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1. Bevezetés 
A napjainkat is sújtó immár több éve húzódó gazdasági válság irányította rá a kutatók figyelmét 

annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy milyen modelljei léteztek Európában az első világháború után 

egyre hangsúlyosabb kérdéssé váló gazdasági, szociális és társadalmi érdekegyeztetés illetve 

érdekérvényesítés folyamatának. A bekövetkezett társadalmi átalakulások és problémák, a 

manchesteri kapitalizmus fénykora, majd válsága, a politikai krízishelyzetek többszörösen is felhívták 

a figyelmet a jól-lét kérdések vizsgálatára. Újra és újra felmerült az 1918 után már kikerülhetetlenné 

vált szociális kérdés, valamint a munkaadó és munkavállaló viszonyának problematikája is, mivel az 

érdekegyeztetési alternatívák többek között pont azt célozták és célozzák, hogy megállapodás és 

kompromisszum révén sikerüljön megoldani a nyugdíj, az egészségbiztosítás, vagy a kollektív 

szerződés által biztosított munkakörülmények és minimálbér kérdését. Mivel pedig ezek a problémák 

az egész társadalmat érintik, a kormányzat mindenképp részese – és legtöbb esetben meghatározó 

részese – kívánt lenni e folyamatoknak, így az érdekegyeztetési modellek vizsgálatával sok mindent 

tudhatunk meg állam és társadalom viszonyáról. Az ugyanis, hogy egy adott közösség (vagy annak 

vezető ereje) a két világháború között, majd azt követően hogyan gondolkodott a szociális, 

munkapiaci, társadalmi, gazdasági érdekegyeztetésről, sok mindent elárul arról, hogy a kormányzat 

miként is tekintett a nemzet életében betöltendő saját szerepére, illetve az egyes társadalmi 

szervezetekre. Az intézményes érdekegyeztetés kiépítése legtöbbször kéz a kézben járt a politikai 



hatalom centralizált gazdaság- illetve társadalomirányítás kialakítására irányuló törekvéseivel, vagy 

valamilyen típusú az állami szervek által is befolyásolt gazdasági mechanizmussal. 

Természetesen mindezt teljes mélységében nem tárhatjuk fel anélkül, hogy meg ne ismernénk a 

témával kapcsolatos teoretikus és ideológiai modelleket, elsősorban a piacgazdaság 

„megszelídítésének” szociális kísérleteit és azoknak 1945 utáni elméletekre gyakorolt hatását is. 

Tanulmányunkban azt is célul tűztük ki, hogy megtaláljuk és bemutassuk az 1945 előtti és utáni 

modellek közötti kapcsolódási pontokat. A kutatás e szegmensében értelemszerűen inkább a nyugat-

európai trendeket – különösképp a neokorporatizmus előzményeit, majd elméletét és működését – 

igyekeztük feltérképezni, mivel a „szocialista tábor” országaiban 1990 előtt nem volt esélye a valós 

párbeszédnek gazdaság és kormányzat, illetve társadalom és állam között. 

2. A nemzetközi körülmények: a liberalizmus válsága a 20. század kezdetén 
A „Nagy Háború” komoly változásokat hozott a vizsgálatunk tárgyát képező Közép-Európában. Az 

első világégés nemcsak a politikai-földrajzi viszonyokat rendezte át, de számos új kihívás elé állította 

a 20. századba lépő államokat és társadalmakat. Egyfelől gazdasági, politikai és lelki tehertételt 

jelentett az egykori nagy birodalmak, különösen az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Ez a 

folyamat olyan új államalakulatok létrejöttéhez vezetett, melyek egymással szemben ellenséges 

pozíciókat foglaltak el. Ennek következménye volt, hogy az új keretekhez igazított külpolitikájuk a 

gazdaságpolitikában is változást hozott: határaikat lezárva a korábbi szabad kereskedelem helyett a 

protekcionizmust részesítették előnyben.1 

Ez különösen azért vált további gondok forrásává, mert a háborús konjunktúrát rohamos 

intenzitással követte az infláció, a termelés-csökkenés, a munkanélküliség és ezáltal a gazdasági 

összeomlás. Másfelől a politikai instabilitás és az egyre erőteljesebbé váló szociális feszültség radikális 

megoldások előtérbe kerüléséhez vezetett. Előbb Oroszországban, majd a háborút követő 

összeomlás során Kelet-Közép-Európában nyert teret a marxi osztályharc elveire épülő kommunista 

mozgalom. A modern manchesteri kapitalizmussal létrejövő munkástömegek – mivel elvesztették 

szülőföldjükhöz és eredeti közösségeikhez, sőt a számukra szebb jövőt ígérő liberalizmushoz is a 

kapcsolatokat – új eszmékre lettek fogékonyak, melyek már nem a fennálló poszt-feudális politikai 

rendszerben (vagy a remélt liberális államban), nem az egyház hagyományos tanításai szerint, hanem 

teljesen új alapokon képzelték el a kialakult társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusok 

rendezését.2 A radikális baloldal forradalmi úton próbálta magához ragadni a hatalmat, hogy saját 

elvei szerint rendezze a politikai-szociális kérdéseket. Mivel ezek központi eleme a könyörtelen 

osztályharc, a különböző társadalmi érdekek kiegyenlítésének tagadása és a proletariátus uralmának 

erőszakos eszközökkel történő megteremtése volt, természetes módon heves ellenreakciót váltott ki. 

Miután a szélsőséges baloldali forradalmi mozgalmak antikapitalizmust hirdettek és akár egyes 

társadalmi osztályok teljes megsemmisítésére is vállalkoztak, a jobboldali eszmék szélsőséges formái 

nemcsak megjelentek Európában, de saját politikai elveik hasonlóan radikális megvalósítására 

törekedtek. 

                                                           
1
 Vö.: BEREND T. Iván – RÁNKI György: Magyarország gazdasága az első világháború után 1919–1929. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1966. és BEREND T. Iván – RÁNKI György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. 
században. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1976. 
2
 A korszak társadalmi krízisével kapcsolatban lásd: KOVRIG Béla: Magyar társadalompolitika 1920-1945. 

Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 



A társadalmi-politikai feszültségeket csak felerősítette és a nemzetközi stabilizációt szinte 

lehetetlenné tette az első világháborút lezáró békediktátumok sora.3 Egyfelől a vesztesek (és némely 

győztes ország) körében is komoly elégedetlenséget szültek a szerződések feltételei, ami által ezek az 

országok az első perctől a megkötött béke revízióját állították politikájuk középpontjába. Másfelől 

pedig a szerződéscsomagok olyan gazdasági intézkedéseket tartalmaztak, melyek – a fent említett 

gazdasági körülményeket is figyelembe véve – alapvetően nehezítették a vesztes háborús felek (és a 

háborút a győztesek oldalán záró Olaszország vagy Portugália) talpra állását.4 

Az infláció, a pénztartalékok kiürülése, a munkanélküliség és a szegénység olyan társadalmi 

feszültségeket generáltak, melyek egyre nyilvánvalóbbá tették a szabad versenyen alapuló liberális 

kapitalizmus árnyoldalait, az általa is felszított szélsőséges mozgalmak térnyerését. A liberalizmus 

meghatározó korszaka a Nagy Háborúval véget érő 19. század volt: ekkor irányította szinte 

egyeduralkodóként Európa és a korabeli világ politikai arculatát és éppen ezért válthatta ki a 

klasszikus liberális felfogással szembenállók heves kritikáját. A konzervatív körök ellenérzése 

különösen akkor erősödött meg, amikor a liberalizmus szinte elválaszthatatlan szövetségre lépett a 

demokratizmussal és vállvetve indítottak harcot az egyének egyenlőségéért és a társadalomirányítás 

szélesebb néprétegekre való kiterjesztéséért, ami egyben a monarchikus államformák elleni harcot és 

a régmúlt hagyományaiban gyökerező társadalmi-gazdasági szerkezet alapvető megváltoztatásának 

igényét is jelentette. A szocialista eszmerendszer pedig a liberális tőkefelhalmozásból fakadó 

egyenlőtlen vagyoni elosztás következményeit sérelmezte és kívánta kiiktatni.5 

A 19. század végi, majd különösen a két világháború közötti gondolkodók körében elsősorban a 

gazdasági liberalizmust, a kapitalizmus ideológiáját, a manchesteri típusú rendszerben mutatkozó 

túlkapásokat, valamint ezzel összefüggésben az egyénről alkotott liberális felfogást tették vizsgálat 

tárgyává. Az egyéni szabadságjogok túlhangsúlyozása, mely az individualizmus kifejlődéséhez, a 

korlátok nélküli egyéni előnyök hajszolásához vezetett, visszatetszést keltet az ipari forradalom 

társadalmi következményeinek láttán. Számos gondolkodóban kérdőjeleződött meg a liberalizmus 

pozitív emberképe: az ember nem képes önmaga javítani a földi létén, nem valósul meg mindenki 

szabadsága révén a humánusabb, élhetőbb társadalom. A szabadság kiterjesztése nem a boldogság 

forrásává vált, hanem a „homo homini lupus” elv még fokozottabb megjelenésévé, sőt az osztályharc 

kibontakozásának alapjává. Ebben pedig a piaci, gazdasági folyamatok is komoly - ha nem sorsdöntő - 

szerepet töltöttek be. Az Adam Smith által megfogalmazott „láthatatlan kéz”, mely a piaci 

mechanizmusokban nyilvánul meg, egyben magának a piacnak a személytelenné válását is deklarálta 

„és ezzel együtt a termelők és a fogyasztók közti viszony; az emberi kapcsolatok erkölcsi normái is 

elhalványultak.”6 Ugyan a liberális eszmerendszer sikerét alátámasztották a 19. század végének 

folyamatai, a piacgazdaság térnyerése nyomán megindult hatalmas fejlődés, a számos téren 

mutatkozó anyagi előrehaladás, a tudományos és technikai forradalmak sorozata, de az érme másik 

oldalán megjelent a tömeges szegénység, a soha nem látott kizsákmányolás, a kezdeti nagyvárosi 

érzéketlenség. „Az emberiség nagy része méltánytalanul szomorú és nyomorult viszonyok között 

tengődik. A munkásokat magára hagyta és védtelenül kiszolgáltatta a munkaadók 

embertelenségének és nyereségvágyának úgy, hogy néhány dúsgazdag ember a szegények hatalmas 

                                                           
3
 Ezekkel kapcsolatban lásd a kutatásban Dr. VIZI László Tamás tanulmányát. Emellett lásd: DIÓSZEGI István: Két 

világháború árnyékában. A nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939. Budapest, 1974. 
4
 Vö.: KEYNES, John Maynard: A békeszerződés gazdasági következményei. Európa Kiadó, Budapest, 2000. 

5
 Ugyanakkor e tekintetben érdemes megjegyeznünk, hogy a nagy viták és polémiák ellenére ma annak vagyunk 

tanúi, hogy a klasszikus liberalizmus eszméi közül számos megkérdőjelezhetetlen alapját alkotja szinte minden 
mérsékelt (legyen az konzervatív vagy baloldali, szocialista) politikai ideológiának. 
6
 MUZSLAY István: Gazdaság és erkölcs. Távlatok. 1992/7. szám. 322.s.k. old. 



tömegeire rakhatta a szolgaság jármát” – fogalmazott kőkeményen XIII. Leó pápa 1891-ben.7 A piac 

által szabályozott „természetes társadalmi és gazdasági rend” utópia maradt, mivel a liberálisok a 

piac tekintetében is hittek a természeti törvényekben, melyek önmaguktól megvalósítják a megfelelő 

gazdasági folyamatokat. Éppen ezért a korszakban az egyes államok jogrendszerében keresve sem 

találunk az érdekcsoportok gazdasági hatalmát korlátozó, a társadalmi egyenlőtlenségeket és 

igazságtalanságokat kiküszöbölő szabályozókat.8 „Hanyatlását sikerei okozták. Európa fejlődött, 

gazdagodott éppen a liberalizmus által támogatott szabad kutatás és iparosodás folytán, de 

csakhamar elveszítette lendületét és erkölcsi erejét. Elmélyült a kiváltságos gazdagok és a szegények 

közötti ellentét, amire Marx nyomán a szocialista mozgalmak hívták fel a figyelmet, osztályharcot 

hirdetve. Világossá vált, hogy a liberális szabadságeszme és annak alkalmazása beszűkített: az 

egyének, bizonyos kiváltságos gazdagok számára biztosítja a ‘szabadságot’.”9 

Az expanzív módon növekedő iparosodás, a racionalizálás és a technikai modernizáció, a 

mezőgazdaság visszaszorulása, az ezzel összefüggő társadalmi változások, a tőkeigényből fakadó 

részvénytársasági forma, valamint az ennek nyomában járó monopolizáció sok gondolkodó számára 

jelentette, hogy a kapitalizmus maga számolta fel a szabad versenyt, annak helyébe pedig a piaci és 

gazdasághatalmi szervezeteket léptette. Az 1929-es New York-i tőzsdekrach egyértelművé tette, 

hogy új utakra van szükség a társadalmi robbanás elkerülése érdekében.10 Ahogy azt egy korabeli 

közgazdász, Bell Miklós a 20-as évek tanulságai alapján megfogalmazta: „A nemes verseny megszűnt, 

egész nemzetek kerültek rabszolgaságba (…) úgyszólván már mindenki plutokratikus terror alatt áll: 

az egyik az üzleti összeköttetések, a másik bankadóssága miatt.”11 És e nézetek nem csak a 

gazdaságra kiterjedően jelentkeztek a korszak felfogásában. Általános nézetként terjedt el Közép-

Európa gondolkodóinak körében a demokratikus parlamentáris berendezkedés és a pártrendszerek 

kritikája. Nem volt egyedi az a fogalmazásmód, amelyet az osztrák Reinald Dassel használt 1929-ben: 

a vegytisztán megvalósított parlamentáris rendszer eredménye „a demagógia és zsarnokság, az 

uram-bátyám gazdaság, a pénzhatalmak kíméletlen, nyílt vagy rejtett uralma, a népi közösségek 

teljes lerombolása, végül az anarchia”.12 Karl Wick, a svájci Vaterland című lap szerkesztőjének 

megfogalmazása szerint: „az állam maga is pártot fog, hiszen pártok uralják”, ezáltal a parlamenti 

döntések, hiába többségiek, „legjobb esetben is csak a társadalom egy – jobb esetben jelentős – 

szegmensének a döntései”, amely önkényesen dönthet a többi csoport felett. Vagyis az 

államhatalom, amelynek döntőbírónak kellene lennie a gazdasági érdekek harcában, valójában eme 

harc tárgyává lett.13 

                                                           
7
 XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű enciklikája. In: Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. Szerk.: 

TOMKA Miklós – GOJÁK János. Szent István Társulat. Budapest, 1993. Idézet: Rerum novarum 2,10–11. 
8
 Csak az egyes nagyvállalatok belátására volt bízva az ipari forradalom második szakaszát követően, hogy 

miként viszonyulnak a kapitalista berendezkedésből fakadó torzulásokhoz. A korszak pozitív példájaként került 
be az annalesekbe a Krupp-konszern által életbe léptetett „Alfred Krupp Általános Szabályzata”, mely 
egészségügyi ellátást vezetett be, iskolákat hozott létre, kórházakat és a későbbiekben idősotthonokat 
létesített az alkalmazottai számára. Vö.: GOLDBERG, Jonah: Liberálfasizmus. A baloldal rejtett története 
Mussolinitól napjainkig. XX. Századi Intézet, Budapest, 2012. 294. old. 
9
 SZABÓ Ferenc: A politikai közösség Krisztus fényében. Távlatok. 1992/7. szám. 291.s.k. old. 
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 A gazdasági válsággal kapcsolatban lásd a kutatásban Dr. SIMÁNDI Irén tanulmányát. 

11
 BELL Miklós: Mi a mostani nyomorúság oka? Az aranyfedezetű pénzrendszer haldoklása. Első Debreceni 

Irodalmi Társulat, Debrecen, 1933. 
12

 DASSEL, Reinald: Gegen Parteienstaat für Ständestaat. Wien – Graz – Klagenfurt, 1929. 3. old. 
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 WEBER, Quirin: Korporatismus statt Sozialismus. Die Idee der berufsständischen Ordnung im schweizerischen 
Katholizismus während der Zwischenkriegszeit. Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1989. 58. old. 



A korabeli politológiai értelmezésben a liberalizmus terméke a politika színpadán a 

parlamentarizmus, a népszuverenitás elvén alapuló, általános és titkos választójoggal – a társadalmi 

szerződés értelmében – létrehozott, központi közigazgatást megvalósító államalakulat, mely 

„éjjeliőrként” mindösszesen az állampolgárok külső és belső védelmére koncentrál. Az egyenlőséget 

a polgárok politikai életben való azonos részvétele biztosítja, választóként mindenki az államakarat 

hordozója. Ugyanakkor azonos mértékben áll a központi hatalom, a bürokrácia hatalma alatt is.14 Az 

akaratképzés eszközét a liberális államban a pártok adják; azonban ezek mögött nem találunk közös 

eszméket, sokkal inkább már csak a választások érdekében képződnek és a tömegek befolyásolására 

törekszenek. Nem alulról építkezve jön létre a vezér kiválasztása, hanem a vezér állítja maga mögé 

csatasorba a tömegeket. „A pártvezetés tartja kezében a szálakat, valójában álcázott zsarnokságot 

valósít meg, amely alól a mai államban az állampolgárok nem tudják kivonni magukat.”15 Éppen ezért 

alapvetően elterjedtté vált a gazdasági-társadalmi válsággal kéz a kézben járó erkölcsi válság 

gondolata is. A problémák iránt fogékony politikusok, szociológusok, társadalomtudósok és 

közgazdászok ettől kezdve az elsődleges kérdésnek az állami döntéshozatal és az állam 

nemzetgazdaságban elfoglalt helyének tisztázását tekintették. Úgy vélték, a társadalmi béke és az 

állami stabilitás megvalósítása érdekében elkerülhetetlen az állam újraszervezése, a közhatalmat 

gyakorlók, a munkaadók és munkavállalók háromoldalú kapcsolatrendszerének újragondolása. A 

korábbi tapasztalatokra és új elméletekre egyaránt alapozva igyekeztek újragondolni a szociális 

kérdések megoldási lehetőségeit, ezen belül is az állami szerepvállalás motívumait és az egyes 

társadalmi osztályok szerepkörét. A megoldás pedig, mind a konzervatív, mind a progresszív-

szocialista oldalon a társadalom teljes megújítása volt – igaz eltérő előjelekkel. Míg a szocialista 

ideológia az állam kezébe igyekezett adni minden megoldást és a centralizáció jegyében a gazdaság- 

és társadalomszervezés is etatista módszerekkel valósult volna meg, addig a konzervatív tábor haladó 

gondolkodói elvetették mind a diktatórikus, mind az etatista megoldásokat. E tábornak nem állt 

szándékában a felvilágosodási és szabadság-folyamat visszafordítása, csak a fejlődésben mutatkozó 

történelmi hibák új társadalomszervezési módszerekkel történő korrigálása. 

3. A két világháború közötti alternatívák 
Mint arra korábban is utaltunk, szinte az elsők között bontakoztak ki Európában az erő politikájára 

építő totalitárius válaszok és megoldások. Mivel ezek történelmi-politológiai és társadalmi-

szociológiai feltárása az elmúlt évtizedekben kielégítően végbement, e helyütt nem kívánunk velük 

részleteikben foglalkozni. Ezeknek a totalitárius megoldási javaslatoknak a körébe sorolhatjuk az 

1917-től államszervező erőként jelentkező marxista gyökerekre visszatekintő szovjet kommunizmust 

(ekkor még elsősorban leninizmus és sztálinizmus), továbbá az 1922-től szintén saját állami formákat 

kialakító olasz fasizmust, valamint az első ízben 1923-ban a hatalom átvételét megkísérlő német 

típusú nemzeti szocializmust (hitlerizmust).16 

                                                           
14

 DASSEL, 1929. 7-10. old. „A nép uralkodik, a tömegek önmagukat kormányozzák, az egyén részt kap az állam 
irányításában. Mindezt technikailag a választásokkal valósítják meg.” Uo. 12. old. 
15

 DASSEL, 1929. 13. old. 
16

 E kérdésekről lásd többek között: ORMOS Mária – INCZE Miklós: Európai fasizmusok 1919-1939. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1976. ORMOS Mária: Nácizmus – fasizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1987. PAXTON, 
Robert: The Anatomy of Fascism. Penguin Books, London, 2005.; BAUER, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, 
Anfänge, Aufstieg und Fall. Böhlau, Wien, 2008.; NOLTE, Ernst (szerk.): Theorien über den Faschismus. München, 
1984.; ARENDT, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Antisemitismus, Imperialismus, totale 
Herrschaft. Piper Taschenbuch, München, 2005.; STRAUSZ Péter (2011a): A két világháború közötti olasz 
gazdaságirányítási és érdekegyeztetési kísérlet. In: DOBÁK Miklós (szerk.): A gazdasági és társadalmi 



3.1. Az államkapitalizmus koncepciója 

Az alapvetően baloldali ihletettségű, a nemzetközi és nemzeti szocializmusban fogant szélsőséges 

megoldások sikere következtében a liberális gondolkodók körében is egyfajta „balratolódás”, a 

szociális érzékenység iránti fogékonyság, majd az állami programok kiterjesztésének és nem – a 

hagyományoknak megfelelően – azok lebontásának, piacosításának igénye mutatkozott a 

korszakban.17 Így került a közép-európai liberális eszme jellemzői közé kiindulási pontként az 

emberi/állampolgári alapjogok elismerése, a heterogén társadalomszerkezet tényként való 

elfogadása, a döntéshozatali folyamatok autonómiája mellé az „a posteriori” közjó, valamint a jog- és 

szociális állam alapelveinek létezése.18 Az elmélet úgy látja, hogy léteznek olyan területek, melyek 

nem képezhetik vita tárgyát. Ilyennek tekinti az olyan fogalmakat, mint a „népszuverenitás 

elismerése”, a „többségi döntéshozatal” vagy „a törvény előtti egyenlőség”. Éppen ezért a 

pluralizmus keretei között a közjó fogalmát egyre inkább felváltotta a liberális közbeszédben 

közérdek. Ez a fogalom ugyanis nem bizonyos típusú javak meglétére utal, hanem ösztönzést nyújt 

arra, amit meg kell tenni bizonyos javak megteremtéséért vagy megőrzéséért.19 Ezért a közérdek 

védelméhez szükség van az állam jelenlétére, de különösen Ralf Dahrendorf felfogása szerint ez 

csakis a klasszikus „éjjeliőr-állam” lehet. Az állam megteremti azokat a kereteket és garantálja 

fennállásukat, melyek szükségesek az érdekek pluralista versengéséhez.20 A jogállamiság elve 

garantálja a pluralista erők játékterét. Amennyiben pedig felfedezhető különbség a csoportok 

kiindulópontja között, úgy a „szociális” jogállam kiirtja az egyenlőtlen szociális kiindulási feltételeket, 

védi és támogatja azokat a peremre sodródott csoportokat, melyek nem képesek érdekeiket 

megfelelően szervezett egyesületekkel képviselni.21 A modern, gazdaságtan által befolyásolt politikai 

elméletek a hagyományos alapelvek (szabadság, racionalitás, demokrácia, szubjektív egyenlőség, 

biztonság, haladás, béke, gazdasági növekedés) hangsúlyozása mellett ezáltal beiktatták a „szociális 

jólét” fogalmát is (a Pareto-optimum elvének megfelelően).22 

Már a két világháború közötti gondolkodók is éppen e szempontból és e normatív felfogás miatt 

támadták a liberális elméletet: a sokszínűség és sokaság posztulátumát véleményük szerint nem lehet 

megvalósítani, a valóságban csak a magukat megszervezni képes és vitákra alkalmas társadalmi, 
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gazdasági csoportok tudnak érdekeket keresztülvinni. Vagyis a pluralizmus társadalmában megjelenő 

számos csoportérdek nem egyenlő eséllyel indul a döntések befolyásolása során; a megvalósítás 

esélyével elsősorban a jól szervezett nagy érdekek rendelkeznek. A nézetet, miszerint hosszútávon 

egyetlen külön-érdek sem lehet domináns, éppen a hatalmas óriáscégek, mamut-lobbiegyesülések és 

a társadalom szélén lévő csoportok helyzete cáfolja meg. Ezt az egyenlőtlen elosztást egy versenyelvű 

– pluralista – rendszer, „az érdekek szabad piaca” indokolja és ugyan igyekszik csökkenteni, de nem 

tudja felszámolni. Az elmélettel szemben így komoly kritikát fogalmaznak meg azok, akik úgy vélik, 

hogy az érdekeket és ezek révén a társadalmi-gazdasági folyamatokat mindenképpen bizonyos 

mértékig irányítani, vezetni kell, máskülönben az érdekek végtelen számából fakadóan a politikai 

folyamatok nem tudnak hatékonyan működni. 

Ennek egyik korai lenyomata az „államkapitalizmus” vagy „szervezett kapitalizmus” gondolatának 

megjelenése az 1920-as években. A korabeli magyarázatok szerint ezt kikényszerítette „a technika 

fejlődése következtében egyre erősebbé váló szükségszerűsége bizonyos termelési ágak 

‘társadalmiasulásának’, valamint az egyre élesebbé váló harc a piacokért, mely a polgárság állami 

támogatását követeli meg a világpiacokért való küzdelemben; kikényszerítette az a szükségszerűség, 

hogy a világ új felosztásáért érő harcban minden polgári erőt összefogjanak.” Az államkapitalizmus 

lényegi eleme az állam beavatkozása bizonyos gazdasági és társadalmi folyamatokba: „Az állam 

irányító tevékenysége mellett a termelési eszközök a tőkések magántulajdonában maradnak. Az 

állam csak az árúk termelését és cirkulációját szabályozza s az árak és munkaviszonyok irányítása 

révén a jövedelem megoszlását, anélkül, hogy ő maga, mint tőkés vállalkozó fellépne.”23 

Az állami gazdaságszervezés ilyetén gondolata Európa mellett az Egyesült Államokban is komoly 

követőkre talált, így a gazdasági válság kirobbanását követően Gerard Swope, a General Electric 

elnöke vizionálta a nagyvállalkozások szoros együttműködését, hogy a termelést a fogyasztáshoz 

igazíthassák. Ezáltal az ipar „már nem független egységekben működik, hanem egészként, az iparági 

egyesülés által lefektetett szabályok szerint […] és mindezek felett valamilyen szövetségi ügynökség, 

például a Szövetségi Szakmai Bizottság gyakorol felügyeletet”.24 Ezáltal az amerikai berendezkedés 

egyértelműen az olasz korporatív államban mutatkozó tendenciák irányába nyitott. Számos korabeli 

sajtócikk és politikai elemzés látott hasonlóságot Mussolini állama és Franklin Delano Roosevelt elnök 

New Deal programja között.25 

Ez természetes módon váltotta ki a még inkább baloldali gondolkodók komoly kritikáját, 

véleményük szerint ez a bizonyos mértékben tervgazdálkodásra hasonlító rendszer továbbra is a 

„kapitalizmus princípiuma” szerint működne, „a monopol tőke teljesítményképesebb apparátushoz 

és nagyobb perspektívákhoz” juthatna, de mindennek költségeit ismét „a dolgozók viselik a bérek és 

fizetések szükségszerű csökkentésének az alakjában”.26 

Werner Sombart (1863-1941) német közgazdász megközelítésében erre az új kapitalizmusra már a 

racionális elemek előtérbe kerülése a jellemző: „A kapitalizmusra jellegzetes vállalkozási szellem: 

rizikóval, bizonytalanságokkal telten kezd kipusztulni s helyét a ‘tervezésnek’ adja át. Az új 

kapitalizmus szelleme már nem anarchisztikus, hanem bürokratikus. A piacokon már nem uralkodik 

az anarchisztikus rendszertelenség szelleme, hanem mindig több és több hely jut a 
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megállapodásoknak és megegyezéseknek. A szabad versenyt a szabad megegyezés váltja fel. A 

gazdasági cselekvéseknek a profitra való törekvés nem egyedüli meghatározója, hanem előtérbe 

kerülnek itt is a racionális elemek, melyeket a szükséglet-kielégítés előnyösebb módjai vezetnek.”27 

Ezt öntötte végső formába a két világháború közötti Weimari Köztársaságban Robert Hilferding; 

elképzelése a „szervezett kapitalizmusról” a későbbiekben egy, a baloldalhoz köthető, 

szociáldemokrata elmélet alapját képezte.28 Hilferding célja az volt, hogy a marxi életművet 

hozzáigazítsa a 20. század eleji politikai valósághoz. Elmélete szerint a gazdaság oly mértékben 

megszervezhető, hogy egy általános, mindent átfogó gazdasági kartell irányítsa a termelést, mely 

révén meghaladható a kapitalista termelésmód uralkodó anarchiája. A szervezett kapitalizmus 

elmélete révén a német szociáldemokrácia elfordult forradalmi álláspontjától, az osztályharccal 

létrejövő proletárdiktatúrától és a parlamentáris reformok útján megvalósítandó társadalmi és 

gazdasági szerkezetváltás útjára lépett.29 

A szervezett kapitalizmus elmélete – ellentétben a hagyományos, liberális koncepciókkal – nem 

tekinti az államhatalmat a társadalmi erőkkel szemben semlegesnek. Az állam és a szervezett érdekek 

közötti interakció célja a már fejlett iparosodott kapitalista gazdasági rendszer működőképességének 

fenntartása. Ehhez pedig stabilizálási és támogatási akciók szükségesek, melyeket mindenki hajlandó 

(még ha eltérő mértékben is) elfogadni. Csak ezzel küszöbölhetők ki a gazdasági növekedés és a 

konjunktúra egyenetlenségei. Éppen ezért megfigyelhető, hogy az intézkedések igen széles skálán 

mozognak. A szervezett kapitalizmus egyik legfontosabb jellemzője, hogy a cél biztosítása érdekében 

hozott intézkedések nem korlátozódnak a gazdaságra: a mindennapi működés során a társadalom, a 

politika és a gazdaság alrendszere egyre szorosabban fonódik össze egymással. Ez pedig erősíti 

egyfelől az államhatalom végrehajtó szerveit, másfelől a jelentős mértékben felülről is szervezett 

szövetségi/egyesületi formában megjelenő érdek-percepciót.30 A terv megvalósulása végül egyes 

kritikusok szerint éppen a hitleri Német Birodalomban kezdett testet ölteni. 

3.2. Antilibertárius, konzervatív megoldási javaslatok 

A baloldal elméletei mellett a korszakban külön egységet alkotnak a konzervatív tábor Rómához 

kötődő gondolkodóinak megoldási javaslatai, az egyház társadalmi (szociális) tanításán alapuló 

kiútkeresés a gazdasági válságból. E tekintetben is igen sokrétű megfogalmazással és javaslattal 

találkozhatunk, melyek a modern szociális tanítás azon elemére vezethetők vissza, miszerint „az 

Egyház, mivel egyetemes küldetést teljesít – minden embernek hirdeti az Evangéliumot, és 

közvetíteni akarja a krisztusi megváltás kegyelmét –, nem kötődik semmiféle határozott politikai 

rendszerhez vagy gazdasági modellhez, nem ad konkrét recepteket a katolikusoknak a gazdasági-
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társadalmi politikai cselekvéshez”.31 Éppen ezért a konzervatív táborban ugyanúgy találkozhatunk az 

etatista megközelítés, az autoriter struktúrák híveivel, mint az anti-etatista, de egyben antilibertárius 

gondolatokkal is. 

E megoldási alternatíva különösen a pápai szociális tanításra alapozott: az individualista, 

szétforgácsolódó társadalmak helyett a közösség megerősítésével gondolta a válságot 

leküzdhetőnek. Ennek az új rendszernek a nemzetközi és nemzeti szocialista megoldástól, a 

kommunizmustól és a náci rendszertől is teljesen eltérőnek és azokat legyőzni képesnek kellett 

mutatkoznia. Az első két – számtalanszor idézett és hivatkozott – pápai körlevél, XIII. Leo Rerum 

novarum-a és XI. Pius Quadragesimo anno-ja egyértelműen az angolszász világból kifejlődött, 

„nyugati tőkés társadalmak” értékelésén, gazdasági rendjének és társadalmi tagozódásának kritikáján 

alapult.32 Számos liberális gondolkodó felfogásában pedig a tomizmusra (Aquinói Szent Tamás 

filozófiájára) való utalásai és a „rend” középpontba állítása miatt az egyházi tanítás nem másra 

célzott, mint – spirituális programként az „elfeledtetett ember” közösségérzetére apellálva – a 

középkori társadalmi berendezkedés újjáélesztésére.33 Ez azonban nem jelentett alapvetően 

kényszert egy új politikai keret megalkotására, hanem elsősorban a meglévő (demokratikus, 

monarchikus, autoriter) keretek közötti szerves belső társadalmi élet megalkotását célozta, a tőke és 

a munka egyensúlyának megteremtését. Vagyis a Szentatya éppen a szubszidiaritás gondolatkörének 

megfelelően a mindenható állam, az etatizmus és totalitárius berendezkedés elleni korszerű 

társadalomszervezési alternatívát látott az enciklikákban felvázolt hivatásrendiségben.34 

Amennyiben tehát e két enciklika mélyére tekintünk, akkor láthatjuk, hogy elsősorban a gazdasági 

élet szociális vonatkozásaira, a jövedelemelosztásra, főleg az igazságos munkabérre hívták fel a 

figyelmet. Fő céljuk a skolasztikus természetjog és a modern liberális gazdaság- és 

társadalomtudomány összebékítése volt: a közjó elvének megfelelően a gazdaság és társadalom 

„erkölcsössé” és „kereszténnyé tétele” volt a céljuk a szükségletek megfelelő fedezésével és egy 

szerves-hivatásrendi berendezkedéssel. A gazdaság rendező elvét ennek megfelelően az emberi 

lelkiismeret, az autonóm hivatási szervezetek, valamint az állami törvények adják. A hivatási 

szervezetek kiépítésére van elsősorban szükség, ugyanis ezek az egyes csoportok különérdekeit 

tudják megjeleníteni, majd belső érdekkiegyenlítésre vezetni és egyben legnehezebb feladatként 

ezeket a közjó gondolatával összeegyeztetni, továbbá a hivatás belső viszonyait a nemzetgazdaság 

kívánalmainak megfelelően rendezni. Ezzel az államot tehermentesítik, mely csak a törvényi 

kereteket biztosítja és a szubszidiaritás szerint csak ott avatkozik be, ahol a magánkezdeményezés 

csődöt mond vagy a közjó veszélybe kerül.35 

A kapitalizmus alapjait, az egyén szabadságát nem kérdőjelezték meg a pápai megnyilatkozás és a 

belőlük kinövő konzervatív társadalmi-gazdasági elmélet sem; a korszakra jellemző és elsődlegesen a 
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baloldali ideológiában testet öltő osztályharcos mentalitást azonban elvetették. A forradalom-ellenes 

konzervatív gondolatkörből fakadóan – Heinrich Pesch S.J. páter36 és tanítványai, Gustav Gundlach, 

valamint Oswald von Nell-Breuning nyomán – a szolidaritást helyezték a pápai enciklikák 

megoldásként a középpontba: egyik társadalmi csoport támogatása sem irányulhat a másik ellen, 

viszont az erősebb önként köteles a gyengébbnek segédkezet nyújtani.37 Világossá tették, hogy az 

ember csak társas lényként értelmezhető és az emberi méltóság elválaszthatatlan velejárója a 

személyiségnek. Éppen ezért nem tekintethető egyetlen ember sem pusztán termelési tényezőnek, 

aki saját magát bocsátja a piacon áruba és így alávetné magát a kereslet és kínálat mechanizmusának. 

A liberális megközelítésmód legalapvetőbb hibája, hogy az emberi munkaerőt csupán árunak tekinti, 

megfosztva őt személyiségétől és ezzel kvázi a dologi szerződésből fakadó jogokat a munkavállaló 

személyi jogai fölé helyezi, „a munkaerőt úgy kezeli, mint bármely más tárgyi értéket, tekintet nélkül 

annak személyi és társadalmi vonatkozásaira. Az ember a munkaviszonyban is megőrzi személyi 

méltóságát, abszolút érvényű, elidegeníthetetlen és áruba nem bocsátható jogait.”38 Ugyancsak 

megőrzi minden ember a javakkal való rendelkezés jogát, mely saját és a családja jelenének és 

jövőjének biztosításához szükséges. Tehát az egyházi tanítás nem kérdőjelezte meg a magántulajdon 

intézményét, sőt úgy láttatta, hogy „a javak társadalmi hasznossága a termelő javak magántulajdona 

révén szintén jobban érvényesül, mint a közös birtoklás esetén.”39 

Éppen ezért volt már az első enciklika egyik központi gondolata is, miszerint a munkabérnek 

elégnek kell lennie a munkás és családja tisztes megélhetéséhez. Ezt a Rerum novarum a 

természetjogon alapuló követelésnek tekintette, amely erősebb a megegyezés (béralku) 

szabadságánál. A pápa meglátása szerint ugyanis a megegyezéses bér esetében a munkaadó mindig 

előnyben van a neki kiszolgáltatott munkavállalóval szemben. Ezzel XIII. Leó bevezeti a közbeszédbe 

az igazságos bér fogalmát, mely nemcsak a megélhetést teszi lehetővé, de egyben megnyitja az utat a 

kulturális javakban való részesedés előtt is és biztonságot teremt a jövőre nézve.40 Ez egyben pedig 

programot ad a későbbi antilibertáriánus konzervatív körnek, amely „az igazságos munkabér 

megállapításánál három szempont figyelembevételét látja fontosnak: a munkás és családja 

életszükségletét, a vállalat teherbíró képességét és a közjó érdekét.”41 Ezzel válik lehetővé a 

proletariátus felszámolása, az osztályharc kivédése, a békés társadalmi fejlődés a jóléti társadalmak 

irányába. Éppen ezért a Quadragesimo anno már kívánatosnak tartotta azt is, hogy a dolgozók 

bizonyos fokban a munkaadók társbirtokosává váljanak, részt vegyenek a vállalatok vezetésében, sőt 

munkájuk gyümölcseként részesüljenek a közösen megtermelt haszonból is.42 

A hivatásrendiség ereje a szociológiai elemzés szerint éppen abban nyilvánult meg, hogy 

felmutatta: a tőke hatalmának kiszolgáltatott egyén a közösség tagjaként sikeresen tudja érdekeit 

artikulálni, „megerősödve egyenlő esélyekkel veszi fel a harcot a tőke esetleges egyensúly-bontó 
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kísérleteivel szemben”.43 Ebben a folyamatban tehát a hivatásrendiség nem egyén-ellenes és nem 

jelent új, a totalitárius ideológiákra jellemző „csordaképző tendenciát”, hanem az egyén és 

államhatalom között húzódó egyenlőtlen erőviszonyokat igyekszik kiegyenlíteni, képviseli a benne 

csoportosított egyéneket a hatalom előtt, s ha kell, ellen.44 „Amíg a liberális társadalmi és gazdasági 

rendszerben az egyéni jogok és érdekek, a totalitárius rendszerekben pedig a közösség, illetve az 

uralkodó párt érdekei kerültek előtérbe, ami tragikus következményekkel járt az egész társadalomra 

nézve, addig az egyén és a közösség mindmáig érvényes és hiteles harmóniáját a keresztény 

társadalombölcseletben találjuk meg” – írta elemzésében Muzslay István.45 Ez pedig a korszakban 

kettéválasztotta az állam és a társadalom, gazdaság fogalomkörét: a törvényes igazságosságot ki 

kellett egészíteni a szociális igazságossággal, mely az egyének és a társadalmi közösségek 

tevékenységét, valamint ezek államhatalomhoz való viszonyát szabályozza. A hivatásrendi, anti-

libertáriánus keresztény gondolatot Magyarországon összegző Varga László46 jezsuita páter szerint 

tehát a liberális kapitalizmus válságát csak gyökeres változásokkal lehet megszűntetni. A válság, mely 

szükségszerűen gazdasági diktatúrához, az erősebb vagy erőszakosabb fél győzelméhez, a nemzeti 

vagyon és jövedelem aránytalan elosztásához és ezzel a társadalom nagy részének 

létbizonytalanságához vezet, a rendszert irányító társadalmi és erkölcsi individualizmusból, a lehető 

legnagyobb és legolcsóbb profitot célul kitűző gazdaságpolitikából fakad. Mindez természetesen 

okozta az osztályharcot, állandósította a forradalmi veszélyt és taszította válságba a társadalmakat. A 

válság felszámolása pedig csak úgy lehetséges, ha a nemzetgazdaság legfőbb szabályozó elvévé a 

szabad verseny és a tőke diktatúrája helyett a szociális igazságosság válik. Ennek alapján kerül sor a 

jövedelemelosztásra, az osztályharcot pedig felváltja a különböző foglalkozási ágak (hivatásrendi) 

együttműködése, az államhatalom vezetése és ellenőrzése mellett. A törvényhozóknak arra kell 

törekedniük, hogy olyan új jogi szabályozást teremtsenek, amely rákényszeríti a társadalomra a pápai 

enciklikákban kirajzolt kölcsönös felelősség szellemiségét.47 

3.3. Az európai érdekkiegyenlítési modell létrejötte 

E rendi gondolat továbbélését láthatjuk az 1945 után kirajzolódó európai modern, szociális 

piacgazdaságok szabályozásában, a liberális piac vadhajtásainak tudatos korlátozásában, a törvényes 

keretek széleskörű kiterjesztésében. Nem tartjuk véletlennek, hogy a nagy társadalmi csoportok 

érdekkiegyenlítését preferáló társadalmi párbeszédfolyamatok szorgalmazói között a hagyományos 

nyugat-európai kereszténydemokrata pártok vezetőit találjuk, akik szellemiségükben alapvetően 

táplálkoztak a két világháború közötti pápai enciklikák társadalmi tanításából és gazdasági-társadalmi 

modelljeiből. 

Segítségükkel az 1950-es évekre egy sikeres érdekkiegyenlítési folyamat valósult meg a szociális 

piacgazdaság keretei között: Nyugat-Európában létrejött egy modern „neokorporatív” gazdasági és 

szociális érdekképviseleti és államirányítási modell. Ebben az érdekközvetítő rendszerben intézményi 

keretekkel összekapcsolták a civil társadalom szövetségekbe szervezett érdekeit az állami 

döntéshozatal struktúráival. Az egykor kibékíthetetlennek tűnő munkapiaci szereplők párbeszéde a 
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társadalom szolidaritásának kialakulásához vezet: az elképzelés szerint a munkavállalók és a 

munkaadók egyenrangú együttműködése révén valósulhat meg kibékíthetetlennek tűnő ellentétük 

áthidalása.48 Az osztálytársadalom helyébe, mely ellenfelekké formálja a munkapiacon megjelenő 

feleket, önkormányzati szerveknek kellett lépnie: a munkavállalók és munkaadók közös teljesítménye 

határozhatja meg a társadalom fejlődését. Ezáltal a rendszer alapeleme a konfliktusok helyett a 

konkordancia, a sokszereplős megegyezés. A modern terminológiai keretek között a 

nemzetiszocializmus által teljesen diszkreditált „hivatásrendiség” helyébe új fogalmak léptek. A 

negatív konnotációk elkerülése végett a neokorporatív elemek a pluralista társadalmon belül kerültek 

kialakításra.49 Ez pedig nem más, mint a modern szociális piacgazdaságban megjelenő szociális 

partnerség, a szolidáris együttműködés. 

A modellt sikeresen alkalmazó országok képesek voltak a különböző szociális helyzetből fakadó 

feszültségeket, a munkaadó és munkavállaló közötti nézeteltéréseket, az állam és társadalom közötti 

problémákat minimalizálni. Ahogy a Quadragesimo anno is ráirányította a figyelmet: léteznek közös 

érdekek és a modern rendi (szociális partnerségnek is nevezett) rendszerben a partnerek meg vannak 

győződve, hogy közös erőfeszítéseik révén az egyes társadalmi csoportok gazdasági és szociális 

céljaikat gyorsabban és hatékonyabban érik el. A szociális partnerek részéről az érdekellentétek 

feloldása érdekében az elképzelések egyeztetésére van szükség; ez a feltétele annak, hogy a mindkét 

felet érintő problémák legtöbbjét saját hatáskörön belül, önmaguk (autonóm módon) oldják meg, 

illetve az állam számára előterjesztett közös javaslatokkal rendezzék. Ezzel orvosolhatók a választások 

révén hatalomra jutottak esetleges tévedései is. A divergáló partikuláris törekvések közepette a 

közös érdekek kompromisszumát kell elérni. Ennek a koncepciónak alapját pedig – az osztályharc 

ideológiájával szemben – a tőke és munka egyenértékűsége alkotja, melynek gondolata a paritás, a 

szolidaritás és a szubszidiaritás elvében jut kifejezésre. E tekintetben a modern neokorporatív 

szociális és gazdasági partnerség a modern rendi gondolat alapjáig nyúl vissza. 

Így elmondható, hogy a társadalmi béke megvalósításával, a szociális jólét megcélzásával, az 

osztályharc rémképének kiiktatásával, a szolidaritás és szubszidiaritás, az önkormányzatiság és 

érdekképviselet elveivel a keresztény (pápai) tanítás, valamint a rendi koncepciót megfogalmazó 

gondolkodók egyes elképzelései a második világháború utáni (Nyugat-)Európában valósultak meg. 

4. A neokorporatív társadalom: az európai érdekkiegyenlítés modellje 
A második világháború európai lezárulta ismételten alapvető változásokat hozott mind a politikai 

határok, mind az egyes országok társadalmi-gazdasági berendezkedése tekintetében. A bipoláris 

világrendszer már az 1945-ös potsdami konferenciát követően kezdett formát ölteni, majd az 1947-es 

Marshall-terv, illetve a közép-kelet-európai országokban a kommunista pártok hatalomátvétele tette 

teljessé a világ két táborra szakadását. E pillanattól kezdve a szovjet Vörös Hadsereg által megszállás 

alatt tartott és a kommunista pártok által diktatórikus eszközökkel irányított közép-kelet-európai 

országok fejlődésmenete elvált a második világháború végén a hagyományos polgári fejlődés 

pályájára visszakanyarodó nyugat-európai országokétól. A központosított tervgazdálkodás és az 

államosított körülmények közötti centralizált társadalomirányítás nem hagyott kibontakozási 

lehetőséget a társadalmi érdekegyeztetés és érdekkiegyenlítés hagyományos mintái számára. Ezáltal 
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ezek az országok, fejlődésükben megakasztva, kiszakadtak a nemzetközi folyamatokból és izolált 

körülmények között egy diktatórikus állammodell kísérleti alanyaivá váltak. 

Ezzel szemben az 1945 utáni Nyugat-Európa kibontakozó társadalmi-gazdasági folyamatainak 

jellege és iránya is igen sokban eltért a két világháború közötti időszakétól, azonban itt megfigyelhető 

volt számos kapcsolódási pont, kitapintható volt egyfajta folytonosság a szervezetek és intézmények, 

valamint az állam és társadalom kapcsolatrendszerében. A lassan a posztmodern korba lépő európai 

társadalmak olyan stratégiák mentén alakították szociális és gazdaságpolitikájukat, melyeket a 

különböző elméleti-tudományos iskolák egyszerre próbáltak meg elemezni és valamiképp formálni is. 

Az egyes teoretikusok a jelen eseményeinek elemzését általában a kontinens közelmúltjához 

(totalitárius rendszerek, világháború stb.) való viszonyulásuk meghatározásával kezdték, különbség 

csupán az erre fektetett hangsúly mértékében figyelhető meg közöttük. 

A magát kifejezetten a két világháború közötti diktatórikus-totalitárius elméletekkel szemben 

meghatározó, sok elemében (neo)liberális indíttatású pluralizmus létrejöttét és több mint egy 

évtizedes kvázi hegemóniáját követően több olyan tudományos iskola is kialakult, amely vitatta a 

pluralizmus állításait és következtetéseit, és igyekezett hasznosítani a két világháború közötti Európa 

kísérletei közül a társadalmi-gazdasági békét és az érdekkiegyenlítést elősegítő mozzanatokat. A 

nyugat-európai társadalmak változásainak eredményeképpen egyre inkább azok az új jelenségek 

kerültek a tudományos vizsgálódás középpontjába, melyek valamilyen formában kötődtek a 

gazdasági-társadalmi interakció növekvő szervezettségéhez, az állami beavatkozás kérdéséhez, illetve 

az érdekközvetítés és érdekkiegyenlítés új módszereihez. A pluralizmussal vitába szálló elméletek 

egyik legfontosabb alaptétele az volt, hogy a korábbi állításokkal ellentétben a második világháború 

utáni Európában sem a politikában, sem pedig a gazdaság rendszerében nem jelent meg „univerzális 

valóságként”, illetve a fejlődés végeredményeként a liberális pluralizmus. Az empirikus kutatás 

emellett arra is rámutatott, hogy a liberális-pluralista elképzeléseket leginkább követő országok 

fejlődésükben gyakran elmaradtak azok mögött, amelyek teret engedtek a különböző társadalmi 

érdekcsoportok egyeztetéseinek, kollektív (megszervezett, korporatív) fellépésének. 

A korporatív mintákat megújító államok elősegítették egy jelentős, aktív mezoszféra kialakulását, 

sőt azt gyakran köztestületi jelleggel is felruházták; ennek révén pedig gazdasági-politikai 

folyamatokba, a szociális és gazdasági kérdések megvitatásába és alakításába is aktív aktorként 

vonták be annak intézményeit, az érdekképviseleteket és érdekvédelmi szervezeteket. Az ilyen típusú 

államokban mind a mai napig megfigyelhető azoknak a gondolkodóknak a hatása, akik a két 

világháború közötti társadalmi-gazdasági megújulás elméletei mögött álltak. A francia, német és olasz 

kereszténydemokrácia nem tudott elvonatkoztatni a pápai tanítástól, még ha azt igyekezett is 

felekezetek feletti jelleggel és elsősorban szekularizált társadalmi-gazdasági értékekkel felruházni. E 

folyamat nélkül értelmezhetetlen és feldolgozhatatlan a szociális piacgazdaság modelljének 

megjelenése a nyugat-európai országokban. 

A legtöbb (neo)korporatizmussal kapcsolatos elmélet a 70-es évek során látott napvilágot, ami 

miatt számos kutató ezt tekintette a „korporatizmus évtizedének”. Ekkor már nem csak azok az 

országok alkalmazták a szociális és gazdaságpolitika terén a közös politika formálás és megvalósítás 

eszközét (concertation), amelyekben hagyományosan mutatkoztak intézményi és szervezeti szinten 

korporatív vonások. Egyes megfigyelők ezért már-már trendről, általános érvényű folyamatról 



beszéltek. Emellett a korporatista skála élén szereplő országok gazdaságilag is sikeresnek 

mutatkoztak, így a (neo)korporatista irodalom is „növekedési üzletággá” vált.50 

4.1. Philippe C. Schmitter korporatizmus-elmélete 

A kiindulási pontot minden bizonnyal Philippe C. Schmitter kérdésfelvetése jelentette, melyben a 

pluralizmus-elméletekkel szemben azt a tényt fogalmazta meg, hogy a 20. század „még mindig a 

korporatizmus évszázada”.51 A fogalom sikeréhez hozzájárul, hogy a politikatudomány előszeretettel 

foglalkozott a témakörrel: itt a mindennapok valósága azt igazolta, hogy számos csoport állami 

segítséggel (támogatással) jött létre; így az arányos képviseleti demokrácia (Proporzdemokratie) és a 

megegyezéses berendezkedés (konkordancia) teoretikusai könnyen fedezték fel a liberális 

korporatizmust. A kapitalista ipari országokban már idejekorán kialakultak a kooperatív politika 

bizonyos formái. Az állami döntéshozók felismerése, hogy a politikai és gazdasági stabilitás a nagy 

érdekképviseletek (gazdaság)politikai döntési folyamatokba történő bevonásával és a felelősség 

legalább egy részének rájuk történő áthelyezésével érhető el, ahhoz vezetett, hogy az állami fórumok 

és a reprezentatív, kis számú szövetségi képviselők között egy részben intézményesült, részben 

spontán kapcsolati háló alakult ki, mely lehetővé tette, hogy egy növekvő munkamegosztás jöjjön 

létre e két csoport között. Ugyanakkor az állam és a szövetségek közötti együttműködési szintek 

sokasága még nem jelent azonnal korporatizmust. A pluralista rendszerben is részt vesznek az 

érdekcsoportok képviselői a tanácsadó testületekben és elsődlegesen informális kapcsolatokat 

ápolnak az államapparátussal. Ezért például a szakszervezetek kiterjedt jelenléte a köztestületekben 

még nem a korporatizmus definiálható formája, azonban ezek az együttműködési formák elősegítik a 

korporatív klíma kialakulását.52 

Schmitter elmélete elveti a korábbi ideologikus megközelítéseket53 és csak a gyakorlati, 

megjelenési formákra koncentrálva, kiterjeszti a modern rendszerekben fellelhető korporatív 

struktúrák értelmezési területét. Rendszerében a korporatizmus egy háromfokú skálán éppen a 
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pluralizmustól a szindikalizmusig vezető úton középen helyezkedik el. Ebben különösen a pluralista 

paradigmától való elfordulás és a szindikalizmus felértékelése a figyelemreméltó.54 Schmitter 

elméletében a korporatizmus egy „érdeket és/vagy állásfoglalást közvetítő rendszer”, mely alkalmi 

módszerekkel vagy intézményesített megállapodásokkal „a civil társadalom szövetségekbe szervezett 

érdekeit kapcsolja össze az állami döntéshozatal struktúráival”.55 Végeredményben a 

korporatizmusban olyan érdekközvetítő rendszert lát, mely a funkcionálisan differenciált, köztestületi 

státusszal és képviseleti monopóliummal rendelkező, centralizált és hierarchikus felépítéssel 

szervezett szövetségek között jön létre.56 Koncepciójában megkülönbözteti az „államkorporatizmust” 

(state corporatism), mely néhány latin-amerikai ország jellemzője, valamint egészen a demokratikus 

fordulatig az ibériai félsziget országainak sajátja is volt, valamint az ettől eltérő liberális-demokratikus 

ipari országokra jellemző „társadalmi korporatizmust” (societal corporatism).57 

A társadalmi korporatizmus éppen a stabil, polgárság által dominált rendszer fenntartása 

érdekében váltja fel a pluralizmust. Ugyanis a gazdasági koncentráció folyamatának megerősítése, a 

nemzetgazdaságok közötti verseny, az állami beavatkozás kiterjesztése, a döntéshozatali folyamatok 

racionalizálása abba az irányba hatnak, hogy az alárendelt osztályokat és státuszcsoportokat jobban 

lehessen integrálni a politikai folyamatokba. A társadalmi korporatizmus a korábban pluralista érdek-

struktúrákat jobban összefogja. Az állam és szövetségek között összefonódások jönnek létre. A 

szervezett érdekközvetítés strukturális átalakításával mindkét fél számára előnyök adódnak: az állam 

felhasználja a nagy egyesüléseket az állami irányítási feladatokra, míg a szövetségek cserébe saját 

folytonosságuk garanciáját és érdekeik hatékony megvalósítását kapják.58 Az együttműködésük 

jellemzője a ’concertation’, a közös politikaformálás, mely a gazdaságpolitikai érdekkiegyenlítést öleli 

fel és a társadalom, valamint az állam divergáló érdekeit hivatott összhangba hozni. Ezáltal a más 

elméletek által hangoztatott osztályharcot az együttműködés és a párbeszéd váltja fel. 

A pluralizmus keretein belül az érdekközvetítés során a szervezett érdekek részéről 

nyomásgyakorlás történik (pressure), a politikai akaratképzési folyamatban tanácsadóként és 

ellenérvek hangoztatóiként jelennek meg. Ekkor azonban a politika megvalósításáért a felelősség 

mindvégig az állami autoritás oldalán marad. Az új típusú közös politikaformálás (concertation) során 

az érintett érdekek a politikai folyamatban elismert, megkerülhetetlen tárgyalófelekként kerülnek 

bevonásra és a politikai döntések végrehajtásáért fél-állami, kvázi-állami jelleget öltve közös 

felelősséget vállalnak. Ezzel Schmitter számára a társadalmi korporatizmus a nyugat-európai liberális-

demokratikus iparosodott országok társadalom-politikai fejlődésének új lépcsőfoka, melynek lényege 

az érdekközvetítés új formája. Ami a diszkreditálódott, szélsőségesnek tartott59 

államkorporatizmusból megmaradt, az valójában annak a nézetnek a kifejezése, hogy a modern 
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korporatizmus a szabályozott piacgazdaság és a szociális érdekkiegyenlítés mentén megzabolázott 

kapitalizmus egyfajta működési variánsa. 

4.2. Gerhard Lehmbruch korporatizmus-felfogása 

Más szemszögből, de hasonló pozitív alapállással közelít a korporatizmus leírásához Gerhard 

Lehmbruch. Elméletében a korporatizmus nem önálló rendszerként, hanem a fennálló társadalom-

politikai berendezkedés variánsaként kerül meghatározásra. Felfogásában ő is alapvető különbséget 

tesz az autoriter korporatizmus (authoritarian corporativism) és a liberális korporatizmus (liberal 

corporativism) között. Számára a „liberális korporatizmus” a modern ipari társadalmak velejárója. 

Ezáltal pedig nem más, mint az „intézményesült pluralizmus”. Definíciója elsősorban a társadalmi 

elemekre összpontosít: „A liberális korporatizmus, ellentétben a ’rendi berendezkedés’ romantikus-

reakciós programjával, nem többé-kevésbé merev státusz-meghatározásokon alapszik, ahogy az az 

iparosodás előtti társadalmi struktúrákra volt jellemző; sokkal inkább nyugszik a kapitalista ipari 

társadalomra jellemző relatív magas szintű társadalmi mobilitás ágazati és osztály-helyzet szerinti 

konfliktusokkal terhelt érdekelhatárolásán. Az autoriter-korporatív kísérletekkel szemben a liberális 

korporatizmus az egyesülési és szövetkezési szabadságon valamint az egyesületi autonómián alapulva 

jön létre és ehhez elvileg ragaszkodik.”60 

Lehmbruch elméletében a pluralista politikai rendszer funkcionális differenciálódása megy végbe 

a korporatizmus révén. A pártok és a parlament hagyományos politikai alrendszere mellett létrejön 

egy korporatív alrendszer is, melyben könnyebb a konszenzus megvalósítása és mely a 

gazdaságpolitikai döntéshozatal és megvalósítás (policy-making) jelentős részét átveszi. Így az 

érdekpolitika és a párt-kormányzás nem összeegyeztethetetlen, sőt szimbiózisban létezik. Ezáltal a 

politikai rendszer összességében nagyobb problémamegoldó képességre tesz szert.61 Véleménye 

szerint az érdekszövetségek önkéntes részvételére azért kerül sor a korporatív megállapodásokban, 

mert egy átfogó, szektorokon átívelő csereügyletben vesznek részt, mely során előnyös 

ellenszolgáltatásokat kapnak az engedményekért. Itt a konfliktusok feloldása nem a közös 

politikaformálás (concertation), hanem a megegyezés (konkordancia) révén jön létre: a kötelező 

tárgyalási eredmény nem többségi döntéshozatallal, hanem a politikai elitek tárgyalása, 

kompromisszuma révén jön létre. Az érdekközvetítés szempontja nem válik el a politika-

megfogalmazás szempontjától, ezért a korporatív viselkedés jelentős elemeként tekint a kormány, a 

parlament, a pártok és a közigazgatás szoros összefonódására. E szempontból döntő egyfajta formális 

vagy informális tripartizmus megléte (állam – tőke – munka), mely adott esetben korlátozódhat csak 

gazdasági kérdésekre.62 Összességében Lehmbruch számára a korporatizmus nagy szövetségek 
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részvétele a politikai struktúrákban a következő kulcselemek meglétével: a termelői érdekek 

összefogása csúcsszervezetekben; a párt- és szövetségi rendszerek összefonódása; a kormányzat és 

az érdekszövetségek közötti intézményesített tárgyalások; a kormányzat garanciavállalási funkciója; a 

szakszervezetek meghatározó szerepe a közös politikaformálási hálózatokban.63 

4.3. A korporatív modell tanulságai 

A korporatizmus-vitában a leggyakrabb hivatkozási alapot Schmitter 1974-es munkája jelenti. 

Számára a korporatizmus – mint arra a fentiekben is rámutattunk – a társadalom-politikai integráció 

szempontjából valójában önálló rendszerként jelenik meg (a pluralizmusból a korporatizmusba 

történő átmenet, melyet a szindikalizmus követhet). A másik megközelítésben – Lehmbruch 

kutatásait alapul véve – nem önálló rendszerrel, hanem mindössze a társadalom-politikai integráció 

szempontjából egy rendszervariánssal állunk szemben (a pluralizmus intézményesült változata).64 A 

társadalmi-gazdasági berendezkedés tekintetben ugyancsak két eltérő nézetet különböztetnek meg: 

a korporatizmus itt is vagy önálló rendszerként (a kapitalizmusról a korporatizmusra történő 

átállásként) vagy egy rendszerváltozatként (korporatív kapitalizmus) jelenik meg.65 Vagyis a 

neokorporatív berendezkedés „tiszta formája” nem létezett az 1945 utáni gazdasági-társadalmi 

folyamatokban. Ugyanakkor az elméleti viták nagymértékben hozzájárultak a modern társadalmi-

gazdasági érdekképviselet és érdekérvényesítés elfogadottá tételéhez és a tudományos diskurzus 

deskriptív elemzései elősegítették a neokorporatív minták Európán belüli terjedését is. 

A korporatizmus-kutatás alapvető érdemeként tarthatjuk számon, hogy tudatosította: 

 az állami politika nem szükségszerűen mindig a „pressure politics” eredménye, hanem 

fakadhat az érdekszövetségek és az állam közötti konszenzusból; a lobbi nyomásgyakorlását 

és az osztályharcot felváltja az érdekkiegyenlítés politikája; 

 az érdekszövetségeket igénybe lehet venni a közös politikaformálás (concertation) keretében 

kialkudott politika megvalósításához; 

 az állam nemcsak a politika megfogalmazása és megvalósítása terén mutat jelentős 

autonómiát, hanem a társadalmi érdekek megszervezésében is komoly részt vállal; 

 az érdekszövetségek és azok tagjai közötti viszonyt a korporatizmus keretében az állami 

intézkedések alapvetően megváltoztatják (működési garanciák, szervezési kényszer, 

szervezettségi monopólium); 

 a korporatív elmélet megteremtette a társadalmi érdekek megszervezése és a kapitalista 

demokráciák makrogazdasági fejlődése közötti rendszerszintű összefüggést.66  

Ezáltal a társadalmi/liberális korporatizmus olyan irányítási és szabályozási mechanizmusok sora, 

melyeket a fennálló politikai rendszerben alkotmányjogilag nem terveztek, illetve nem legitimáltak. 

Ezek vagy a pluralista jellegű politikai rendszerből fejlődtek ki, vagy demokratikus környezetbe 

helyezett folytatásai korábbi államkorporatista rendszereknek.67 Ezért a fenti elméletek nyomán és 

Howard J. Wiarda összegzése alapján három alapvető strukturális elemét állapíthatjuk meg a modern 

típusú (neo)korporatív berendezkedésnek: 

 erős, irányító állam, amely azonban nem autoriter vagy totalitárius; 
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 irányított állami keretek között jönnek létre az állam által strukturált és szabályozott 

érdekcsoportok; 

 a fennálló társadalmi (osztály) ellentéteket az állam igyekszik azáltal leküzdeni, hogy bevonja 

– lehetőség szerint az összes – gazdasági/társadalmi szektort a döntéshozatali folyamatokba 

(decision-making).68 

Ezen folyamatok nyomán azokban az országokban, társadalmakban, ahol a kollektív érdekeket 

fontosabbnak tartják, mint az individuális, egyéni érdeket, a korporatizmus az egész társadalmat 

átszövő modellé válhat.69 Vagyis elsődlegesen ott alakulhat ki átfogó korporatív berendezkedés, ahol:  

 a szervezett társadalom nem az individualista alapokon nyugszik, hanem funkcionális, 

társadalmi vagy korporatív szervezeteken; 

 az állam ezeket a csoportokat strukturálja, számukban korlátozza és megszervezi, hogy 

ellenőrizhetők legyenek; 

 az állam igyekszik ezeket a csoportokat egyfajta magán-szektor kormányzati (private-sector-

government) formában a döntésekbe bevonni; 

 maguk a csoportok is elfogadják, sőt üdvözlik ezt a típusú bevonásukat, mivel ezzel 

lehetőséget látnak, hogy előnyökhöz jussanak és megőrizzék autonómiájukat és 

önellátásukat.70 

5. Összegzés 
A fentiekben bemutatott fejlődésmenet rávilágít, hogy az európai társadalmak a 20. század 

politikai, gazdasági, szociális kihívásai közepette az osztályharc és a teljes társadalmi válság 

elkerülését tűzték zászlajukra és ehhez igen különböző modelleket dolgoztak ki. A két világháború 

közötti szubszidiaritás és szolidaritás gondolatából 1945 után Nyugat-Európában kifejlődött a 

szervezett gazdasági-társadalmi érdekkiegyenlítés modellje: a (neo)korporatív társadalom- és 

gazdaságpolitika a fentiek tekintetében állami hatóságok és magángazdasági alanyok, illetve 

szervezeteik között létrejött két- vagy többoldalú megállapodásokkal fémjelzett irányítási–

érdekegyeztetési rendszer. A hagyományos neokorporatizmus elméletek szerint a „szervezeti 

előfeltételek” megléte nélkülözhetetlen a korporatív rendszer működéséhez. Ezek között találjuk az 

érdekek központosítását (centralizáció), az érdekcsoportok vezetőségének bázistól való 

függetlenségét, az adott csoport képviseleti monopóliumát, a nagy érdekszervezetek privilegizált 

kapcsolatát az állammal. Ugyanakkor ezek nem olyan tulajdonságok, melyek a közös politikaformálás 

stabilizálása céljából jöttek létre, hanem sokkal inkább egy történelmi fejlődés eredményei, mely 

különösen a fordizmus és keynesianizmus periódusában volt rendkívül alkalmas a társadalmi-

gazdasági kérdések kezeléséhez.71 Ezáltal ugyanis a csoportérdekeket megfogalmazó szövetségeket 

formálisan önkéntesen, ugyanakkor egyenjogú módon, paritásos alapon, nemcsak a politikai 

döntések megfogalmazásába, de azok végrehajtásába is bevonják. Ennek során a szerződő felek 

megállapodnak bizonyos viselkedési normákról, általában lemondanak arról, hogy kihasználják a 

tárgyalási paramétereik által kínált autonómia lehetőségeit. Ennek feltétele, hogy minden résztvevő a 

bi- vagy tripartit megállapodásokból – az autonómiája bizonyos fokú elvesztésének kiegyenlítéseként 

– előnyökhöz juthasson. Ezek szerint nincs szó nulla-értékű játszmáról, hanem a felek haszna a 
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megállapodás által nő. Az állami adminisztráció közvetlenül jobb információkhoz jut hozzá és 

segítséget kap a társadalmi érdekek megfelelő csatornázására, melyek pedig saját érdekeiket 

hatékonyabban tudják kifejteni.72 Azonban ez a szervezeteken belül komoly feszültségeket generál: a 

belső érdekkiegyenlítés áldozatokat követel, a végső megállapodás pedig gyakran az alsóbb szinteken 

frusztrációt eredményez. A kompromisszumnak nagy ára van, sokszor maradnak kielégítetlen 

kívánalmak. A rendszer stabilitása ezeknek a kezelésétől függ. Ez a fajta megoldás különösen azokban 

az országokban vált markánssá, ahol a történelmi hagyományok a konkordancia, a szubszidiaritás 

irányába hatottak, ahol ennek történelmi gyökerei (komoly keresztényszociális és nem marxista 

szociáldemokrata befolyás) adottak voltak. 

Amennyiben az egyes országokat vizsgáljuk, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy „par excellence” 

korporatizmus nem létezik, azonban az egyes államok eltérő mértékben és eltérő jelleggel építettek 

be működési elveik közé korporatív elemeket. Éppen ezért a korporatizmust egyfajta dinamikus 

fejlődési modellnek is tekinthetjük, mely elsődlegesen a szakszervezetek és a tőkés egyesülések, 

valamint további csúcsegyesületek bevonására törekszik a szak- és szociálpolitika egyes területein. A 

tripartizmus interakciós rendszerében mindössze kevés aktor jelenik meg: az állam, a tőke és a 

munka képviselői. Ezáltal a neokorporatív diskurzus központi kérdésévé a szövetségek adminisztratív-

egyeztető rendszerbe történő bevonása válik.73 

A neokorporatív elméletek 1945 óta komoly átalakuláson mentek keresztül. Sikerült levetkőzniük 

a két világháború közötti időszakban meglévő totalitárius-autoriter elemeiket, ezt követően pedig 

teoretikus alapját adniuk számos, valóban demokratikus alapon álló érdekegyeztető rendszernek. 

Leginkább talán államfelfogásuk változott, hiszen a korporatív rendszer mindenható urának tekintett 

állam fogalmától eljutottak az egyes társadalmi, gazdasági és szociális érdekcsoportok intézményes 

egyeztető-stratégiaalkotó mechanizmusában hangsúlyos, de nem mindent eldöntő szerepet játszó 

állam eszményéig. Ideológiai töltetük is csökkent, így sokkal inkább elfogadhatóvá váltak bármely 

politikai oldal számára. Az egyén és közösség, állam és társadalom viszonyáról alkotott képükből 

eltűnt az állami szempontok (melyeket a két világháború között gyakran a nemzeti–összközösségi 

érdekkel azonosítottak) mindenek felett állásának tétele, ehelyett az elérhető célnak tekintett win-

win szituáció elérését szolgáló valós érdekegyeztetés intézményi és stratégiai feltételeit igyekeztek 

meghatározni. Az egyeztetés a jövedelem-, foglalkoztatás-, gazdaság- és monetáris politikára, de 

különösen a szociális politikára vonatkozott. Az érdekpolitika, mely makrogazdasági és 

politikaterületeken átívelő irányt mutatott, pozitív hatással volt a gazdaság összteljesítményére: 

hosszú távon magasabb gazdasági növekedés volt kimutatható, alacsony maradt a munkanélküliségi 

ráta, alacsony az infláció, miközben a GDP gyorsabb növekedése volt elérhető. Mindez jobb védelmet 

jelentett a társadalmi konfliktusokkal és a külső sokkhatásokkal szemben, ami egyben a 

bizonytalanság csökkentését is jelentette. 

A neokorporatizmus egyes elemei azonban nemcsak a nemzeti politikaformálás színterén 

jelentkeztek. Külön tanulmányt igényelne, hogy immár az európai integráció előrehaladtával a 

Közösség szintjén is kimutathatók az érdekkiegyenlítési modell elemei. Az európai Szociális Dialógus 

ugyanis egyfelől az Európai Unió szupranacionális szintjén megjelenő szociális partnerek bilaterális 

párbeszéd-folyamatait, másfelől pedig a három felet feltételező tripartit közös politikaformálást, 

vagyis az európai szociális partnerek és a közösségi intézmények (különösen a Bizottság) közötti 
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dialógust jelenti.74 A közösségi szinten mutatkozó demokratikus deficit leépítésében komoly szerep 

hárul a szociális partnerekkel történő egyeztetésre. Sőt, az európai szintű ernyőszervezeti 

együttműködés, az európai ágazatközi szociális partnerek párbeszéde nyomán lehetővé válik, hogy 

megállapodásaik – változatlan formában – az Európai Bizottság és Tanács közreműködésével 

közösségi joganyaggá váljanak. Ezáltal az uniós döntéshozatali eszközök képesek kiegészíteni a 

tagországi szociálpolitikai intézkedéseket. 
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