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Az információs gazdaság fejleményei a ki-
lencvenes évek vége óta foglalkoztatják a 
szûkebb szakmai közvéleményt a közgazda-
ságtanban. Itt az ideje, hogy az „új gazdaság” 
tematikája megnyíljon a szélesebb tudomá-
nyos vizsgálódás számára is. Az alábbi össze-
állítás üzlettudományi, szociológiai és politi-
katudományi felvetésekkel áll az olvasó elé. 

Az infokommunikáció dilemmáiról érte-
sülnünk azért fontos, mert itt (és most) dõl-
nek el a jövõ társadalmának alapkérdései. 
Az információs társadalomhoz közelebb kerü-
lünk minden egyes új digitális „kütyü” piacra 
kerülésével, minden egyes új Internet-hoz-
záféréssel. Amilyen ma az infokommuniká-
ció, olyan lesz hamarosan a hús-vér világ is. 
Amikor tehát a virtuális világban zajló viták 
kapcsán szerzõi jogról, a szellemi tulajdonról, 
a közvetlen demokrácia esélyeirõl vagy ép-
pen a kéretlen reklámüzenetek szabályozá-
sáról beszélünk, illetve mérlegre tesszük, 
mennyire válunk egy vállalat – mint afféle 
high-tech drogdealer – szolgáltatásai révén 

egyben technológiafüggõvé, akkor a közel-
jövõnk mindennapjainak alakításáról is állást 
foglalunk. És még egy, sokak számára elsõ 
pillantásra talán meglepõ, de nem elhanya-
golható szempont: manapság a forgalom-
tól fulladozó nagyvárosok fenntartható 
forgalomcsillapítását kevésbé remélhetjük 
a fekvõrendõröktõl, autómentes napoktól, 
mint a társadalom digitális migrációjától, 
az intézmények virtuális elérhetõségének 
fejlõdésétõl. 

Török Ádám tanulmányára a széles 
irodalmi áttekintés és a minél pontosabb, 
aprólékos adatolásra törekvés jellemzõ. Az 
irodalmi áttekintés felöleli az üzlettudományi 
szerzõket és a közgazdaság elméleti irány-
zatait is. Az empirikus bázis pedig aranyat ér 
egy ilyen gyorsan változó terület tapasztalati-
kvantifikált megragadásában. Az írást azzal 
jellemezhetném, hogy itt egy kibontakozó 
szakterület – az új gazdaságnak nevezett 
jelenségegyüttes – fogalmi megragadásának 
és gazdaságelméleti definiálásának elõrehala-

Az új gazdaság

bevezeTõ



139

dott elõkészületeit találjuk meg. Ráadásul 
számos közép-kelet-európai vonatkozással 
gazdagítva.

Aki kíváncsi arra, hogy miért fejlõdik oly 
nyögvenyelõs lassúsággal a szélessávú In-
ternet, miért nem mûködik még internetes 
közigazgatási és számos elektronikus köz-
beszerzési rendszer, az Bõgel György és Ke-
len András tanulmányaiból, ha nem is a konk-
rét részleteket, de a szoftverfejlesztés, illetve 
a telekommunikáció kontextusába ágyazott 
elméleti fogódzókat talál. Ezek fontosak 
lehetnek annak gazdaságszociológiai tudato-
sításában, hogy a hagyományos gazdaság 
intézményei és az új gazdaság feltörekvõ 
szereplõi közötti kölcsönös alkalmazkodási 
folyamat konfliktusokkal terhes, és ezek az 
érdekellentétek alkalmanként csak tudatos 
iparpolitikai szándéknyilvánítással oldhatók 
fel. Szalavetz Andrea pedig, aki a tõzsdei 
összeomlás részleteit veszi górcsõ alá, fontos 
hipotézist fogalmaz meg a várható fejlõdés 
irányáról.

Szabó Máté hozzájárulásának egyebek 
mellett az is aktualitást ad, hogy a Beszélõ 
2003. július-augusztusi számában megjelent 
Sajó András mértékadó tanulmánya az e-
demokráciáról, közelebbrõl arról az egyre 
komolyabban vehetõ kihívásról, amelyet a 
számítógépes és mobiltelefonos összekap-
csolhatóság terjedése révén a közvetlen 

demokrácia kézzelfogható lehetõsége vet 
fel. A közvetlen, tehát a nem kizárólag 
képviseleti formákban megnyilvánuló po-
litikai cselekvés és öntevékenység a polgári 
társadalomban jórészt kimerül a társadalmi 
részvétel fogalmában, ami gyakorlatilag a 
polgári társulások világát jelenti. És ez nem 
kevés: a huszadik század nyolcvanas éveinek 
végén polgári társadalmunk újjáalkotása nem 
utolsósorban a civil kurázsi intézményesí-
tésével, azaz a civil szervezetek létének jogi 
megteremtésével történt meg. Nos, a globális 
összekapcsolhatósággal ugyanez az õrkutya-
szerep kap új lehetõséget. Az alkalmi polgári 
társulásoknak már most számos esete tapasz-
talható az országgyûlési választások idején 
kezdett spontán online marketingtõl kezdve 
a helyi társadalom közügyeire mozgósítás 
esetein át egészen a polgári nyilvánosság 
legújabb szerkezetváltozását elõidézni 
képes, a régenvolt „kávéházi okoskodás” 
(Jürgen Habermas) funkcióját újjáélesztõ 
chatroomokig. Minden jel szerint tehát az 
összekapcsolhatóság továbbfejlõdésével 
az új multimédiás kommunikációs infrast-
ruktúra képes betölteni a hagyományos 
civil öntevékenység és társadalmi részvétel 
számos funkcióját.
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