, Szlovákia csak szezonálisan igazítva, 
2020. november 24-i állapot szerint elérhető adatok alapján.

Forrás: Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok adatai alapján, MNB, 2020.

I-III. negyedéves GDP-növekedés
Magyarország: -5,4% 
Eurozóna: -7,5%
Különbség: 2,1 százalékpont
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mény szempontjából az első háromnegyedévet 
együtt vizsgálva megállapítható, hogy folytató-
dott a reálgazdasági konvergencia.  

Mindazonáltal az Amerikai Egyesült Álla-
mokban 2,9 százalékkal zsugorodott, míg kí-
nában 4,9 százalékkal bővült a gazdasági tel-
jesítmény 2020. harmadik negyedévében. 
Mindezen adatok ismeretében megállapítha-
tó, hogy Magyarország a középmezőnyben he-
lyezkedik el. 

E globális súlyos negatív hatás az emberi 
életet veszélyeztető fertőzés terjedésének lefé-
kezése érdekében a termelési folyamatok tel-
jes vagy részleges leállításának a következmé-
nye, ami egyúttal a foglalkoztatás teljes vagy 
jelentős átmeneti visszaesésével (létszámleépí-
tés, ideiglenes leállás, munkaidő-csökkentés, 
részmunkaidőben foglalkoztatás, fizetés nélkü-
li szabadság) jár együtt. 

A kínálati teljesítményt továbbá két másik 
fontos körülmény is mérsékli. Az egyik a ház-
tartási kereslet nagyságának és szerkezetének a 
válság hatására történő megváltozása, amely-
ből adódóan a gyors kínálati alkalmazkodás-
hoz a termelővállalati és szolgáltatási szférák-
ban nem voltak meg sem a piaci információs, 
sem a szervezési feltételek. A másik megha-
tározó körülmény – a pénzügyi folyamatok 
szempontjából is – a kialakult belső és kül-
ső termelési láncok működésének az akado-
zása esetleg a megszakadása, illetve velejáróan 
annak a mérlegelése, vajon célszerű-e az ellá-
tási láncok visszahozatala egy adott országba 
és így a külföldi beszállítóktól való függőség 
csökkentése. 

Miközben a 2020. évi koronavírus-válság 
hatásmechanizmusának reálgazdasági elem-
zése az érintett folyamatok szerkezetére fóku-

7. ábra 

Az első háromnegyedéves növekedés és A korlátozó intézkedések szigorúságA 
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szál, a jövedelmi folyamatok követése pedig 
a jövedelemoldali GDP nagyságára, a jövede-
lemtulajdonosok (munkaadók és munkaválla-
lók) jövedelmi arányaira, valamint a keresetek 
nagyságára is figyelmeztet. 

A jelenlegi krízis hatásmechanizmusával 
kapcsolatban végül megjegyezzük, hogy a kö-
rülmények nem tették lehetővé, hogy megvaló-
suljon az ismert kilábalási forgatókönyvek kö-
zül a legoptimistább V-alakú felépülés, amely a 
2018. évi spanyol influenzát az 1968. évi hong-
kongi influenzát és a 2003. évi sARs kitöré-
sét követte. 

A 2020-as koronavírus-válságból való kilá-
balási időszak kulcsfontosságú kérdése elsősor-
ban az élet- és egészségvédelem, másodsorban 
a magyar gazdaság – egy évtized alatt felépített 
– erős fundamentumainak megőrzése és ezál-
tal a gazdaság újra fenntartható növekedési pá-
lyára állítása. 

Az ösztönző magyar állammodellben az ál-
lam a válság idején megszorítások helyett olyan 
gazdaságösztönző intézkedésekre épít, amelyek 
vezérfonala a koronavírus-járvány időszaká-
ban arányos szigorúságú egészség- és életvé-
delmi intézkedések és a gazdasági eredmények 

megőrzése érdekében történő célzott ösztönzés 
(lásd 8. ábra).

Amennyiben az állam képes megteremte-
ni a gazdaságvédelmi intézkedések elhúzó-
dó koronavírus-járványból következő szociá-
lis, gazdasági, majd pénzügyi válsággá alakuló 
kedvezőtlen folyamatait ellensúlyozó optimá-
lis állami szerepvállaláson alapuló gazdaság-
politikai mixet, a koronavírus-válság máso-
dik hullámát követő kilábalás támogatására 
és a veszteségek minimalizálására felhasznál-
hatjuk a válságlehetőségeket. Domokos László 
szerint nem egyszerűen a járvány okozta vál-
ságot kell kezelni, hanem a járvány által fel-
gyorsított változásokat kell jól menedzselni.8 

 A kormányok hatékony fellépése nélkülözhe-
tetlen, miközben a közgazdasági gondolkodás 
is jelentősen átalakul a válság következtében s 
a versenyalapú egyensúlyi modell már nem al-
kalmazható (stiglitz, 2020). A munkaerőpiaci 
változások a biztonság érdekében szükségsze-
rűen a robotizáció és az emberi munkaerő ki-
váltása irányába mutatnak.9

A 2020. évi globális koronavírus-járvány-
ból kibontakozó egészségügyi és gazdasági vál-
ság a 2008–2009. évi NPV által okozott gaz-

8.ábra

Az állAm és A piAc összhAngján AlApuló válságkezelés folyAmAtábrájA

Forrás: saját szerkesztés, 2020
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dasági recesszió mértékét meghaladó negatív 
hatással járt (lásd 9. ábra). A 2020 előtti mint-
egy három év olyan kiemelkedő gazdaságtör-
téneti időszak volt, amely a kiszámíthatóság és 
stabilitás jegyében kivételesen kedvező üzleti 
környezetet teremtett a vállalkozások számá-
ra. A stabil üzleti környezetet a bizonytalan-
sági mutató konjunktúramutatónál tartósan 
alacsonyabb szintje jól szemlélteti. Visszautal-
va a korábban jelzett álláspontunkra, a követ-
kező átmeneti időszak a tíz éve eredményes 
magyar modell próbatételének is tekinthető.  
A két mutató korábban nem tapasztalt elnyílá-
sa a helyzet újszerűségére mutat rá, amely azt 
jelenti, hogy az új válság új megoldásokat igé-
nyel. E megállapításunkat két irányból meg-
erősíti az is, hogy 

•	egyrészt a 2020. októberi adatok szerint a 
bizonytalanság szintje fél év elteltével nem 
változott, ami arra utal, hogy a magyar 
vállalkozások helyzetértékelése sokféle és 
polarizált, hasonlóan a járvány magyaror-
szági kitörésének első hónapjaihoz, 

•	másrészt ugyan a recessziós mélypon-
tot követően indult kilábalás a visszaesést 
mintegy 60 százalékban ellensúlyozó ja-
vulásban megmutatkozik, ám ez a pozitív 
tendencia rendkívül törékeny és mindkét 
irányban változhat a mutató értéke a kö-
vetkező időszakban.

A kooperatív ösztönző magyar állammo-
dell eddig hatékonynak bizonyult intézmény-
rendszere és az egy évtizede épülő társadalmi 
bizalom talaján hazánk kihasználhatja a koro-

9.ábra 

A gvi-konjunktúrAmutAtó és bizonytAlAnsági mutAtó AlAkulásA
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navírus-válságból való kilábalást követő átme-
net lehetőségeit. Az új típusú, eddig ismeretlen 
természetű koronavírus-válságból következően 
megváltozott új társadalmi-gazdasági feltétel-
rendszert hatékony és okos állami szerepválla-
lással, valamint a gazdasági szereplők bizalom-
alapú együttműködésével előnyére fordíthatja 
a magyar gazdaság. Ennek első mérföldkövét 
a gazdaság erős fundamentumainak minél tel-
jesebb megőrzése jelenti. Második mérföld-
kőként a növekedésfókuszú, teljesítményori-
entált és fenntarthatóságra törekvő magyar 
modell innovatív ösztönzőkön alapuló állami 
szemléletet tesz szükségessé.

kiemelendő, innovatív kezdeményezésnek 
tekintjük a Magyar Nemzeti Bank által kifejlesz-
tett Járványkezelési Versenyképességi Mutatót, 
amely lehetővé teszi a nemzetközi járványke-
zelési válságstratégiák eredményességének több 
dimenzióban történő összehasonlítását, és az 
Eu-tagországok járványkezelésének versenyké-
pesség-alapú értékelését (Asztalos, Baksay, szalai, 
2020).Az eddigi tapasztalatok alapján10 hazánk 
megfelelő időben és megfelelő módon reagált 
a pandémia okozta első kihívásokra, amelynek 
eredményeképpen Magyarország járványkezelé-
se 2020. júniusban a leghatékonyabbnak, míg 
2020. októberben a harmadik leghatékonyabb-
nak bizonyult az Európai unióban.11

Az eredményes válságkezelés így lehetővé 
tette, hogy hazánk relatív versenyképességi po-
zíciója erősödjön az Európai unión belül a jár-
vány első hullámának lecsengése után, miköz-
ben a gazdasági és az egészségügyi áldozatok 
közötti egyensúlyt is sikerült megtalálnia (lásd 
10. ábra).

Az ábrán olvasható eredményeket ille-
tően kiemeljük a válságkezelés szempont-
jából az egyik legsürgősebben megoldandó 
és eddig eredményesen megoldott felada-
tot, a munkaerőpiaci sokk társadalmi hatásá-
nak mérséklését. Ez amiatt is lényeges, mert 
jól szemlélteti a gazdaságvédelem és a gazda-
ságösztönzés egyidejű kihívásainak összetettsé-

gét, hiszen az ösztönző foglalkoztatási rendsze-
rek nemcsak kínálati, hanem a keresleti oldal 
szempontjából is fontos szerepet tölthetnek be. 
A hatékony és gyors stabilizáció e kérdéskör-
ben is meghatározó.

A koronavírus-válság hatásterülete a vírus 
következtében kialakult félelem és bizalom is, 
az üzleti és a társadalmi bizalom szerepe és ha-
tása az állam működésére és fenntarthatóságá-
ra nagy jelentőséggel bír (kis, 2018). A biza-
lomra, mint a sikeres válságkezelés társadalmi 
– üzleti kötőszövetére tekintünk. Az Állami 
számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank és a 
költségvetési Tanács szerepe nagy jelentőség-
gel bír a közbizalom és az okos pénzügyi biza-
lom kérdéskörében. Az ellenőrzés alapelveiből 
kiindulva a kiváló minőségű közszolgáltatások 
biztosítása és az objektivitás (függetlenség), a 
hitelesség és a bizalom megőrzését erősen tá-
mogatják.

A FENNTARTHATÓSÁG KIHíVÁSAI

A fenntarthatóság komplex összefüggéseinek 
vizsgálatáról temérdek mennyiségű szakiroda-
lom, valamint jelentős számú nemzetközi és 
országszintű – köztük jónéhány kiemelkedő 
– gyakorlatban is kipróbált program tapaszta-
lata áll rendelkezésre. Ennek ellenére mind ez 
ideig nincs általánosan elfogadott fenntartha-
tósági definíció és így nehéz a társadalom- és 
gazdaságpolitikai következtetések levonása. 
Nehézséget okoz az is, hogy a fenntartható fej-
lődés hazánkban is alkalmazott háromdimen-
ziós modellje nem bizonyul kielégítőnek még 
akkor sem, ha mindegyiket több alkotóelemre 
bontva, de még mindig összevontan vizsgáljuk. 

E hiányosságok és mások miatt is, célunk a 
fenntarthatóság olyan vizsgálata, hogy

•	a háromdimenziós modell helyett a kuta-
tásunkban a pénzügyi fenntarthatósággal 
kiegészített négydimenziós modellt alkal-
mazzuk (Matolcsy, 2020b),
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•	az egyes dimenziókat részletesebb bontás-
ban vesszük górcső alá – egyrészt az álla-
mi ösztönző hatások, másrészt a szinergia-
hatások sokoldalú feltárása és bemutatása 
miatt, és

•	a Magyarországra jellemző egyedi gazda-
ságszerkezeti, tulajdonosi és méretgazda-
sági jellemző vonások, a fenntartható ver-
senyképességi adottságok, a belföldi és 
külföldi piaci környezet, a szakmai és ál-
talános – intellektuális alkotó képességek 
befolyásoló szerepe sokoldalúan érvénye-
süljön.

E célok elérése érdekében kívánjuk elemez-
ni a fenntarthatósági célok közötti kapcsola-
tokat: azonosítjuk a klasztereket, a visszacsa-
tolási köröket és tényleges, valamint virtuális 

kísérletek vagy az „akkor, ha” forgatókönyvek 
tanulságaival járulunk hozzá a fenntartható-
sági célrendszer jobb megalapozásához. Ez az 
elemzési módszer lehetővé teszi, hogy a dön-
téshozók azonosítani tudják a szinergiákat és 
a nemkívánatos eltéréseket a fentartható fejlő-
dés folyamatában. 

Az ilyen elemzések megalapozására egy 
olyan új tartalmú és szerkezetű fenntarthatósági 
modell kidolgozására teszünk kísérletet, amely 
– az ösztönző állam szellemében – lehetővé te-
szi a kormányzati intézkedések interaktív ha-
tásvizsgálatát. 

Ehhez az egyik kiindulási alapot a Nemze-
ti közszolgálati Egyetemen 2015 óta folyó Jó 
Állam Jelentés kutatás, valamint a központi 
statisztikai Hivatalban kidolgozott modell al-

10.ábra 

A járványkezelés versenyképességét mérő legfontosAbb mutAtók  
(2020. október)

Megjegyzés: A magasabb érték kedvezőbb helyzetet jelent; a 2020. október 8-án elérhető legfrissebb adatok alapján 

Forrás: MNB számítás, 2020
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kalmazásának az eredményei jelentik. A Jó Ál-
lam kutatás nemcsak egészében, a hatásterü-
let vonatkozásában, hanem kiemelten az egyik 
a fenntarthatóság hatásterület – öt dimenziót 
(éghajlatváltozás, természeti erőforrások, ener-
gia- és vízgazdálkodás, környezeti terhelések és 
társadalmi fenntarthatóság) átfogó – a ksH – 
alapvetően az Eurostat módszertanát követő 
– fenntarthatósági modellje a kutatásunk szá-
mára szintén értékes kiindulópont. A modell 
összesen 149 indikátort tartalmaz, amelyből 9 
elsőszintű Eurostat-indikátor, 30 másodszintű, 
110 pedig harmadszintű indikátor, amelyek a 
ksH által képzett indikátorok.

A fenntarthatósági új modell másik kiin-
duló pontját a globális megatrendek alkot-
ják, mint olyan tényezők, amelyek folyama-
tosan – változásaikon keresztül – dinamizálják 
a fenntartható fejlődés folyamatát. A jelenleg 
értelmezett mintegy 17-20 megatrend közül 
országunk esetében elsősorban 8 megatrend 
szerkezetalakító hatásaival indokolt számolni, 
illetve céljaikat beépíteni a fenntartható fejlő-
dés modelljébe (Báger, 2019). Ezek a követ-
kezők.

A globális népesség kiegyensúlyozatlan 
növekedése megatrend hazánk számára a 
csökkenő népesség kihívását, a termékenysé-
gi ráta növekedésének a feladatát, a gyermek-
vállalás ösztönzését, valamint a munkaerőpiac 
egyensúlyban tartását jelenti.

A klímaváltozás a fosszilis energiák al-
konya és a zöldadók növekedése megatren-
dek számunkra elsősorban a zöldnövekedés, a 
gazdaság dekarbonizálása, és a kiterjedtebb ön-
tözéses gazdálkodás terén történő előrehaladás 
feladatát jelzik.

A robotok és a mesterséges intelligen-
cia mint új termelési tényezők megatrend 
az új technológiai innovációval összefonódó 
munkaerőpiaci polarizációs és a beruházási fo-
lyamatokkal járó feszültségek hosszú távú ke-
zelésére, feloldására hívja fel a döntéshozók fi-
gyelmét.

A pénz digitalizálódása, a zéró kamatok 
kora megatrendek követése a pénzügyi szek-
tor stabilitásának a fenntartását, ezáltal a fenn-
tartható célok folyamatos finanszírozásának a 
biztonságát, a modern pénzügyi rendszerben a 
pénzügyi zavarok elkerülésének a követelmé-
nyét állítja előtérbe.

Az űrszektor és űripar dinamikus fejlő-
dése megatrend a technológiai fejlődés, a 
technológiaváltások és ezáltal a jövő új ipar-
ágaira irányítja a figyelmet. Az űriparhoz, mint 
a jövő perspektivikus iparágához kapcsolódó 
számos technológiai vívmány a mindennapi 
életünk részévé vált. E tekintetben a hazai űr-
gazdaság és űripar lehetőségeit, szerepét a ma-
gyar gazdaság holnapi és hosszabb távlatában 
vizsgáljuk, mint a jövőbeni fejlődést meghatá-
rozó, az állam és a magánszektor együttműkö-
dését igénylő új területet (Parragh és szerzőtár-
sai, 2020).

Egyetértve Domokos és Pulay (2020) a 
költségvetési fenntarthatóság dinamikus defi-
níciójának megfogalmazásával, magasabb kö-
vetelményt indokolt állítani a jövő generációk 
képességeit és lehetőségeit illetően, amely a le-
hetőségek megóvásán túlmutatva az erőforrá-
sok fejlesztését is szükségesnek tartja.

A FENNTARTHATÓSÁG  
ÉS A VERSENYKÉPESSÉG  
MINT TüKöRKÉPEK

A fenntarthatóság és a versenyképesség kö-
zött szoros kapocs a hosszú távú egymás-
rautaltság, a tényezők sokoldalú tartalmi 
összefüggéseinek a rendszere is. Ezzel a kap-
csolattal – különböző oldalakról – hazánk-
ban is több állami intézmény, kutatóműhely 
foglalkozik. A legátfogóbb előretekintő prog-
ramot a Magyar Nemzeti Bank dolgozta ki 
és tette közzé (MNB, 2019). A programmal 
való egyetértésünket és annak támogatását is 
figyelembe véve, a versenyképesség széles té-
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makörével két vonatkozásban és céllal kívá-
nunk foglalkozni. 
 Az egyik cél az ösztönző állam versenyké-

pességi intézkedéseinek a fenntartható fejlő-
dés szempontjából történő hatásvizsgálata. E 
cél elérése érdekében elemezzük és értékeljük:

•	az állami intézkedések (pozitív) szinergia-
hatásait,

•	az intézkedések (negatív) visszatartó hatá-
sait,

•	javaslatokat dolgozunk ki az ösztönzési 
eszköztár fejlesztésére, szükséges korrekci-
ójára.

Ezt a feladatot két fontos területen ter-
vezzük megoldani. Az egyik irány a verseny-
képesség és a fenntarthatóság kapcsolatának 
elemzése a kis- és középvállalati szektorban, fi-
gyelemmel a Covid–19-válságból történő fel-
épülés/kilábalás alakulására, a digitalizáció 
és a robotizáció követelményeire, valamint a 
munkaerőpiaci igények változó szegmenseire. 

Ebből a szempontból kutatásunk másik 
priorizált területe az állami tulajdonú vállala-
tok elemzése a közszolgáltatások fenntartható 
minősége szempontjából. A közszolgáltatást 
nyújtó nagyvállalati működés jó kormány-
záshoz való hozzájárulása során nem nélkü-
lözhető az átlátható és elszámoltatható mű-
ködés. A felhasználók véleménynyilvánítási 
lehetősége a közszolgáltatások minőségéről 
javíthatja a közszféra reagálóképességét, s ál-
tala nőhet a felhasználók elégedettsége. A mi-
nőségi közszolgáltatást nyújtó állami válla-
latok szerepe meghatározó az életminőség12 

javulásában. Lényeges azonban, hogy a vál-
lalati pénzügyi helyzet javulása sem a közva-
gyon felélésével, sem a nyújtott közszolgálta-
tások minőségének rovására nem történhet, 
tehát a közjóhoz minél teljesebb módon tör-
ténő hozzájárulás kulcsfontosságú. Az Alap-
törvényben rögzített elvek szerint a nemzeti 
vagyon kezelése magánérdeket nem szolgál-
hat, hanem azt a közösség javára kell használ-
ni, kiemelt figyelmet fordítva a végességük-

re, valamint arra, hogy a nemzeti vagyon a 
jövendő generációk számára is szükségleteik 
kielégítéséhez szükséges mértékben rendelke-
zésre álljon (Domokos, 2019b). A hazai ál-
lam- és vállalati menedzsment fejlődését az 
állam gazdasági aktivitásának növekedésével 
összefüggésben a számvevőszéki ellenőrzési 
tapasztalatokra építő dinamikus ÁSZ-modell, 
továbbá az Állami számvevőszék tanácsadói 
szerepköre alapvetően meghatározza (Domo-
kos, 2019a).
 A másik cél annak a folyamatos értékelése, 

hogy a versenyképességet javító állami intéz-
kedések kielégítő módon és arányban ösztön-
zik-e a versenyképesség hosszú távú javulását 
és fenntartását. A versenyképességgel kapcso-
latban a hosszú távú javulás hangsúlyozását az 
teszi szükségessé, hogy a – tapasztalatok szerint 
– gyakran csak a múlt és jelen folyamatainak 
elemzése kerül előtérbe, amely nem bizonyul 
kielégítőnek a fenntarthatóságot, pontosabban 
a fenntartható fejlődést megalapozó fenntart-
ható versenyképességi javulás számára (lásd 11. 
ábra). 

Ezért a kutatásban olyan heurisztikus 
módszertan kidolgozására teszünk kísérletet, 
amelyben nagyobb szerepet kapnak a pénz-
ügyi-finanszírozási és a társadalmi-gazdasági 
szempontok (gazdaságpolitika, költségvetés, 
üzleti etika és gyakorlat, a pénzügyi stabilitás 
és biztonság, a globális és lokális felelősség, az 
oktatás, a kutatás-innováció-fejlesztés és a kul-
túra) a hagyományosan értelmezett dimenzi-
ók (gazdaság, környezet, társadalom) mellett. 
Napjaink tudásvezérelt globális gazdaságában, 
a fenntartható növekedés biztosítására épí-
tő nemzetgazdaságnak a tudás létrehozásá-
ba (k+f), átadásába (oktatás), gazdasági hasz-
nosítási lehetőségeibe (invenció innovációvá 
válhasson) megéri befektetni, amely különö-
sen hosszú távon kiemelkedő eredményeket és 
fenntartható versenyképességet eredményezhet 
(Parragh, 2015). A fenntartható versenyképes-
ség szempontjából nélkülözhetetlen nemcsak 
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a társadalmi tőke, hanem a teljes nemzeti va-
gyon sokoldalú értelmezése is, amelybe a klí-
maváltozás gazdasági hatásai tekintetében a 
nemzeti vagyon megőrzése is beletartozik. 

A MAGYAR FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
ÉS AZ ENSZ FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI PROJEKTEK 
öSSZEHASONLíTÓ ELEMZÉSE

Az ENsz 2030-ig tartó fenntartható fejlődé-
si programjához (Agenda, 30) való viszonyulás 
a nemzetközi szervezetek (pl. OECD) és az or-
szágok (pl. Ausztria, Hollandia, Németország) 
részéről – a szakirodalom alapján – általában 
három dimenzióban jelenik meg. 
A fentartható fejlődést szolgáló politikák 

kialakítása és koordinációja a lehető legtelje-
sebb összhang elérése érdekében.
A fenntartható fejlődés koordinációját és 

ösztönzését folytató állami intézményrendszer 
minősége és a működés hatékonysága.

A kitűzött célok és a megvalósítási folya-
mat eredményei, valamint az előrehaladás üte-
me.
 A fenntartható fejlődési politikák össz-

hangját szolgáló három alkotóelem a kutatá-
sunk számára a következő:

•	a politikai elkötelezettségek és azok az ál-
lásfoglalások, közlemények, amelyek gya-
korlata a cselekvés síkján elősegíti, hogy az 
elkötelezettségek valóra váljanak,

•	olyan koordinációs gyakorlat, amely meg-
szünteti az inkonzisztenciákat és konflik-
tusokat, valamint 

•	a hatékony elemzési és monitoring infor-
mációs rendszerek az intézkedések és az 
ösztönzési politikák hatásainak a feltárásá-
ra, követésére.

Az alkotóelemekkel kapcsolatban külön fi-
gyelmet kívánunk fordítani a befolyásoló nem-
zetközi politikai tényezőkre annak érdekében, 
hogy a nemzetközi folyamatokat kedvezőtle-
nül befolyásoló szerepük ne, vagy csak kis mér-
tékben érvényesüljön.

11. ábra

A fenntArthAtó fejlődés és versenyképesség összefüggésrendszere

Forrás: Balkyté-Peleckis, 2010

Fenntartható versenyképesség

VersenyképességFenntartható  
fejlődés
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 A fenntartható fejlődési politikák össz-
hangvizsgálatát teljeskörűen elsősorban azo-
kon a problématerületeken kívánjuk elvégez-
ni, amelyek kiemelkedő jelentőségűek. Ilyenek 
például a zöldnövekedés, illetve beruházások 
ösztönzése, finanszírozási oldalról történő tá-
mogatása.

A fenntartható fejlődést szolgáló intéz-
ményrendszerrel kapcsolatban azt kívánjuk – 
nemzetközi tükörben – bemutatni, hogy me-
lyek a működésének és hatékonyságának főbb 
jellemzői. Ezzel kapcsolatban kutatásunkban 
négy mechanizmus működése kerül előtérbe.
Az első, hogy teljesül-e az a követelmény, 

miszerint a fenntartható fejlődés elősegítése 
a teljes kormányzat, közigazgatás felelőssége, 
ügye kell, hogy legyen.
A második, hogy van-e felhatalmazás és 

megfelelő kapacitás menedzselni a szektorális 
politikák között keletkező szakpolitikai fe-
szültségeket, eltéréseket és szinergiákat, termé-
szetesen a belföldi és nemzetközi politikák vo-
natkozásában is.
A harmadik annak vizsgálata, hogy követ-

kezetesen történik-e a múltbeli és jövőbeni fo-
lyamatok (tendenciák) különválasztása, illetve 
megfelelő összekapcsolása. 
A negyedik mechanizmus a társadalmi 

szervezetek és az üzleti szektor képviselőinek 
széleskörű bevonása a fenntartható fejlődési 
döntéshozatalba. 

A fenntartható fejlődés e két szemléleti-
tartalmi elemét szem előtt tartva azzal a cél-
lal értékeljük a hazai gyakorlatot, hogy milyen 
mértékben felel meg az Agenda 2030 követel-
ményeinek. Ez a feladat – az OECD gyakorla-
tával összhangban (OECD, 2016) a következő 
hat kérdés megválaszolásával válaszolható meg. 
Milyen módon és mértékben tudunk a 

fenntartható fejlődési stratégiánkkal és célja-
inkkal csatlakozni az ENsz programjához?
Milyen lépésekre van szükség ahhoz, 

hogy az ENsz-program céljait koherens nem-
zetközi politikai keretbe lehessen integrálni?

Hogyan tudjuk az intézményi kereteket 
fejleszteni és a koordinációs mechanizmuso-
kat erősíteni, hogy a fenntartható fejlődés cél-
jai megvalósuljanak?
Használja-e az ország a generációs szemlé-

letet, amikor meghatározza politikáját az ENsz 
fenntartható fejlődési céljainak elérésére?
fel tud-e zárkózni a monitoring mecha-

nizmus az Agenda 2030 követésére?
Történtek-e erőfeszítések a lakosság szé-

les köreinek (üzleti és civil szférák) bevonására 
a fenntartható fejlődés folyamatába?
 A fenntartható fejlődés nemzetközi össze-

hasonlító elemzésének harmadik dimenziója a 
fenntartható fejlődés céljaira és a megvalósu-
lásuk folyamatára vonatkozik. Az elemzés vi-
szonyítási alapját indokoltan és célszerűen az 
ENsz fenntartható fejlődési programjának 
(Agenda, 2030) 17 célja (goals) és 169 célelő-
irányzata (targets) alkotja, amely globálisan 
mérvadónak tekinthető (lásd keretes írás). E 
célegyüttes jellege és tartalma jelentősen meg-
haladja az előző nemzetközi fejlesztési program 
céljait az úgynevezett Milleniumi fejleszté-
si Célokat. Az előrelépés kiemelkedően látvá-
nyos a közösségi jóllét szerepének kiemelésével 
és azzal, hogy a program a fejlettségi szinttől 
függetlenül minden országra értelmezhető.

Ezért tartjuk indokoltnak, hogy kutatásunk 
egyik fő irányaként az ENsz célegyütteséhez 
viszonyítva elemezzük és mérjük Magyaror-
szág fenntartható fejlődési teljesítményét, de 
fogalmazhatunk úgy is, hogy bemutatjuk az 
ország hozzájárulását a nemzetközi fenntartha-
tó fejlődési célok eléréséhez. 

Ily módon kívánjuk feltárni, hogy a fenn-
tartható fejlődés folyamatában milyen célok 
esetében állapítható meg a szinergiák működé-
se, hol érvényesülnek a semleges vagy esetleg 
a negatív hatások. Ennek alapján is érvényes 
nemzetközi tapasztalatszerzésre nyílik lehető-
ség arról, hogy a szinergiák körének a bővítése 
érdekében milyen újabb ösztönző állami intéz-
kedésre van szükség.
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JAVASLATOK, STRATÉGIÁK

Az állami funkciókból és az állami feladatok-
ból kiinduló kutatási programok megvalósítá-
sának rövid távú eredményei lehetnek a gaz-
daság- és szakpolitikák számára tett jobbítási 
(reform) javaslatok, közép- és hosszú távon pe-
dig a különféle stratégiák kidolgozása vagy a ki-
dolgozásukhoz történő érdemi hozzájárulás le-
het. közülük mindkét eredményt egyformán 
fontosnak tartjuk, azonban természetes, hogy 
a kutatás első fázisaiban inkább a rövid távon 
hasznosítható eredményekre, a hosszabb távú-
akra pedig csak később lehet számítani.

Mindkét eset, különösen a stratégiák kidol-
gozása számára a következő közös kiinduló-
pontokat szükséges szem előtt tartani. 
Annak bemutatását, hogy mik fémjelzik 

az ország tízéves gazdasági sikereit, azt miként 
tudtuk elérni a nagy globális és regionális át-
alakulások közepette; melyek azok a reform-
fordulatok, amelyek kiemelkedő szerepet ját-
szottak a gazdasági és társadalmi teljesítmény 
növelésében.
kiemelendő, hogy a gazdasági tevékeny-

ségben annak ellenére erősödtek a patrióta vo-
nások, hogy a magyar gazdaság nemzetközi 
vonatkozásban az egyik legnyitottabb és a vi-

A fenntartható fejlődési célok 

1. A szegénység minden formájának felszá-
molása a világon

2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiz-
tonság és a jobb táplálkozás megteremtése, vala-
mint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

3. Az egészséges élet és a jóllét biztosítása 
minden generáció valamennyi tagjának

4. Az inkluzív, méltányos és minőségi okta-
tás biztosítása, valamint az egész életen át tar-
tó tanulás lehetőségeinek elősegítése minden-
ki számára

5. A nemi egyenlőtlenségek felszámolása és 
a nők egyenjogúságának biztosítása

6. A vízhez, a szanitációhoz történő hoz-
záférés és a fenntartható használat biztosítása 
mindenki számára

7. Megfizethető, megbízható, fenntartható 
és modern energiához való hozzáférés biztosí-
tása mindenki számára

8. Tartós, befogadó és fenntartható gazda-
sági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás 
és tisztességes munka megteremtése minden-
ki számára

9. Ellenállóképes infrastruktúra, az inklu-
zív és fenntartható iparosítás támogatása és az 
innováció ösztönzése

10. Az egyenlőtlenségek csökkentése az or-
szágok között és azokon belül

11. A városok és emberi lakóhelyek befo-
gadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntart-
hatóvá tétele

12. fenntartható fogyasztási és termelési 
minták kialakítása

13. sürgős lépések megtétele a klímaválto-
zás és hatásainak leküzdésére

14. Az óceánok, tengerek és tengeri erőfor-
rások fenntartható fejlődés érdekében történő 
megőrzése és használata

15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntart-
ható használatának védelme, visszaállítása és 
támogatása, az erdők fenntartható használa-
ta, az elsivatagosodás leküzdése, a talajrom-
lás megállítása, a pusztulás visszafordítása, és 
a biológiai sokféleség további csökkenésének 
megállítása

16. Békés és befogadó társadalmak támo-
gatása a fenntartható fejlődés érdekében, az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosí-
tása mindenki számára és hatékony, elszámol-
tatható és mindenki számára nyitott intézmé-
nyek kiépítése minden szinten

17. A végrehajtás eszközeinek erősítése és a 
globális partnerség újjáélesztése a fenntartha-
tó fejlődés érdekében
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lággazdaságba leginkább integrált piacgazda-
ság. Esetünk is igazolja Polányi Károly vélemé-
nyét, amely szerint egy szélsőségesen liberális 
projekt vezet a gyakorlatban legmesszebbre az 
állam gazdasági beavatkozásában. 
korunk kibontakozó megatrendjeihez 

történő alkalmazkodás feladatát úgy szüksé-
ges megoldanunk, hogy megvalósuljon a ma-
gyar gazdaság hosszú távon fenntartható fejlő-
dési pályára állítása.
A gazdaságfejlesztési feladatok megoldása 

mellett nélkülözhetetlen a társadalmi innová-
ciós folyamatok elindítása, majd azok felgyor-
sítása is. 

Ami a közép- és hosszú távú stratégiák ki-
dolgozását illeti, ezek köre egy állami feladat-
csoporttól (például az állami vállalatok me-
nedzsmentjének minőségirányításától vagy 
az űripar kifejlesztésétől) az állami funkci-

ókon (például a gazdaság versenyképessé-
gének javításán) keresztül egészen az átfo-
gó országstratégiákig (például a hosszú távú 
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés 
feltételeinek és pályáinak kidolgozásáig) ter-
jedhet.

Az interdiszciplináris szemléletű kutatá-
sokkal megalapozott közgazdasági és társa-
dalmi tartalmú stratégiák alkotására mind 
ez ideig kevés példát találunk hazánkban. 
Az ilyen stratégiák elsősorban a fenntartha-
tó fejlődés különböző témaköreiben készül-
tek az Országgyűlés kezdeményezésére. Újab-
ban a Magyar Nemzeti Bank dolgozott ki és 
tett közzé nagy jelentőségű stratégiákat a fej-
lett Eu-tagországok fejlesztési színvonalá-
hoz történő gazdasági felzárkózás pályái-
ról és a fenntartható fejlődéshez szükséges  
feltételekről. 

1 A Nemzeti közszolgálati Egyetemen – Parragh 
Bianka vezetésével – folyamatban lévő A gazda-
ság, az állam és a társadalom szinergiája című 
kutatási program főbb kiindulási pontjai és te-
rületei. A Nemzeti közszolgálati Egyetem tudo-
mányos missziójának része az állami szerepválla-
lás kutatása, amely kiemelt területe az ösztönző 
magyar állammodellel kapcsolatos kutatási fő-
irány.

2 A gazdaságfejlesztési feladatok megoldása mel-
lett nélkülözhetetlen a társadalmi innovációs 
folyamatok elindítása, majd azok felgyorsítá-
sa, ahogy a technológiai fejlődés vívmányait, a 
digitalizációt, a mesterséges intelligenciát is a 
közjó érdekében kell okosan használnunk, mi-
közben a jövő iparágainak perspektivikus lehető-
ségét minél teljesebben a hazai nemzetgazdaság 
előnyére fordítjuk.

3 A lépcsőelméletet a jogi rendszer vonatkozásában 
Varga Csaba idézi a jogalkotás és a jogalkalma-
zás kapcsolatának a bemutatására (Varga Csaba, 
2002).

4 Idézi frivaldszky János (2016).

5 Mint ismeretes, ennek tartalmi jegyeit elsősorban 
L. Erhard (1977), W. Eucken (1950), W. Röpke 
(1961) és A. Rüstow (1950) dolgozták ki, és a mo-
dell gyakorlati megvalósítására elsőként a második 
világháború utáni Németországban került sor.

6 Latinul: „Ius est ars boni et aequi”. In: földi And-
rás, Hamza Gábor: A római jog története és insti-
túciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2012.

7 Báger, Cseh (2020) kutatása szerint a hazai be-
ruházási ráta 2018-ban elérte a 25 százalékot, 

Jegyzetek
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szemben az Európai unió 20,4 százalékával, 
svédország és Csehország után a magyar volt a 
harmadik legnagyobb az Eu-tagországok között. 
E kimagasló beruházási teljesítmény elérését je-
lentős mértékben támogatta az európai uniós 
források felhasználása, a beáramló külföldi mű-
ködő tőke növekedése, valamint a Magyar Nem-
zeti Bank proaktív, innovatív monetáris politi-
kája által ösztönzött vállalati hitelezési fordulat 
mellett a beruházási támogatások nagyarányú 
bővülése. A Magyar Nemzeti Bank növekedési 
hitelprogramjainak kumulált GDP-növekedé-
si hatása 4,4 százalékpont volt a 2013–2018-as 
években. Lásd részletesen: Báger, Cseh (2020): 
Beruházási csúcsteljesítmény a magyar gazdaság-
ban, Pénzügyi szemle, 2020/1. szám, 83–109. 
oldal

8 Domokos László (2020) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a járvány után – kicsit vagy nagyon – min-
den másképpen lesz. A járvány gazdasági hatá-
sainak kezelése során prioritást kell biztosítani 
azoknak az intézkedéseknek, amelyek a járvány 
által felgyorsított átalakulás során versenyképes-

séget biztosítanak a magyar emberek és a magyar 
vállalkozások számára.

9 stiglitz szerint (2020) a globalizáció játékszabályai 
megreformálásra szorulnak, mivel eddig elsősor-
ban a vállalatok érdekeit szolgálták, és nem a dol-
gozókét vagy a környezetét.

10 A 2020. június 15-én és 2020. október 8-án ren-
delkezésre álló adatok alapján.

11 A 2020. októberi adatok szerint az első öt ország 
rendre: Németország, Málta, Magyarország, Lit-
vánia, Hollandia. Lengyelország a 13.; Ausztria a 
14.; míg a V3 átlagos érték a 17. és az Eu-átlag 
a 19. helyre került a 9 mutatóból készített MNB 
Versenyképességi Index szerint. Megjegyezzük, 
hogy a mutatók standardizálásának és aggregálásá-
nak módszertana megegyezik az MNB Versenyké-
pességi Index összeállításánál elsőként alkalmazott 
saját fejlesztésű módszertannal; a 2020 október 
8-án elérhető legfrissebb adatok alapján.

12 Továbbá: biztonság, egészség, jólét.
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