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CentralizCentralizáácicióó -- decentralizdecentralizáácicióó

�� ŐŐsrsréégengen folyik a vita a centralizfolyik a vita a centralizáácicióó éés a s a 
decentralizdecentralizáácicióó elelőőnyeirnyeirőől l éés hs háátrtráányairnyairóól. Olyan l. Olyan 
nevek ugranak be itt az emlnevek ugranak be itt az emléékezetembe, mint kezetembe, mint 
AdamAdam SmithSmith, Marx, , Marx, HayekHayek éés Lenin, vagy az s Lenin, vagy az 
elmelmééleti matematikai kleti matematikai köözgazdaszgazdasáágtan nagyjai, a gtan nagyjai, a 
NobelNobel--ddííjas jas ArrowArrow éés s HurwiczHurwicz. Azt hittem, naiv . Azt hittem, naiv 
mmóódon, hogy ezek a vitdon, hogy ezek a vitáák Magyarorszk Magyarorszáágon gon 
egyetemi elmegyetemi elméélettlettöörtrtééneti neti óórráákon kerkon kerüülhetnek lhetnek 
csak elcsak előő, intellektu, intellektuáális csemegeklis csemegekéént. Sznt. Szóó sincs sincs 
rróóla! A vita, la! A vita, úúgy lgy láátszik, ismtszik, isméét idt időőszerszerűű. . 



MadarMadaráász Aladsz Aladáár r 

VertikVertikáális lis éés horizonts horizontáális lis 
koordinkoordináácicióó

�� Az elsAz elsőő modellben lmodellben lááthatthatóóak a kezek: a fak a kezek: a főőnnöök parancsra k parancsra 
figyelmeztetfigyelmeztetőő éés s –– ha kell ha kell –– fenyegetfenyegetőő keze. A mkeze. A máásodik sodik 
modellben, modellben, AdamAdam SmithSmith remek kifejezremek kifejezéésséével, vel, „„llááthatatlan thatatlan 
kkéézz”” vezvezéérli a koordinrli a koordináácicióót.t.

�� Az elsAz elsőő modellhez hasonlmodellhez hasonlóó kkéépzpzőődmdméény testesny testesüül meg az l meg az 
áállamban (noha sohasem annyira tiszta formllamban (noha sohasem annyira tiszta formáában, mint ban, mint 
ahogy azt a az elmahogy azt a az elmééleti modell leti modell áábrbráázolja.) A mzolja.) A máásodik sodik 
modellhez kmodellhez kéétftfééle szfle szfééra hasonlra hasonlíít. Az egyik a piac, t. Az egyik a piac, 
amelyben az amelyben az öösszehangolsszehangolóóddáást a jst a jóól felfogott anyagi l felfogott anyagi 
éérdek motivrdek motiváálja, lja, éés az elads az eladóó éés a vevs a vevőő
megegyezmegegyezééseiben testesseiben testesüül meg. A ml meg. A máásik horizontsik horizontáálisan lisan 
koordinkoordináált szflt szféérráában mban műűkköödnek a dnek a nonprofitnonprofit szervezetek, szervezetek, 
a ka küüllöönbnböözzőő szabad tszabad táársulrsuláások sok éés egyess egyesüületek, a letek, a „„civil civil 
ttáársadalomrsadalom”” csoportosulcsoportosuláásai. Motivsai. Motiváácicióóikban ikban 
keveredhetnek az anyagi keveredhetnek az anyagi éés nem anyagi s nem anyagi öösztsztöönznzőők.k.
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WhigWhig historyhistory versusversus ChristianChristian
politicalpolitical economyeconomy

�� ToryTory writerswriters inin thethe firstfirst halfhalf ofof nineteenthnineteenth centurycentury
usuallyusually presentedpresented asas backwardbackward, , romanticromantic
traditionaliststraditionalists, , incapableincapable ofof graspinggrasping thethe
rationalityrationality ofof thethe newnew sciencescience ofof politicalpolitical
economyeconomy..

�� Protectionism:1815 Protectionism:1815 CornCorn LawLaw……

�� andand moralmoral repudiationrepudiation ofof politicalpolitical economyeconomy..

�� ByBy thethe 1840s 1840s thethe conservativeconservative partyparty movedmoved
towardstowards becomingbecoming thethe partyparty ofof freefree trade trade andand a a 
largelylargely selfself--regulatingregulating marketmarket..
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Egy XIX. szEgy XIX. száázadi zadi politpolitöökonkonóómiamia
professzor: professzor: WhatelyWhately éérsekrsek
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Hogyan lehet megoldani egy milliHogyan lehet megoldani egy millióós s 
nagyvnagyvááros ellros ellááttáássáát?t?
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C.RipaC.Ripa: : IconologiaIconologia –– az 1778az 1778--as angol as angol 

kiadkiadááss
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A A HeidelbergiHeidelbergi KKááttéé 15631563
�� 27. K.:27. K.: Mit Mit éértesz az Isten rtesz az Isten 

gondviselgondviseléésséén?n?

�� F.:F.: Istennek mindenhatIstennek mindenhatóó éés s 
mindenmindenüütt jelen valtt jelen valóó erejerejéét, t, 
mellyel a mennyet mellyel a mennyet éés fs fööldet, ldet, 
minden teremtmminden teremtméénnyel egynnyel együütt, tt, 
mintegy sajmintegy sajáát kezt kezéével mvel méég most g most 
is fenntartja. is fenntartja. ÉÉs s úúgy igazgatja, gy igazgatja, 
hogy fhogy fáák k éés fs füüvek, esvek, esőő éés s 
szszáárazsrazsáág, termg, terméékeny keny éés s 
termtermééketlen ketlen éévek, vek, éétel tel éés ital, s ital, 
egegéészsszséég g éés betegss betegséég, g, 
gazdagsgazdagsáág g éés szegs szegéénysnyséég g éés s 
minden mminden máás dolog nem s dolog nem 
vvééletlensletlenséégbgbőől, hanem az l, hanem az ŐŐ
atyai kezatyai kezéébbőől jl jőő..

�� 28. K.:28. K.: Mit hasznMit hasznáál az, ha tudjuk, l az, ha tudjuk, 
hogy Isten teremtett mindeneket hogy Isten teremtett mindeneket éés s 
gondviselgondviseléésséével mvel méég most is g most is 
fenntartja?fenntartja?

�� F.:F.: Azt, hogy mindennemAzt, hogy mindenneműű
viszontagsviszontagsáágban tgban tüürelmesek, a relmesek, a 
boldogsboldogsáágban hgban háálláádatosak datosak 
lehesslehessüünk. nk. ÉÉs mindabban, ami ms mindabban, ami méég g 
rráánk jnk jööhet: jhet: jóó remreméénysnyséégben gben 
legylegyüünk a mi hnk a mi hűűssééges Istenges Istenüünk nk éés s 
AtyAtyáánk irnk iráánt: hogy egy teremtmnt: hogy egy teremtméény ny 
sem szakaszthat el minket az sem szakaszthat el minket az ŐŐ
szerelmszerelmééttőől. Mert annyira az l. Mert annyira az ŐŐ
kezkezéében van minden teremtmben van minden teremtméény, ny, 
hogy az hogy az ŐŐ akarata ellen semmit akarata ellen semmit 
sem tehet, de msem tehet, de méég csak meg sem g csak meg sem 
mozdulhat.mozdulhat.
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Egy XVII. szEgy XVII. száázadi holland: zadi holland: 
GondviselGondviseléés s éés vils viláágkereskedelemgkereskedelem
�� ““GodGod byby HisHis divinedivine providenceprovidence, , wantingwanting notnot onlyonly

toto bestowbestow everythingeverything whichwhich maymay serveserve toto bringbring
felicityfelicity ofof HisHis creaturescreatures, , butbut alsoalso desiringdesiring toto
createcreate amityamity andand a a universaluniversal societysociety …… has has 
diversifieddiversified landslands andand climatesclimates soso eacheach countrycountry
producesproduces somethingsomething …… notnot commoncommon elsewhereelsewhere. . 
AndAnd wishingwishing toto exchangeexchange surplussurplus forfor [[productsproducts] ] 
more more rarerare, a , a countrycountry must must havehave recourserecourse toto thatthat
universaluniversal correspondencecorrespondence andand mutualmutual exchangeexchange
whichwhich wewe callcall commercecommerce””..
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AdamAdam SmithSmith keze (III.)keze (III.)

�� Mivel tehMivel teháát minden egyt minden egyéén tn tőőle telhetle telhetőően azon van, hogy en azon van, hogy 
ttőőkkééjjéét a hazai iparkodt a hazai iparkodáás szolgs szolgáálatlatáába ba áállllíítsa, egyszersmind tsa, egyszersmind 
ezt az iparkodezt az iparkodáást olyan irst olyan iráányba terelje, hogy annak a termnyba terelje, hogy annak a termééke ke 
a leheta lehetőő legnagyobb legnagyobb éértrtéékkűű legyen, szlegyen, szüükskséégkgkééppen arra ppen arra 
ttöörekszik, hogy a trekszik, hogy a táársadalom rsadalom éévi jvi jöövedelmvedelméét tt tőőle telhetle telhetőően en 
nnöövelje. velje. ÁÁltalltaláában persze nem ban persze nem ááll szll száándndéékkáában elban előőmozdmozdíítani a tani a 
kköözzéérdeket, s nem is tudja, hogy mennyire mozdrdeket, s nem is tudja, hogy mennyire mozdíítja azt eltja azt előő. . 
Amikor a hazai iparkodAmikor a hazai iparkodáás ts táámogatmogatáássáát rt réészesszesííti elti előőnyben a nyben a 
kküülflfööldildiéével szemben, akkor csupvel szemben, akkor csupáán a sajn a sajáát biztonst biztonsáággáát kt kíívváánja nja 
elelőősegsegííteni; amikor pedig ezt az iparkodteni; amikor pedig ezt az iparkodáást olyan irst olyan iráányba nyba 
igyekszik terelni, hogy annak a termigyekszik terelni, hogy annak a termééke a lehetke a lehetőő legnagyobb legnagyobb 
éértrtéékkűű legyen, akkor csak a sajlegyen, akkor csak a sajáát javt javáát kt kíívváánja szolgnja szolgáálni, s lni, s 
ebben, akebben, akáárcsak sok mrcsak sok máás esetben, egy ls esetben, egy lááthatatlan kthatatlan kééz vezeti z vezeti 
egy olyan cegy olyan céél fell feléé, amely nem is szerepelt a terveiben., amely nem is szerepelt a terveiben.
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J. J. VinerViner 1926 1926 éés 1966s 1966

�� InIn hishis TheoryTheory ofof MoralMoral SentimentsSentiments, , SmithSmith
developsdevelops hishis systemsystem ofof ethicsethics onon thethe basisbasis
ofof thethe doctrinedoctrine ofof a a harmoniousharmonious orderorder inin
naturenature guidedguided byby GodGod, , andand inin anan incidentalincidental
mannermanner appliesapplies hishis generalgeneral doctrinedoctrine withwith
strictstrict consistencyconsistency toto thethe economiceconomic orderorder. . InIn
hishis laterlater workwork, , thethe WealthWealth ofof NationsNations, , 
SmithSmith devotesdevotes himselfhimself toto a a specializedspecialized
inquiryinquiry intointo thethe naturenature ofof economiceconomic orderorder..
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Az eszmetAz eszmetöörtrtéénnéészek ideolszek ideolóógiai giai 
vaksvaksáága?ga?

�� ForFor AdamAdam SmithSmith, , allall ofof thisthis psychologicalpsychological
apparatusapparatus is is providentialprovidential; ; itit is is designeddesigned byby GodGod
forfor thethe benefitbenefit ofof mankindmankind, , andand itit is is presumptouspresumptous
forfor manman, , eveneven ifif he be a he be a moralmoral philosopherphilosopher……toto
findfind flawsflaws inin itit..

�� HistoriansHistorians ofof thoughtthought eithereither putput onon mentalmental
blindersblinders whichwhich hidehide fromfrom theirtheir sightsight thethe religiousreligious
igredientsigredients ofof SmithSmith’’ss thoughtthought oror treattreat themthem asas
merelymerely traditionaltraditional andand inin SmithSmith’’ss dayday fashionablefashionable
ornamentsornaments toto whatwhat is is essentiallyessentially naturalisticnaturalistic andand
rationalrational analysisanalysis ofof economiceconomic mattersmatters..
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EdmundEdmund BurkeBurke 1795 1795 –– a a 
„„konzervatkonzervatíívv”” SmithSmith--olvasatolvasat
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Adam Smith + Edmund Adam Smith + Edmund BurkeBurke = = 
Margaret Thatcher?Margaret Thatcher?

�� During the last decades of the twentieth century, the During the last decades of the twentieth century, the 
belief that an harmonious relationship can be established belief that an harmonious relationship can be established 
between between SmithianSmithian economiceconomic liberalism and liberalism and BurkeanBurkean
conservatism has been revived and disseminated. conservatism has been revived and disseminated. 

�� By combining the two positions one arrives at a By combining the two positions one arrives at a 
spontaneous economic order that is the unintended spontaneous economic order that is the unintended 
outcome of individual choices, and a legal and outcome of individual choices, and a legal and 
governmental regime that respects custom and tradition governmental regime that respects custom and tradition 
while being protective of those while being protective of those ‘‘little platoonslittle platoons’’ –– the the 
family, the Church, and other voluntary associations family, the Church, and other voluntary associations ––
that are thought to be essential to social cohesion and that are thought to be essential to social cohesion and 
even nationhood. even nationhood. 

�� With little exaggeration one could say that this amalgam With little exaggeration one could say that this amalgam 
of Smith and Burke furnished the heady mixture of of Smith and Burke furnished the heady mixture of 
doctrines that fired the conviction politics of a recent doctrines that fired the conviction politics of a recent 
British Prime Minister and her closest intellectual British Prime Minister and her closest intellectual 
advisers.advisers.
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HittHitt--e e SmithSmith egy szemegy szeméélyes lyes 
Istenben? R. Istenben? R. CoaseCoase 19761976
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R. R. CoaseCoase: : SmithSmith, Isten , Isten éés a s a 
termterméészetes kivszetes kiváálasztlasztóóddááss
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�� InIn thethe samesame wayway thatthat He He establishedestablished orderorder amongamong HisHis
worldsworlds [[thethe planetsplanets, , throughthrough gravitationgravitation andand itsits lawlaw], He ], He 
has has establishedestablished orderorder amongamong HisHis humanhuman beingsbeings [. . .] [. . .] 

�� InIn thisthis wayway, He , He mademade suresure thatthat onceonce manman comprehendscomprehends
thethe lawslaws pertainingpertaining toto thethe operationoperation ofof thisthis forceforce, , everyevery
individualindividual concernedconcerned exclusivelyexclusively withwith hishis ownown personalpersonal
welfarewelfare must must bendbend hishis effortsefforts toto thethe benefitbenefit ofof allall menmen inin
a a mannermanner thatthat is is bestbest forfor thethe welfarewelfare ofof allall mankindmankind. . 

�� ThisThis, , thereforetherefore, is , is thethe forceforce thatthat holdsholds humanhuman societysociety
togethertogether; ; itit is is thethe bondbond thatthat tiesties allall menmen andand forcesforces themthem
byby advancingadvancing theirtheir ownown welfarewelfare throughthrough mutualmutual
exchangeexchange toto furtherfurther atat thethe samesame timetime thethe welfarewelfare ofof
othersothers..
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�� Isten Isten ééltessen Jltessen Jáános!nos!


