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2008-ban kezdődött a kapitalizmus elveire épülő gazdasági rendszer legnagyobb vál-
sága a „nagy gazdasági világválság” óta. A XX. század utolsó negyedét egyértelműen 
a pénzügyi piacok globalizációja, liberalizációja és egyúttal deregulációja hatotta át. 
E folyamatok következményeként a pénzügyi piac szereplői által nyújtott „szolgál-
tatások” és az általuk betöltött funkciók eltávolodtak a reálszférától, és spekulációra 
való hajlandóságuk miatt a teljes gazdasági rendszer stabilitását is felborították.

A globalizáció és a technológiai fejlődés a pénzügyi piac szereplői és folyamatai 
előtt álló nemzetállami határokat szinte teljesen lebontotta, az állami beavatkozási, 
stabilizációs lehetőségeket pedig a dereguláció komolyan megtépázta. E körülmé-
nyek együttálásának eredményeként az államok és a szupranacionális szervek a 
pénzügyi, majd abból kibontakozó világgazdasági válság előrejelzésében és meg-
akadályozásában kudarcot vallottak. A világgazdasági válság rég látott társadalmi 
hatásai mérséklésének szükségszerűsége és a gazdaság működésének helyreállítása 
ismét az állam feladatává vált, amely az eszközeikben korlátozott államokat először 
gyors – az államadósság növekedését is jelentő – fiskális beavatkozásokra, majd 
ezzel párhuzamosan „válságjogalkotásra” kényszerítette. A  világgazdasági válság 
mindezekre tekintettel az állam és a gazdasági rendszer kapcsolatának, az állam 
gazdasági rendszerben betöltött szerepének, az állami beavatkozás „mélységének” 
és eszközeinek újragondolásához vezetett, azzal, hogy az Európai unió tagállamai 
tekintetében szükségszerűen integrációs vetület is megjelent.

Az állam közhatalmi – jogalkotás és jogalkalmazás – és nem közhatalmi – fiskális 
és monetáris intézkedések – eszközeinek együttes és egy irányba ható alkalmazása 
volt szüséges a világgazdasági válság hatásainak enyhítéséhez és a pénzügyi stabilitás 
fokozatos helyreállításához. A pénzügyi rendszer stabilitásához és stabilizálásához 
szükséges ugyanis a pénzügyi piacok figyelemmel kísérése és kontrollálása, a fiskális 
és a monetáris politika működése is. Ezen felismerés okán a Tisztelt Olvasó kezében 
tartott kötet három nagy területen – fejezetben – vizsgálja a világgazdasági válság 
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hatását az állami szerepváltozással, az állami beavatkozás eszközeinek újragondolásá-
val és újraalkotásával kapcsolatban. A pénzügyi piacok szabályozásának és felügye-
letének, a fiskális politikának és a monetáris politikának a XXI. században, az állam 
és a gazdaság kapcsolatrendszerében betöltött szerepének vizsgálatát pedig egy be-
vezető, elméleti-rendszertani fejezet előz meg Lentner Csaba Professzor Úr „tollából”, 
amely mintegy alapvetésként jelenik meg a részterületek vizsgálata előtt.

A kötet megjelenéséért köszönettel tartozom valamennyi szerzőnek, akik áldoza-
tos munkát vállaltak a kötet szakmai tartalmának elkészítése során, és köszönettel 
tartozom a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak, valamint a Batthyány Lajos 
Szakkollégiumért Alapítványnak a kötet megjelenésének finanszírozásáért. A fentiek 
mellett szükséges kiemelni a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Karának hallgatói által működtetett Batthyány Lajos Szakkollégium-
ban folyó tehetséggondozó és szervező munkát, amely keretében 2015 és 2016 között, 
Állam – Válság – Pénzügyek címmel, a kötet egyes szerzőinek közreműködésével 
három alkalmas országos konferenciasorozat került megszervezésre.

A Tisztelt Olvasó pedig ennek a munkának az összefoglalt, több fejezettel kiegé-
szített eredményét tartja a kezében, amely reményem szerint hasznos és elgondol-
kodtató olvasmánnyá válik minden érdeklődő számára.
 A Szerkesztő
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