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A mo dern vál lal ko zók gaz da sá gi vi sel ke dé sét 
egy fel old ha tat lan nak tű nő el lent mon dás jel
lem zi. Az egyén pi a ci kö rül mé nyek hez va ló 
al kal maz ko dá sa an nál si ke re sebb, mi nél ra ci
o ná li sab ban dönt. Ak kor ma rad fenn a ver
seny ben, ha a le he tő leg pon to sab ban ké pes 
elő re ki szá mol ni a cél jai el éré sé hez szük sé
ges költ sé ge ket és a vár ha tó hasz ont. Ugya
nak kor mi nél na gyobb tö kély re vi szi a szá mí
tás ra ala po zott al kal maz ko dást, mi nél 
na gyobb mér ték ben ké pes elő re lá tá sá val 
csök ken te ni a koc ká za tot, an nál ki szá mít ha
tóbb, má sok ál tal is meg jó sol ha tó lesz a vi sel
ke dé se, az az ép pen az tű nik el a vál lal ko zás
ból, amit a lé nye gé nek tar tunk: a szün te len 
meg úju lás ké pes sé ge. Sar kít va az el lent mon
dást: a vál lal ko zó hi va tal nok mód já ra al kal
maz ko dik a pi ac hoz; a kal ku lá ció adott sza
bá lya it kö ve ti, ugya nak kor me rész já té kos: a 
meg szo kott szá mí tá si el já rá sok kal elő re nem 
lát ha tó, ne he zen meg be csül he tő hasz not ho zó 
öt le tek után fut. 

Weber ar ra ke res te a vá laszt, mi ként ma rad hat fenn a gaz da ság ak kor, ha az em ber szer
zé si ösz tö ne it nem fé ke zi már a ha gyo mány. Ad dig nincs prob lé ma, amíg „a vál lal ko zók 
egész te vé keny sé gét meg ha tá roz za a tra di ci o ná lis élet mód, a pro fit tra di ci o ná lis nagy sá ga, 
a mun ka tra di ci o ná lis mér té ke, az üz let vi tel tra di ci o ná lis mód ja, a mun ká sok hoz és a 
lé nye gi leg tra di ci o ná lis ve vők höz fű ző dő kap cso lat nak, va la mint a ve vők és a pi ac meg
hó dí tá sá nak tra di ci o ná lis jel le ge” (Weber 1982: 72). A baj ak kor kez dő dik, ha föl bom lik a 
gaz da sá gi éle tet sza bá lyo zó nor ma rend szer, ha a nyers szer zé si ösz tönt töb bé nem tart ja 
kor dá ban a ha gyo mány. Mi lép a he lyé be? Weber sze rint az ösz tö nök ra ci o ná lis mér sék lé
se (Weber 1982: 11), az az a ka pi ta liz must meg elő ző tör té nel mi pe ri ó dus ban ki ala kul a 
mo dern vál lal ko zó fi gu rá ja, aki ér zel mi, er köl csi, val lá si szem pon to kat mel lőz ve, tisz tán 
gaz da sá gi kal ku lá ció alap ján, a köny ve lés tech ni ká ját igény be vé ve iga zo dik a pi a ci esé
lyek hez. Amennyi ben ál ta lá no san el fo ga dot tá vá lik ez a ma ga tar tá si nor ma, ki szá mít ha tó
vá vá lik a gaz da ság sze rep lő i nek vi sel ke dé se, tud ni il lik meg le het ad ni azt a sza bályt, 
amely nek alap ján az egyén nagy va ló szí nű ség gel dönt egy adott hely zet ben. Weber köz
pon ti kér dé se: ho gyan vál to zik át a tra di ci o ná lis, nor ma kö ve tő vál lal ko zó mo dern, az az 
sza bály kö ve tő „hi va tal nokvál lal ko zó vá”? A vá laszt a kul tú ra elem zé sé vel ad ja meg: mint 
is me re tes, a pro tes tan tiz mus ér ték klí má já ban és val lá si gya kor la ta i ban for má ló dott ki a 
ta ka ré kos ko dó, elő re lá tó, a kal ku lá ció for má lis sza bá lya it kö ve tő, fog lal ko zá sát hi va tás
ként űző hi va tal nokvál lal ko zó.

Ha egy szer ti pi kus sá vá lik a hi va tal nokvál lal ko zó fi gu rá ja, aki át lát ha tó, ra ci o ná lis 
tech ni kák kal al kal maz ko dik a pi ac gaz da ság hoz, hoz zá já rul va ez zel a „pol gá ri üze mi ka pi
ta liz mus” (Weber 1982: 18) fenn ma ra dá sá hoz és mű kö dé sé hez, nincs töb bé szük ség ar ra, 
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* Az oszt rák is ko la kri ti ká já nak és a szub kul tú ra sze re pé nek jó össze fog la lá sát lásd Landa 1994.
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hogy a kul tú rát be von juk a gaz da ság elem zé sé be. Weber ar ra az ered mény re jut, hogy a 
pro tes tan tiz mus köz ve tí té sé vel a tra di ci o ná lis, az az a he lyi kul tú rák ba ágya zott vál lal ko zá
so kat föl vál tot ta az egye te mes vál lal ko zói kul tú ra; ha egy szer ez ki ala kul, a pi a ci esé lyek
hez va ló iga zo dás nak nin cse nek töb bé nem ze tek hez, il let ve egyes cso por tok hoz köt he tő 
sa já tos sá gai. Et től fog va a vál lal ko zói ma ga tar tást a gaz da ság ala kít ja: „Így te hát a mai 
ka pi ta liz mus, amely már ura lom ra ju tott a gaz da sá gi élet ben, a gaz da sá gi ki vá lasz tás so rán 
ne ve li fel a ne ki szük sé ges gaz da sá gi ala nyo kat, a vál lal ko zó kat és a mun ká so kat” (Weber 
1982: 53).

A sza bály kö ve tő hi va tal nokvál lal ko zó vi sel ke dé sé vel meg le het ma gya ráz ni, mi ért 
sta bil a pi ac gaz da ság in téz mé nye, mi a ma ga tar tásfe de ze te a „pol gá ri üzem sze rű ka pi ta
liz mus” ki ala ku lá sá nak és ki szá mít ha tó mű kö dé sé nek, de nem ka punk fe le le tet ar ra, 
mi ként ké pes meg újul ni. Weber vál lal ko zói egy ön ma gát szün te le nül is mét lő ka pi ta lis ta 
gaz da sá got tar ta nak fenn. Mi ként le het sé ges ak kor a vál to zás, mi ma gya ráz za a pi ac gaz
da ság di na miz mu sát? Schumpeter vá la sza: a de vi an cia. Idő ről idő re szín re lép nek olyan 
vál lal ko zók, akik szem be for dul nak az ál ta lá no san el fo ga dott el já rá sok kal, sza bá lyok kal; 
koc káz tat nak, ra ci o ná lis kal ku lá ci ó val meg nyug ta tó an alá nem tá maszt ha tó új dön té se ket 
hoz nak. Schumpeternél az újí tó ma gá nyos hős, rend kí vü li ké pes sé gek kel meg ál dott, ural
ko dó tí pu sú em ber, aki be rob ban a ra ci o ná lis kal ku lá ció, a pon tos ér dek szá mí tás ho mo
gén vi lá gá ba.

Az el múlt más félkét év ti zed gaz da ság szo ci o ló gi ai ku ta tá sai túl lép tek Schumpeter 
ma gá nyos hős te ó ri á ján, és az ál ta lá no san el fo ga dott gaz da sá gi gya kor lat tal szem be for du
ló vagy eh hez fel zár kóz ni kí vá nó egyé nek mo ti vá ci ó ját, gaz da sá gi vi sel ke dé sét va la mi
lyen ér telmező keretbe, pél dá ul a mar gi ná lis cso por tok szub kul tú rá já nak ke re té be he lyez
ték.* Ezek nek a ku ta tá sok nak a leg na gyobb ér de me, hogy rá mu tat tak ar ra: Weber el kép ze
lé sé vel el len tét ben nem lé te zik egy uni ver zá lis, ré gi ók, or szá gok és et ni kai cso por tok fö lött 
ál ló vál lal ko zói kul tú ra. A kö rül mé nyek hez va ló si ke res al kal maz ko dás nak, a ha té kony 
gaz da sá gi stra té gi ák ki ala kí tá sá nak na gyon vál to za tos szub kul tú rái lé tez nek. Ezek ből 
egye sek a fel ka pasz ko dást, a pi ac gaz da ság ba való be kap cso ló dást szol gál ják (er ről ad töb
bek kö zött ké pet Brigitte Berger e blokk ban sze rep lő írá sa), má sok vi szont ko moly ver
seny tár sai a ko ráb ban már lé te ző pi ac gaz da sá gok nak. Ja pán si ke re it alig ha ért het jük meg, 
ha el te kin tünk at tól a kü lö nös kul tú rá tól, amely nek kö ze gé ben ki ala kul tak és mű köd nek a 
gaz da ság in téz mé nyei.

A mo dern vál lal ko zás lé te zé sé nek a kul tú ra nemcsak elő fel té te le, a vi sel ke dés mó dok, 
disz po zí ci ók, nor mák nem ol dód nak föl a gaz da sá gi ra ci o na li tás sem le ges kö ze gé ben, 
ha nem sok fé le al kal maz ko dás ra, meg ol dás ra ad nak mó dot. A gaz da ság di na miz mu sa töb
bek kö zött ép pen az zal ma gya ráz ha tó, hogy egyes kul tú rák sa já tos ér ték rend je, be ál lí tó dá
sai, bi zal mi vi szo nyai ver seny ké pes új in téz mé nyi meg ol dá sok, tech ni kai el já rá sok, ter mé
kek stb. lét re ho zá sát te szik le he tő vé. Így pél dá ul a toyotizmus – egyéb ként a fordizmushoz 
ha son ló an – kul tu rá lis vá lasz egy ve ze té si, mun ka szer ve zé si prob lé má ra.

A mai gaz da ság szo ci o ló gia ma gá é nak vall ja Weber nagy fel fe de zé sét, azt, hogy a 
vál lal ko zók vi sel ke dé se egy adott kul tú ra el mé lyült elem zé sé ből bont ha tó ki, nem tud ja 
ugya nak kor el fo gad ni tör té net fi lo zó fi ai imp li ká ci ó it, például azt, hogy a ra ci o na li zá ció 
fo lya ma tá ban ma ga a kul tú ra is föl ol dó dik, s sze re pét át ve szi a kal ku lá ció, a köny ve lés, 
a szá mí tá son nyug vó iga zo dás a pi ac hoz. Még a kul tu rá li san leg in kább sem le ges nek 
tű nő kal ku lá ció is hoz zá kap cso ló dik a gaz da sá gi sze rep lők adott cso port já hoz. Lavoie 
sze rint az önál lók még a pro fit szer zés le he tő sé ge it sem a kal ku lá ció kö zöm bös, tisz tán 
az abszt rakt ra ci o na li tás ra ala po zott esz kö zé vel ve szik szám ba, mi vel a ha szon szer zés
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nek meg van a ma ga kul tu rá li san meg ha tá ro zott vál lal ko zói in terp re tá ci ó ja (Lavoie 
1991). A pi ac hoz nemcsak iga zod nak az em be rek, ha nem ér tel me ző, ér té ke lő el já rá sa ik
kal konst ru ál ják is azt. Ha meg akar juk ér te ni a gaz da sá gi sze rep lők dön té se it, ak kor ezt 
a konst ru ált vi lá got is ta nul má nyoz nunk kell, így a pro fit le he tő sé gek re vo nat ko zó vál
lal ko zói ol va sa tot is.
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