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Bármely társadalmi jelenség, cselekmény, fo-
lyamat, illetve összefüggés valóban tudomá-
nyos vizsgálata, megértése és okfejtése nélkü-
lözhetetlenné teszi

• a történeti megközelítést,
• a holisztikus szemléletet és
• a kritikai hozzáállást (mind a szóban forgó 

valóságot, mind pedig az arra vonatkozó 
nézeteket illetően).

A jelenlegi válsággal és az abból kivezető utak-
kal foglalkozó vitákon elhangzó megnyilat-
kozások, illetve a vonatkozó cikkekben, in-
terjúkban és tanulmányokban olvasható vé-
lemények egy része a történeti, a kritikai és a 
holisztikus szemlélet több-kevesebb hiányát 
mutatja. Jobbára feledésbe merül ugyanis a 
korábbi válságokra és azok okaira vonatkozó 
koncepciók története, illetve az abból levon-
ható tanulság. Továbbá, nem kap hangsúlyt 
(sőt, többnyire említést sem) a világgazdaság 
fennálló rendszerének és egyenlőtlen viszonyai-

lyebben” a világgazdaság profitorientált tőkés 
rendszere válságának és egyszersmind az em-
beri társadalom kulturális és morális válságá-
nak megkülönböztetésére és összefüggéseik 
vizsgálatára. 

Történeti előzmények és tanulságok

Már az 1973-ban, közvetlenül az olajválság, 
illetve az olajár „robbanása” nyomán bekövet-
kező válság voltaképpen globális jellegű, illet-
ve eredetű és méretű volt, és a világgazda ság 
súlyos egyensúlytalanságaiban gyökerezett.

A világgazdaságban a fejlődésbeli egyen-
lőtlenségek, vagyis az ún. nemzetközi fej lő-
dés szakadék és az elmélyülő aszimmetrikus 
interdependenciák, vagyis nem egyenlő 
part  nerek közötti kölcsönös függőségek 
ta la ján, sőt azok következményein túlmenő-
en is (mint amilyenek megmutatkoznak 
például a népesség és az erőforrások, illetve 
jövedelmek megoszlásában, továbbá a ter-
mészeti kincsek kiaknázásának és az abból 
származó termékek fogyasztásának területi 
eloszlásában stb.) lényeges egyensúlytalansá-
gok alakultak ki, amelyek zavarják a rendszer 
harmonikus működését. (Szentes, 1995)

Tökéletes és állandó egyensúly persze 
egyetlen élő organizmus működésére sem 
jellemző. Az élő szervezetek egyensúlya soha-
sem állandó, vagyis nem statikus, hiszen fej-
lődésük feltételezi az egyensúly rendszeres 
fel bomlását és újabb, magasabb (vagy alacso-
nyabb) szintű egyensúlyi helyzetek kialaku-
lását. Közismert a nemzetgazdaságok ciklikus 
mozgása a tökéletlen egyensúly különböző 
fo kozatai között a „tökéletes” egyensúly irá-
nyába vagy attól távolodva; és fejlődésüknek 
a dinamikus egyensúlyi állapotok, vagyis a 
felbomló és magasabb szinten újra kialakuló 
egyensúlyi helyzetek sorozatán át végbemenő 
folyamata. A ciklusok menetében az egyen-
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nak kritikája, és még a válság globális kiter-
jedtségének megállapítása ellenére sem kerül 
sor a globális válság gyökereinek feltárására, 
sem pedig e válság több szintjének, illetve több 
szinten való megnyilvánulásának kimutatá-
sára. Nevezetesen: a „felszínen” kártyavárként 
viselkedő „papírgazdaság”1 válságának, „mé-

súlytalanság elmélyülése válságot (vagy leg-
alábbis visszaesést, recessziót) idéz elő, amely 
által viszont nemcsak az egyensúly állhat – ala-
csonyabb szinten – helyre, hanem többnyire 
megteremtődnek a feltételei egy magasabb 
szintű egyensúlyhoz vezető dinamikának is.

Bizonyos ciklikusság a világgazdaság növe-
kedésében és működésében is fellelhető – a 
kiterjedés és az összehúzódás, a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok tágulása és szűkülése, 
a nemzetközi kereskedelem és tőkeáramlás 
volumenének növekedése és csökkenése, a 
gyorsulás és a lassulás, a fejlődés és a visszaesés, 
illetve stagnálás egymást követő váltakozásai 
formájában. Ezek azonban nemcsak hosszabb 
periódusokat fognak át, mint a nemzetgazda-
sági ciklusok, hanem egyrészt jóval nehezeb-
ben is körülhatárolhatók, másrészt (és mivel) 
sokkal inkább hatása alatt állnak a nem gaz-
dasági tényezőknek, illetve körülményeknek, 
mindenekelőtt a hatalmi struktúráknak, az 
államok közötti viszonyoknak és azok válto-
zásainak. (Ne feledjük, hogy egyrészt az álla-
mok – még a legliberálisabb államok is – min-
dig aktív szerepet játszottak a nemzetközi 
gazdaság vonatkozásában, és másrészt, hogy 
voltaképp az államhatárok alapján különböz-
tethetjük csak meg a „nemzetgazdasági” és a 

„világgazdasági” jelenségeket, vagyis hogy a 
mindenkori állami és államközi struktúrák 
határozzák meg: mi jelenik meg egyáltalán a 
világgazdaság felszínén.)

A hosszú hullámú világgazdasági ciklu-
sok koncepciójának több változata is van. 
Leg ismertebb ezek közül a 45-60 éves idő-
tartamú Kondratyev-féle ciklusok és a 12-25 
évnyi Kuznets- (Kuznyec)-féle ciklusok elmé-
lete. (Kondratieff,  1979; Kuznets, 1930)  

A hosszabb periódusú ciklikus ingadozá-
sokat a világgazdaságban többnyire a nemzet-
közi pénzügyi rendszer ciklikus változásaival, 

1 A közgazdasági szakirodalom többnyire így nevezi a 
gazdasági tevékenységeknek azt a mind jobban elbur-
jánzott szféráját, amely mint a reálgazdaságtól (ideigle-
nesen) elszakadó monetáris szféra a különféle értékpa-
pírok és származékos pénzügyi eszközök (derivatívák) 
jobbára spekulációs pénzpiaci forgalmát foglalja magá-
ban. Amikor azután ebben a reálgazdasági fedezet nél kül 
felduzzadt forgalomban fennakadások, egyes értékpa-
pír-kibocsátók, illetve -forgalmazók fizetőképességében 
zavarok és a kapcsolódások révén mind több értékpapír-
ra kiterjedő árfolyam-esések következnek be, a pénzpi-
acokon eluralkodó pánik e papírgazdaság kártyavárként 
való összeomlásához vezethet, ami a reálgazdaságban 
is zavarokat, sőt válságot okozhat. Mindez bizonyítja 
a monetáris folyamatok és a reálgazdasági folyamatok 
összefüggéseit.      
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az adós-hitelező viszonyok nagyobb arányú 
átrendeződésével, módosulásaival és az időn-
ként visszatérő kisebb-nagyobb adósságválsá-
gokkal hozzák összefüggésbe. Így nem utol-
sósorban a centrum–periféria viszony alaku-
lásával, illetve a világgazdasági vezető szerep 
változásával és a hegemónia eltolódásaival és 
erősödésével vagy csökkenésével is.

A világgazdaság egészének mint organi-
kus rendszernek a saját belső szektorális, illet-
ve szerkezeti egyensúlytalansága első ízben 
csak az 1970-es évek elején vezetett válsághoz 

– igaz, ez esetben sem függetlenül az állami 
struktúráktól, illetve a hatalmi viszonyok vál-
tozásától és a nemzetgazdasági ciklusok ala-
kulásától. Az 1973-ban kirobbant, de már azt 
megelőzően is (az infláció fokozódásában és 
a Bretton Woods-i alapok megrendülésében) 
kifejezésre jutó világgazdasági válság nem 
egyszerűen az olajembargó és olajárrobbanás, 
vagy az annak nyomán még jobban felgyor-
sult infláció és a felfokozott valutáris egyen-
súlytalanság következménye volt, és nem is 
vezethető vissza pusztán a nemzetgazdasági 
ciklusok alakulására, illetve szinkronizációjára. 
A világgazdaság egészének strukturális és insti-
tucionális válsága volt ez, amely a megelőző 
évtizedek folyamataiban, világgazdasági és 
nemzetközi politikai változásaiban érlelődött, 
majd tört azok következményeinek kulmi-
nációja folytán és az olajárrobbanás okozta 

„utolsó lökés” révén a felszínre. A világgazda-
ság működési zavara, krónikus betegsége már 
jóval előbb nyilvánvaló volt, még ha a közfel-
fogás azt a világgazdaság egyetlen része, az ún. 
Harmadik Világ betegségeként értelmezte is.

A hetvenes évek elején kirobbant válság 
(ahogy az évtized végén újra bekövetke zett 
világgazdasági recesszió is) mindenekelőtt 
strukturális okokkal magyarázható, éspedig a 
világméretű nemzetközi munkamegosztás 

korábban kialakult „gyarmati” szerkezetének 
szektorális egyensúlytalanságával és főként 
annak átalakulása, módosulása2 folytán is 
növekvő működési zavaraival, illetve az annak 
feltételei megváltoztatására törő erők szerve-
zett fellépésével.

A strukturális egyenlőtlenségek és szekto-
rális aránytalanságok bizonyos fokig már a 
hatvanas évek elején is nemzetközi krízissel 
fenyegettek, legalábbis a Harmadik Világ 
vonatkozásában, és a nemzetközi segélyezést 
mint szükségmegoldást tűzték napirendre. A 
nagy tömegben függetlenné vált fejlődő or-
szágok drámaian romló világkereskedelmi 
helyzete és fokozódó eladósodása lett a fő 
indítéka a nemzetközi gazdasági viszonyok 
reformjára, egy új nemzetközi gazdasági rend 
kialakítására felszólító és már akkor megfo-
galmazott követelésnek. Az egyenlőtlen 
struktúrák fenntartása, sőt továbbfejlesztése 
mellett végrehajtott segélyprogramok azon-
ban még szükségmegoldásként is hatástala-
nok maradtak. Az ún. „fejlesztési évtizedek” 
alatt is tovább fokozódott a fejlődő országok 
kumulatív eladósodása.3 Az egyensúly javítását 

célzó pénzügyi transzferek az adósságállo-
mány növekedéséhez és az ellentétes irányú 
profit-, illetve jövedelemáramlás fokozódásá-
hoz, végső soron az egyensúlytalanság elmé-
lyüléséhez vezettek. Az elodázott válság így 
tovább érlelődött.

A válság kirobbanása ugyan drámai vál-
to zásokat hozott a világpiaci árviszonyok-
ban és a világgazdaság egyes relációiban, 
vé gül is – ellentétben a nemzetgazdasági 
vál  ságok tipikus eseteivel – nem teremtett 
alapot és kiindulópontot egy újabb, maga-
sabb szintű egyensúlyhoz vezető dinamikus 
fejlődés számára.

A válságnak a globális jellege, valamennyi 
ország gazdaságát közvetlenül vagy közvetve 
érintő hatása egyértelműen bizonyította a 
világgazdaság egyetlen és organikus jellegét, 
továbbá oly mértékben tette nyilvánvalóvá a 
volt „szocialista” országok gazdaságának a 
világgazdasági követelményekhez és változá-
sokhoz nem igazodó, azokkal ellentétes ter-
mészetét és fejlődésirányát, hogy ezáltal maga 
is hozzájárult a sztálini rendszerek válságához 
és későbbi bukásához. (Szentes, 1990)

A válság a világgazdaság alapvető szerkeze-
ti egyensúlytalanságát feloldani nem volt ké-
pes, sőt azt még növelte is. A fejlett nemzet-
gazdaságokban a későbbiekben bekövetkezett 
felélénkülés, illetve fellendülés nem a világ-
gazdaság egészének a válságból való kilábalá-
sával, illetve általános fellendülésével együtt 
történt, hanem voltaképp a nagyrészt mások 
terhére, illetve a „jóléti állam” szociális kiadá-
sainak rovására végrehajtott állami válságme-
nedzselés, intézményi beavatkozások eredmé-
nyeként, és egy viszonylag magas szinten 
maradó munkanélküliség mellett. 

A válság institucionális, intézményi jellege 
– a már említett strukturális jelleg mellett – 
éppen azzal függött össze, hogy a gazdasági 
folyamatok bizonyos (közvetett) szabályozá-
sára kialakult intézményi és eszközrendszerek, 
valamint gazdaságpolitikai módszerek a gaz-
dasági folyamatok és viszonyok felgyorsult 
transznacionalizálódása ellenére megmarad-
tak az egyes államok által „nemzeti” keretek 
között alkalmazott eszközöknek és módsze-
reknek. Másrészt, mint ilyenek, a globalizáció, 
transznacionalizálódás és a pénzpiacok foko-
zott nemzetközi összefonódása miatt elveszí-
tették korábbi hatékonyságukat is, miközben 
a globális világgazdasági rendszernek nem 
fejlődött még ki egy neki megfelelő intézmé-
nyi rendje. Sőt, a változások a meglévő nem-
zetközi intézményi rendet is megingatták.

A fejlett országokban az állami beavatko-
zás keynesi recepteket követő anticiklikus 
gaz  daságpolitikáját a második világháború 
után mintegy két évtizeden át meglehetősen 
eredményesen alkalmazták. Furcsa ellentmon-
dás, hogy ugyanez az időszak egyszers mind 
e gazdaságpolitika, illetve intézményi mecha-
nizmus alkalmazásának nemzeti ke reteit ki-
kezdő globalizációs folyamat felgyor sulásának, 
a transznacionális társaságok vi lágméretű 

2 A nemzetközi munkamegosztás „gyarmati” szerkeze-
te a fejlett ipari és a gyengén fejlett nyerstermék-terme-
lő országok közötti, vagyis „ágazatok közötti munka-
megosztás” volt. Ez a második világháború óta a tech-
nológiai forradalomnak és új dinamikus iparágak és 
szolgáltatói tevékenységek megjelenésének, valamint 
az ezeket kihasználó transznacionális társaságok (ko-
rábbiakétól eltérő) tőkekiviteli és beruházási politikájá-
nak hatására, de részben a fejlődő országok iparosítási 
törekvései nyomán is mindinkább visszaszorult. Mel-
lette és helyette az iparágak közötti, főként pedig az 
iparágakon belüli nemzetközi munkamegosztás fejlő-
dött ki, és terjed el, amelyben azonban az egyes országok 
strukturális pozíciója nem kevésbé egyenlőtlen (aszerint, 
hogy a termelési vertikum, az „értéklánc” mely lánc-
szemét mondhatják magukénak). 
3 Az eladósodási folyamatnak, amely a világgazdaság 
tartós és növekvő egyensúlytalanságát jelzi, számos 

oka van. Ezek egy része külső ok, mint amilyen a 
kialakult nemzetközi munkamegosztás egyenlőtlenítő 
hatása, a kedvezőtlen világpiaci áralakulás, továbbá 
a fejlett országok fogyasztási szo kásainak demonst-
rálódása, egyre szélesebb körben való megmutatko-
zása (az ún. „demonstrációs hatás”) és a helyi elitré-
tegek részéről történő, luxuscikkek importját növelő 
utánzása. De nem csekély szerepük van az eladóso-
dási folyamatban a belső tényezőknek, az elhibázott 
kormányzati politikáknak, a túlzott költségvetési 
kiadásoknak, a meggondolatlanul felvett és nem a 
gazdaság fejlesztésére fordított kölcsönöknek, a fegy-
verkezési költekezésnek, a helyi háborúk költségeinek, 
a „presztízsberuházásoknak”, továbbá a „tőkemene-
külésnek”. Utóbbi nagyrészt a helyi elit, különösen a 
diktatúrák vezetőrétege vagyonmegőrzési, vagyon-
mentési célból külföldre átutalt pénzösszegeit foglal-
ja magában.
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terjeszkedésének, az integrációs folyamatok 
kibontakozásának, a világgaz dasági interde-
pendenciák általános terjedésének és elmé-
lyülésének időszaka is.

A világgazdaság fennálló intézményrend-
szere, illetve annak alapja – mint ismeretes – 
voltaképpen a második világháborút követő-
en kötött egyezmények és nemzetközi szer-
ződések eredményeként jött létre (így első-
sorban a „nagy hármas”: a GATT, az IBRD 
és az IMF). A létrehozott nemzetközi gazda-
sági intézmények viszont azon túlmenően, 
hogy eleve az állami struktúráknak (és nem 
a globális gazdasági folyamatoknak) megfe-
lelő kereteket nyertek, ráadásul az akkori 
ha talmi, illetve államközi viszonyokat tükröz-
ték, és így később még az ezekben az állam-
közi viszonyokban bekövetkező változásokkal 
is szükségképpen ellentmondásba kerültek, 
illetve módosulásra szorultak. 

Az 1973-ban kirobbant világgazdasági 
vál ság kétségkívül – bár csak átmenetileg – a 
közös nemzetközi, illetve globális megoldá-
sok keresésének kedvezett, így kerülhetett sor 
az ENSZ 1974-ben és 1975-ben tartott köz-
gyűlésein az Új Nemzetközi Gazdasági rend-
re (UNGR-re) vonatkozó Deklaráció és 
Cse  lekvési Program elfogadására. A fejlett 
országok azonban, előbb az USA és Anglia, 
majd a többi nyugat-európai ország is, ha-
ma rosan túljutottak a válság legsúlyosabb 
állapotán, illetve tünetein (így a stagfláción), 
mégpedig egy neoliberális monetarista gaz-
daságpolitika révén, vagyis szakítva a koráb bi 
(a „jóléti állam” égisze alatt és a keynesi kon-
cepción alapuló) gazdaságpolitikával. Első-
sorban ennek következményeként – de 
persze az UNGR koncepciójában és a tár gya-
 lások menetében mutatkozó ellentmondások, 
ille fogyatékosságok miatt is (Szen tes, 1986, 
1995) – a nemzetközi gazdasági rend átfogó 

reformjának ügye egy-két év múltával lekerült 
a napirendről. 

A válság okainak vizsgálata alapján – az 
újabb ciklikus fellendülés ellenére is – számí-
tani lehetett arra, hogy mindaddig, amíg a 
szerkezeti aránytalanságok kezelésére vagy 
legalábbis enyhítésére, a nemzetközi fejlődé-
si és jövedelmi szakadék mélyülését nagymér-
tékben meghatározó egyenlőtlen szerkezetű 
nemzetközi munkamegosztás átalakítására, 
valamint a nemzetközi intézményrendszer 
reformjára nem kerül sor, addig ezen a talajon 
újra és újra képződnek majd ilyen-olyan vál-
ságjelenségek, sőt globális válságok.4

A globális világgazdasági rendszernek a 
változatlanul meglévő, sőt súlyosbodó egyen-
súly talansága az elmúlt évtizedekben a pénz-
ügyi válságok, vagyis adósságválságok és valu-
taválságok, valamint tőzsdei, illetve pénzpiaci 
megrázkódtatások, kisebb nagyobb krachok 
egymás utáni sorozatában,5 valamint a gazda-

sági fellendülés idején is megmaradó mun-
kanélküliség és kapacitás-kihasználatlanság 
tényeiben fejeződik ki.

A pénzügyi válságok sorozata és gyors 
terjedése összefügg a globalizálódás felgyorsult 
folyamatával, annak mind technikai-techno-
lógiai komponensével (a pénzpiacok közötti 
kommunikációs és információs technika 
fejlődésével), mind pedig transznacionalizá-
lódási tendenciájával (főként a bank-, illetve 
pénzügyi szféra tekintetében). A globalizáló-
dás és a nemzetgazdaságok fokozódó nyitott-
sága azok sebezhetőségét és a kockázatokat is 
növelte. 

A sebezhetőségnek és a kockázatok növe-
kedésének forrása a magántőkék, főként a 
rövid távú külföldi befektetések, a gyorsan 
mozgó „forró pénzek” nemzetközi áramlásá-
ban rejlik. A tőkepiacok összefonódása és az 
a tény, hogy a globális tőkepiacok fölötti 
befolyás jóval koncentráltabb, mint a termék-
piacoké, és egynéhány bankár kezében 
összpontosul a globális kamatpolitika megha-
tározása és a kockázat piaci értékelése, hatal-
masra növeli a bizonytalanságot és az előre 
nem látható változások kockázatát. Mindeh-
hez járult a fellazult hitelezési gyakorlat, a 
megfelelő fedezet nélkül nyújtott hiteleknek 
és a „kereszttartozásoknak” a mind szélesebb-
re és magasabbra növekvő „luftballon-szerű” 
képződménye, amely közvetlenül is megala-
pozta a 2007 második felében az USA pénz-
piacán bekövetkezett krachot, ezáltal – hason-
lóan az 1973-as olajárrobbanáshoz – egy újabb 
globális válság kibontakozásához vezetve. 

A hagyományos gazdaságpolitika eszközei, 
mint például a valutaleértékelés vagy a kamat-
lábemelés éppenséggel az elérni kívánt céllal 
ellentétes hatású lehet. A pénzpiacok egymást 
követő zavarai az elmúlt években a „contagion”, 
vagyis a járványszerűen terjedő fertőzés koc-

kázatának növekedését bizonyították. Amíg 
korábban a bizonytalanságok fő forrása a 
termékpiacok árváltozásaival függött össze, 
amire kialakultak bizonyos kompenzációs 
technikák, az utóbbi évtizedekben egyre in-
kább a tőkemérlegek területén találhatók a 
bizonytalanságot okozó tényezők, változások. 
A nemzetgazdasági „stabilizációs politikák” és 
az IMF által ajánlott deflációs, restriktív fize-
tésimérleg-kiigazítási receptek inkább csak a 
termékpiaci egyensúlytalanságok kezelését 
vették célba, az azokon kialakult, illetve azok-
kal kapcsolatos inflációs jelenségekre kon-
centráltak, miközben a pénz-, illetve értékpa-
pírpiaci inflálódás növekvő hullámát éppúgy 
figyelmen kívül hagyták, mint az egyensúly-
talanságok általános strukturális gyökereit. 

Az ezredforduló vége felé mindenesetre 
jóval bonyolultabbá váltak a reál- és a pénz-
ügyi folyamatok közötti összefüggések. Noha 
a monetáris folyamatok végső soron tovább-
ra sem szakadhatnak teljesen el a reálfolyama-
toktól, sőt mintegy azokat tükrözik, ugyan-
akkor viszonylagos és átmeneti önállósodásuk 
és a reálfolyamatokra gyakorolt hatásuk min-
denképpen növeli ez utóbbiak szférájában 
meg lévő bizonytalanságot és kockázatokat.

A világgazdaság fennálló rendszerében a 
nemzetek, illetve országok közötti és az egyes 
társadalmakon belüli egyenlőtlenségek továb-
bi növekedése (vagy akárcsak tartós fennmara-
dása) egyszersmind olyan súlyosbodó egyen-
súlytalanságok előidézője a gazdaságban, 
amelyek a piacgazdaság ciklikus mozgásának 
megfelelően vissza-visszatérő és egyre mélyü-
lő globális, illetve globalizálódó válságokat 
okoznak, a társadalmakon belül és a nemze-
tek között pedig fokozódó feszültségeket, 
veszélyes konfliktusokat. 

A világgazdasági viszonyok és a nemzet-
közi munkamegosztás szerkezetének átalakí-

4 A válságról, annak természetéről és okairól az 1974-ben 
a Max Planck Intézetben tartott egyhetes nemzetközi 
konferencián csaknem egybehangzóan állapítottuk 
meg, hogy a válság globális jellegű, vagyis voltaképpen 
egyetlen ország gazdasága sem marad mentes annak 
hatásától. Sőt, azt is, hogy a válságot nem az olajárak 
emelése okozta, hanem annak okai a világgazdaság 
egyenlőtlen viszonyaiban, a nemzetközi munkameg-
osztás egyenlőtlenítő szerkezetében és a világgazdaság 
globalizálódó, szerves jellegének meg nem felelő, a 
gazdasági folyamatok szabályozására alkalmatlan intéz-
ményi rendszerben keresendők.
5 1992 és 1997 között, vagyis mindössze öt éven belül 
három valutaválságra került sor: az első az Európai Unió 
árfolyam-mechanizmusának (Exchange Rate Mecha-
nism) válsága volt 1992-ben, a második az újabb mexi-
kói krízis és annak „tequila-effektusa” volt 1994–95-ben, 
a harmadik pedig a thai bát összeomlása 1997 jú liusában, 
amely azután tovaterjedt az ázsiai országok pénzpiacán. 
E pénzügyi válságok (a világgazdaság legkompetitívebb 
piacain) megingatták a hitet és bizalmat a liberalizált 
pénzrendszerek, a dereguláció és liberalizálás gyakorla-
ta iránt.
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tása – ha nem is egy világállam vagy világkor-
mány által, de legalábbis az államközi együtt-
működés révén – a nemzetközi kereskedelem 
szabályainak módosítását, és nem utolsósor-
ban a nemzetközi tőkeáramlásnak, különösen 
a TNC-k tevékenységének bizonyos kol lektív 
ellenőrzését és piackonform eszközökkel való 
szabályozását, az elmaradott régiók irányába 
való serkentését, valamint a ki nem kénysze-
ríthető segélyek helyett a nemzetközi adózta-
tás bevezetését tételezi fel. Ilyen javaslatok 
szép számmal jelentek meg a nemzetközi 
iro dalomban és fórumokon – többnyire a 
nem zetközi intézményi rendszer reformjára, az 
ENSZ és intézményei átalakítására vonatko-
zó elképzelésekkel együtt. Ezek nagy része ma 
időszerűbb, mint valaha.

Talán ma már megállapíthatjuk, hogy a 
világgazdaság újabb globális válságának elke-
rülésére megoldást egy olyan valóban új 
nemzetközi gazdasági rend hozhatott vol na, 
amely a keynesi koncepción alapuló gazda-
ságpolitikát globális szinten a struktúrák át-
alakítására és a nemzetközi fejlődésszakadék 
csökkentésére alkalmazó intézményi rend-
szernek adott volna helyet.

Néhány elmélettörténeti előzmény

Ami a piacgazdaság ciklikusan visszatérő 
válságait illeti, azok problémája nem volt is-
meretlen már a klasszikus közgazdaságtan 
kép viselői előtt sem. Adam Smith utalt az over-
trading jelenségére és a kölcsönök felvételében 
és visszafizetésében mutatkozó nehézségekre. 
A piac túltelítettségének, vagyis a túltermelés-
nek a lehetősége a Thomas Robert Malthus és 
David Ricardo között folyt vitában is felvető-
dött. John Stuart Mill pedig a krónikusan 
ki használatlan, fölös kapacitások képződésé-
nek, és ezzel kapcsolatban a fogyasztói biza-
lom hiányának veszélyére mutatott rá, továb-

bá a hitelezési hajlam spekulációs okokból 
való átmeneti növekedésére, sőt, a túlságosan 
optimista vagy pesszimista várakozások sze-
repére a beruházások nagyságának hullámzá-
sában.

A tőke uralma alatt működő piacgazdaság-
nak – legalábbis ahogy az a 19. század nyugat-
európai valóságában megmutatkozott – leg-
pontosabb diagnózisát Karl Marx adta. Fur csa 
módon azonban ő úgy járt el, mint az az 
orvos, aki a betegséget diagnosztizálva és an-
nak „zavartalan” kimenetelét prognosztizálva 
eltekint magának a betegnek még élő és rea-
gáló szervezetétől, annak védekező mechaniz-
musaitól, és így Marx prognózisa, sőt „recept-
je” is tévesnek bizonyult.

Bár a gazdasági visszaesések, recessziók 
vagy éppen válságok jelenségét a klasszikus 
közgazdaságtan képviselői (és egyes neoklasz-
szikus követőik) is így vagy úgy kapcsolatba 
hozták társadalmi jelenségekkel, Marx (és 
később voltaképpen John Maynard Keynes is) 
elsősorban és hangsúlyozottan társadalmi 
okokkal és szempontokból magyarázta a 
ciklikus válságokat. A piacgazdaságban kiala-
kuló és időről-időre felszínre kerülő egyen-
súlytalanság, legyen az 
• akár a (profithajsza miatt) bővülő termelés 

okozta túlkínálat és a fizetőképes kereslet-
nek a jövedelemelosztási viszonyok miatt 
mutatkozó elégtelensége közötti, 

• akár a megtakarítások, vagyis a tőkekínálat 
és a beruházások, vagyis a tőke iránti ke-
reslet közötti egyensúly hiánya,

• akár pedig a gazdaság egymás számára ter-
melő és piacot adó ágazatainak aránytalan 
növekedéséből fakadó egyensúlytalanság,

így vagy úgy a társadalmi egyenlőtlenségek 
tényével és növekedésével függ össze.

Marx – minthogy a kapitalizmusnak, a 
tőke uralmának velejárójaként a társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedését tételezte – ért-
hetően a dolgozó tömegek fizetőképes keres-
letének elégtelenségére, vagyis a jövedelemel-
osztás tulajdonviszonyok által meghatározott 
egyenlőtlenségéből fakadó kereslethiányra és 
realizációs problémára helyezte a hangsúlyt. 

Az általános egyensúlytalanságok és a cik-
likusan visszatérő válságok marxi magyarázatá-
ban egyszerre és összefüggően kap helyet a 
profitért folyó hajsza miatt mutatkozó túlter-
melés tendenciája (a „túltermelési válság” ve-
szélye), és a tömegek fizetőképes kereslete 
elégtelen, az előbbihez képest lemaradó nö-
vekedésének jelensége (vagyis a „realizációs 
válság”, illetve a „keresletkorlát” problémája), 
továbbá a fizetések láncolatában bekövetkező 
zavarnak, a fizetésképtelenség terjedésének 
jelensége (vagyis a pénzügyi, illetve likviditá-
si válság), és mindezek nyomán a megtakarí-
tások és a beruházások közötti egyensúly 
felbomlásának veszélye, valamint a gazdaság 
egyes összekapcsolódó részei aránytalan nö-
vekedésének problémája. 

A világgazdaság globális válsága – a jelek 
szerint – az egyensúlytalanságnak fentiekben 
felsorolt, Marx által említett megnyilvánulása-
it egyszerre mutatja fel. (Szentes, 1995, IV/B/3. 
fej.) Azt viszont már esete válogatja, hogy 
éppen melyik a nyitó vagy elsődleges jelenség 
és ok. De mert a monetáris és a reálfolyama-
tok éppúgy összetartoznak, mint egyazon 
érme két oldala, merő naivitás és tudomány-
talan tévedés a válságjelenségeket csak az egyik 
vagy csak a másik vonatkozásában értelmez-
ni, még ha a kölcsönhatások sorrendjében és 
a válság intenzitását tekintve jelentős különb-
ségek is mutatkoznak a monetáris és a reál-
folyamatok szférájában.

A mai világgazdasági válságra vonatkozó-
an a marxi koncepcióból levonható tanulsá-
gokhoz indokolt hozzátenni, hogy az egyes 

országok gazdaságában a társadalmon belüli 
egyenlőtlenségek által is okozott egyensúly-
talanság a felgyorsult globalizáció folytán 
mindinkább összekapcsolódik a kialakult és 
növekvő nemzetközi egyenlőtlenségek által 
a világgazdaságban okozott globális egyen-
súlytalansággal. (Ez különösen nyilvánvaló a 
kumulatív eladósodás tendenciájának tényé-
ben.) Ezért megoldást egyszerre kell keresni 
és biztosítani mindkét szinten, vagyis egyrészt 
az egyes országok társadalmának és gazdasá-
gának, másrészt a világgazdaságnak és az 
emberi társadalom egészének a szintjén.

A konjunktúra-ciklusnak és a visszatérő 
válságoknak, főként pedig azok társadalmi 
következményeinek és veszélyeinek problé-
mája a 20. században különösen (bár nem 
kizárólag) John Maynard Keynes elméletében 
kapott hangsúlyt.

A kapitalista piacgazdaság rendszerének 
reformálhatóságát, a gazdasági folyamatok 
szabályozhatóságát hirdető Keynes a likvid 
vagyontárgyként spekulációs célból el nem 
költött, vagyis piaci hatékony keresletként 
meg nem jelenő és beruházásra sem kerülő 
pénz forgalmon kívül tartásából adódó zavart, 
a túlzott mértékű megtakarítási hajlamot és 
az abból fakadó „keresletkorlát” jelenségét 
állította előtérbe a válsághoz vezető ciklikus 
folyamat elemzésében. 

Bár (vagy talán éppen azért, mert) egyér-
telműen a tőkés piacgazdaság híve volt, 
Keynes a piaci spontaneitás társadalmilag 
ked vezőtlen hatását kívánta korlátozni, a 
politikai kockázatokkal járó nagyarányú 
munkanélküliség kialakulását megakadályoz-
ni. Megoldásként, reformként – mint isme-
retes – olyan piackonform, vagyis piaci esz-
közökkel, nyílt piaci műveletekkel, költség-
vetési és monetáris politikával történő állami 
szerepvállalást ajánlott, amelynek elsőrendű 
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célja a munkanélküliség csökkentése. Ezt a 
célt volt hivatva szolgálni a „keresletkorlát” 
áttörése – a nagyobb megtakarítási hajlammal 
bíró gazdagok progresszív megadóztatása (a 
jövedelemelosztás módosítása) és a költség-
vetésből finanszírozott állami megrendelések, 
közületi és jóléti beruházások, közmunka-
programok stb., valamint a beruházásra 
ösztönző emissziós és kamatpolitika révén.6

A nemzetközi gazdaságtan és fejlődés-gaz-
daságtan második világháború után színre 
lépő posztkeynesiánus reformista irányzata (és 
a vele sok tekintetben hasonló nézeteket valló 
neomarxizmus és „újbaloldali” iskola) az 
egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok 
problémáját már nem a nemzetgazdaságok, 
ha nem a világgazdaság szintjén vizsgálta. El-
térően az egyensúlytalanság reverzibilis jelle-
gét és az egyensúlynak egy idő után automa-
tikusan is bekövetkező ciklikus helyreállását 
feltételező korábbi nézetekkel, ez az irányzat 
a kedvezőtlen folyamatok irreverzibilis jelle-
gét hangsúlyozza. Vagyis azt, hogy ellentétes 
irányú, kompenzáló, illetve ellensúlyozó be-
avatkozás nélkül a piacgazdaság rendszere – 
annak mind nemzeti, mind pedig nemzetkö-
zi, globális rendszere – egyre távolabb kerül 
az egyensúly állapotától. Neves képviselői 

(Gunnar Myrdal, Raul Prebisch, Hans Singer, 
Thomas Balogh stb.) azt is feltételezik, hogy 
a rendszer spontán működéséből fakadó 
egyenlőtlenségek is – intézményi beavatkozá-
sok hiányában – egyre növekednek. 

Leegyszerűsítő, egyoldalú nézetek 
a mai válságvitákban  

A korábbi válságok történetének, gyökereinek 
és a vonatkozó elmélettörténeti olvasatoknak 
fényében aligha okozhatott tehát meglepetést 
egy globális válság kirobbanása. Legfeljebb 
annak időpontja és konkrét megnyilvánulá-
sának módja, valamint az egyes országokra 
gyakorolt hatása8 lehetett kiszámíthatatlan. 
És persze az is, hogy milyen tanulságokat von 
le az emberiség a válságból, és milyen lépé-
sekre kerül sor az újabb válságok elkerülése 
céljából.

A válság ugyan – amint azt a szó (krízis) 
eredeti értelme is sugallja – nemcsak kataszt-
rófaveszélyt, hanem egyszersmind új lehetőséget 
is jelent, az emberiség eddigi története azon-
ban – sajnos – azt mutatja, hogy általában 
előbb következett be a katasztrófa, mielőtt 
abból tanulva sor került volna az új lehetőség 
tudatos kihasználására. Kérdés, hogy a jövő-
ben képes lesz-e az emberiség a végpusztulást 
hozó katasztrófa bekövetkezte előtt megoldást 
találni az új lehetőségek kihasználásával.

Miközben a pénzpiaci válság problémá-
jával számos kitűnő tanulmány foglalkozik a 
nemzetközi és hazai szakirodalomban, a je-

lenlegi globális világgazdasági válság termé-
szetére, okaira és megoldására, illetve annak 
nemzetgazdasági keretek között megkísérelt 
kezelésére vonatkozó nézetek némelyike nagy-
mértékben leegyszerűsítő és egyoldalú. Még 
ha egyébként logikus és nehezen kifogásol-
ható összefüggésekre utalnak is, többnyire a 

„csőlátás”, sőt olykor az ideológiai befolyásolt-
ság megnyilvánulásai. Bár talán mindinkább 
háttérbe szorulnak a reálisabb és átfogóbb 
vizsgálódások nyomán, nagyon is indokolt 
foglalkozni velük meglehetősen mélyre nyú ló 
gyökereik és veszélyesen félrevezető ha tásuk 
miatt.  

Gyakran nagyfokú leegyszerűsítés jellem-
zi az arra a kérdésre adott válaszokat, hogy 
voltaképpen mi van válságban?, illetve, hogy 
milyen a válság természete?. Sokan még ma is 
kizárólag vagy túlzottan csak a válságnak vala-
melyik aspektusát emelik ki, annak valamely 
megjelenési tünetére, illetve a parciális válsá-
gok valamelyik változatára koncentrálnak, 
mint például az ingatlanpiaci, a hitelpiaci, az 
adósságszolgálati, illetve fizetési válságra, vagy 
általában a pénzpiacok válságára és a likvidi-
tási válságra, vagy a bizalmi válságra, illetve a 
túltermelési és értékesítési válságra stb. 

Nyilvánvalóan különbséget kell tenni a 
kü lönféle, időről-időre visszatérő és persze 
egymással is összefüggő, sőt globalizálódó 
parciális válságok, és az ezek alapjául szolgáló 
tartós és globális gazdasági válság között. 
Éppily indokolt annak a már régóta is mert 
kü lönbségnek a figyelembe vétele is, amely a 

„rövid” és a „hosszú hullámú” gazdasági ciklu-
sok között mutatkozik. Nem kevésbé fon tos 
felismerni azt a tényt, hogy a globális válság 
nemcsak az adott gazdasági rendszernek és az 
azt alkalmazó országok (ma már gya korlatilag 
szinte minden ország) gaz dasá gának a válsá-
ga, hanem annál sokkalta több. 

Már önmagában véve annak a kérdésnek 
a felvetése is egyfajta leegyszerűsítést mutat, 
hogy vajon a kapitalizmus került-e válságba, 
és még inkább leegyszerűsítés persze az erre 
a kérdésre adott nemleges válasz. Más a tar-
talma ugyanis annak a kérdésnek, hogy 

„válságban van-e a kapitalizmus”, mint annak, 
hogy „a kapitalizmus van-e válságban”.  E két 
kérdésre a helyes válasz sem ugyanaz. Hiszen 
a válság ugyan „nem”, pontosabban szólva 
nem csak és nem egyszerűen a kapitalizmus 
válsága, ugyanakkor viszont aligha vonható 
kétségbe, hogy az a rendszer, illetve minden 
olyan rendszer, amelyet – leegyszerűsítő álta-
lánosítással, vagyis megkülönböztetés nélkül 

– a „kapitalizmus” fogalmába sorolnak, bizony 
nagyon is válságban van. Sőt, az is nyilvánva-
ló, hogy a tágabb értelemben vett globális 
válság kialakulása és elmélyülése nem függet-
len a kapitalizmusnak nevezett rendszer mű-
ködésétől és annak hatásaitól, hanem nagyon 
is összefügg (Szelényi már idézett kifejezésé-
vel) a globális finánckapitalizmus válságával. 

Hasonlóképpen leegyszerűsítés a válság 
globális jellegét annak földrajzi kiterjedésével 
azonosítani. A válság globális természete nem-
csak a válság „horizontális” kiterjedését, vala-
mennyi országot elérő hullámát jelenti, ha-
nem az emberi lét, az emberi társadalom 
fenn maradásának, a fejlődés, sőt az élet fenn-
tarthatóságának valamennyi aspektusára 
vonatkozó válságjelenségek halmazát és azok 

„vertikális” elmélyülését is. (Mint ahogy a glo-
balizáció, sőt, a szűkebb értelemben vett gaz-
dasági globalizáció fogalma is egyszerre jelen-
ti a világgazdaság valamennyi országra kiter-
jedő növekedését és az azok közötti inter de-
pendenciák elmélyülését is.) 

Azok, akik szerint a kapitalizmus maga 
nincs válságban, hanem annak csak egy újabb 
átmeneti válságszakaszáról van szó, minthogy 

6 Noha Keynes szerint a beruházások multiplikátor 
hatása nyomán emelkedő jövedelemszínt a megtaka-
rítási hajlam növekedése révén végül is helyreállíthatja 
a beruházások és megtakarítások közötti egyensúlyt, 
vagyis végső soron a tőkepiaci egyensúlyt, ez csak egy 
időben elhúzódó folyamatnak a végső és meglehetősen 
bizonytalan eredménye lehet. (Különösen a munka-
erőpiac egyensúlyának helyreállását nehezíti a bérek 
lefelé rugalmatlan viselkedése.) Minthogy azonban 
időközben, a konjunktúraciklus lefelé hajló szakaszában 
a nagyarányú munkanélküliség súlyos társadalmi feszült-
ségekkel és veszélyes politikai kockázatokkal jár, ezért a 
rendszer szélsőséges politikai erők által történő meg-
döntésének elkerülése végett van szükség reformokra, 
kormányzati szabályozásokra. 

7 A hatás persze nem független az illető ország által 
követett gazdaságpolitikától. Szelényi Iván írja: „Most, 
amikor a globális finánckapitalizmus válsága gyökerei-
ben rázza meg a világot, amikor 1929–33 óta nem tapasz-
talt gazdasági összeomlás napjait éljük (ami Magyaror-
szágot, de az egész posztkommunista régiót kü lönösen 
súlyosan érinti), igencsak megkérdőjelezhető a poszt-
kommunista országok által 1989–90-ben követett neo-
liberális útválasztás bölcsessége.” (Szelényi, 2009, 37.)
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– úgymond – „a kapitalizmus a válságokon 
keresztül fejlődik”, elvonatkoztatnak a kapi-
talizmusnak nevezett rendszer sokféle arcula-
tától, különböző változataitól és fejlődésének 
irányváltozásaitól.

A fejlett kapitalizmus szokásos azonosítá-
sa a piacgazdaság és politikai demokrácia 
kombinációjával nagyfokú és félrevezető le-
egyszerűsítés. Noha a piacgazdaságnak nincs 
(sincs!) egyértelmű és általánosítható definí-
ciója, a piac spontán működésének alapvető 
mozzanatai és hatásai mindamellett többé-
kevésbé jól meghatározhatóak. A piacnak egy 
ún. piacgazdaságban elvileg nemcsak a gaz-
dasági tevékenységeknek „jelzései” révén 
történő (utólagos!) koordinálása a funkciója 
(lásd: „piaci koordináció”), hanem a források-
nak (nem feltétlenül ésszerű) és a jövedelmek-
nek (általában egyenlőtlen) elosztása, valamint 
a verseny révén a hatékonyság növelésére való 
ösztönzés is. Csak ezeknek a funkcióknak az 
ellátása várható el egy normálisan működő 
piactól, de nem a társadalmi és nemzetközi 
egyenlőtlenségek csökkentése vagy valamifé-
le igazságosság biztosítása! 

Téves az a feltételezés, hogy a zavartalanul 
működő piac az említett funkcióit képes tö-
kéletesen ellátni. Mint ahogy téves az a neo-
klasszikus elméleti tétel is, amely szerint az 
ún. „piaci tökéletlenségek”, így a monopóliu-
mok képződése nem a piac spontán műkö-
déséből és annak törvényszerű hatásából, 
hanem csupán a „tökéletes piacot megzavaró” 
külső körülményekből és hatásokból fakad. 

De nem kevésbé téved az sem, aki viszont 
az államtól várja el a szóban forgó funkciók 
jobb teljesítését, és figyelmen kívül hagyja a 
„kormányzati tökéletlenségeket”!  

A politikai demokrácia kifejlesztése nem a 
tőkés piacgazdaság terméke (noha nélküle, 
vagyis korábban, nevezetesen a kettős érte-

lemben szabaddá vált munkaerő nélkül, az 
nem jöhetett volna létre). A politikai demok-
rácia ugyanis nem a piacgazdaság természetes 
fejlődésének az eredménye, hanem éppen-
séggel a tőke által uralt piacgazdaság műkö-
désével és társadalmi következményeivel 
szemben fellépő (John Kenneth Galbraith 
kifejezésével) ellensúlyozó erőé (szakszervezeti 
mozgalom, munkáspártok, demokratikus 
társadalmi szervezetek, nőmozgalom stb. ál-
tal képviselt erőké). 

Megjegyzendő, hogy a parlamenti demok-
rácia – a négy-öt évente sorra kerülő választá-
sok rendjében – persze még nem jelent töké-
letes demokráciát. A politikai pártok arcula-
tának és érdekeinek változása, főként pedig 
a választások előtti ígérgetéseik és a kormány-
ra kerülésük utáni gyakorlati politikájuk el-
térése már eleve kétséget támaszt a valódi 
demokrácia érvényesülését illetően. (Nem is 
szólva a gazdaság vezető rétegével való össze-
fonódások hatásáról.) Ha meg ráadásul a 
vá lasztások rendje a listás szavazást írja elő, 
úgy sokkal inkább a pártvezetéshez való vi-
szony, a hűséges, sőt szervilis magatartás – 
nem pedig a választók előtt történő személyes 
megmérettetés – biztosítja a parlamenti he-
lyet. (Hasonlóan az egypártrendszer válasz-
tási gyakorlatához. Sőt, amikor ez utóbbi már 
kötelezővé tette a több jelölt állítását, ebből 
a szempontból még demokratikusabbnak is 
minősíthető.)

Miként a politikai demokrácia fejlődése, 
úgy a szociális piacgazdaság is, vagyis a kapi-
talizmusnak az a változata is az „ellensúlyozó 
erők” hatékony fellépésének és az 1929-es 
válság tanulságaiból levont következtetések-
nek az eredménye, amely a piac spontán 
működéséből fakadó egyensúlytalanságok és 
társadalmilag egyenlőtlenítő hatások kezelé-
sére, illetve ellensúlyozására az állam piackon-

form(!) szabályozó tevékenységét és szociális 
intézkedéseinek rendszerét, vagyis a piacgaz-
daságnak és a „jóléti államnak” a kombiná-
cióját jelenti. 

Talán széles körben is ideje lenne elgon-
dolkozni azon, hogy vajon nem a kapitaliz-
musnak éppen ez a megreformált változata 

– amelyet sokan, még szocialisták is, hajlamo-
sak „leírni” mint a globalizáció folytán elő-
térbe került „nemzeti versenyképesség” javí-
tásának követelményével ellentétest – lehet-
ne-e, mutatis mutandis, a megfelelő megoldás 
világszinten is!  

Az olyan kérdések megfogalmazása is 
nagyfokú leegyszerűsítésről tanúskodik, hogy 
vajon csak a bankok vagy a kormányzatok 
vagy a hiteleket felvevő lakosság is okozója-e 
a kialakult válságnak. (Nem vonható persze 
kétségbe a bankok és a kormányzatok fele-
lőssége, sem a könnyelműen hiteleket felvevő 
állampolgároké, de a globális válságnak, még 
ha csak gazdasági értelemben vesszük is, 
sokkal összetettebbek az okai, és mélyebbre 
nyúlnak a gyökerei.) 

Még inkább egyoldalú és leegyszerűsítő 
látásmódra vall az arról szóló vitákban elhang-
zó vélemények egy része, hogy vajon a gaz-
dasági növekedésnek (nem pedig a társadalmi 
fejlődésnek) a serkentése vagy az egyensúly 
helyreállítása jelentse-e a prioritást. Sőt, hogy 
melyik egyensúlyé, a monetáris, a költségve-
tési, a külkereskedelmi, a fizetési mérlegben 
tükröződő külgazdasági stb. Mintha ezek 
nem is függnének össze, és mintha ezek bár-
melyike vagy akár összessége is fontosabb 
lehetne, mint a társadalmi és az ökológiai 
egyensúly megőrzése, illetve helyreállítása! 
Továbbá, hogy milyen kamatpolitika, illetve 
a nemzeti valuta milyen árfolyama, vagy a 
költségvetési kiadásoknak milyen lefaragása 
stb. vezethet ki a válságból. Bármilyen fontos, 

és adott időben és helyen aktuális kérdések 
is ezek, az összefüggések feltárása és figyelem-
bevétele, valamint a valódi társadalmi priori-
tások meghatározása nélkül csak hibás vála-
szokra késztetnek.

Azok a tanulságok, amelyek akár a koráb-
bi válságok történetéből, akár az elméletek 
vonatkozó történetéből levonhatók, zömmel 
feledésbe merülnek e viták során. 

Marxra hivatkozni (legalábbis a világnak 
ebben a részében) eleve nem „illendő”. Marx 
tudományos nézeteit (ha azokról egyáltalán 
még említés történik) rendszerezetten nem 
is oktatják a hazai egyetemeken. Vajon ezt a 
tényt annak ideológiai kicsengése, Marx 
utópisztikus tévedése, nevének a rossz emlé-
kű szovjet rendszerben történt felmagaszta-
lása vagy csak elméletének a mainstreamből 
való kizáratottsága magyarázza?8 

Bár Keynes felfogásának egyik-másik ele-
me, koncepcióinak és főként az általa beve-
zetett fogalmaknak némelyike (lévén, hogy 
a mainstreambe kooptálódtak) a tankönyvek-
ben is, és olykor a válságvitákban is említésre 
kerül, Keynes elméletének legfőbb üzenete, 
az általa javasolt gazdaságpolitikai recept lo-
gikája, sőt, a „keynesi forradalom” lényege is 
többnyire figyelmen kívül marad.

Sokan úgy vélik (és nemcsak a „monetaris-
ta ellenforradalom” érvei nyomán, hanem 
minden bizonnyal elmélettörténeti ismeretek 
hiányából fakadóan is), hogy az a keynesi 
koncepción alapuló gazdaságpolitika, ame-
8 Ezúttal is megjegyzem, hogy a „mainstream”, vagyis 
a „fő áramlat” megkülönböztetése nemcsak a kirekesz-
tésre törekvés megnyilvánulása, hanem a tudomány 
szerves fejlődésének negligálása is. E fejlődésben ugyan-
is az egyes elméleti irányzatok és koncepciók azon túl, 
hogy követik és tagadják egymást, egyszersmind építe-
nek is egymás eredményeire, kritikailag továbbfejlesztik 
azokat, kölcsönhatásban vannak, és ki is egészítik 
egymást, vagyis szervesen kapcsolódnak.
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lyet a második világháború után a nyugati 
fejlett piacgazdaságokban a „jóléti állam” égi-
sze alatt folytattak, „csak a kivételes külső 
kö rülményeknek” köszönhetően volt sikeres, 
s nem a keynesi recept belső logikája miatt. 

Márpedig a szóban forgó gazdaságpoliti-
ka nemcsak jól átgondolt és nagyon is logikus 
koncepcióra épült, hanem jó ideig a gyakor-
latban is helyesnek bizonyult. Hiszen a prog-
resszív adóztatással módosított jövedelemel-
osztás serkentheti a fogyasztói kereslet növe-
kedését és ezáltal a termelést és foglalkozta-
tottságot, míg az állami költségvetési kiadá-
sokból finanszírozott beruházások és az „olcsó 
pénz”, vagyis a megnövelt emisszió és az 
alacsony kamatláb révén is ösztönzött ma-
gánberuházások hasonlóképpen növelhetik 
a termékek mennyiségét és a nemzeti jövedel-
met. Mégpedig olyannyira, hogy a pénzkí-
nálathoz felzárkózhat a pénz iránti kereslet, a 
költségvetés megnövekedett kiadásait pedig 
ellensúlyozhatják annak szaporodó bevételei. 
Ily módon a keynesi gazdaságpolitika – a 
monetaristák kritikájával ellentétben – nem 
vezet feltétlenül és szükségképpen inflációs 
spirálhoz és tartós költségvetési deficithez, 
miközben szociálisan kedvező hatású.

Az, hogy ez a gazdaságpolitika a későbbi-
ekben, az 1960-as évek végére egyre inkább 
veszített hatékonyságából, és az azt alkalmazó 
országokban a stagnálás és infláció keveréke 
(a „stagfláció”) jelent meg, nem annak téves 
logikájából következik. 

Igencsak meglepő, ha a szóban forgó gaz-
daságpolitikai koncepciót, sőt magát azt a 
jóléti rendszert, amely azzal eredetileg Nyuga-
ton egybekapcsolódott, olyanok is „túlhala-
dottnak” mondják, akik valamiféle „balolda-
li”, szocialista, ill. szociáldemokrata irány zat 
vagy párt képviseletében lépnek fel. Elhang-
zott már olyan megjegyzés is egyik-másik 

ilyen személy részéről, hogy „a szociáldemok-
rácia hagyományos értékei már elavultak”. 
Vajon ezt úgy kell érteni, hogy a szociá lis ér-
zékenység, a hátrányos helyzetűekről va ló 
gondoskodás, az esélyek egyenlőségére és a 
társadalmi igazságosságra törekvés elavult?! 

Nemcsak a holisztikus szemléletnek, ha-
nem a makróökonómiai, vagyis nemzetgazda-
sági szemléletnek is a hiányára vall az, aho-
gyan politikusaink és vezető közgazdászaink 
nagy része a válságból való kilábalást főként 
a bérből élők és a nyugdíjasok jövedelmét csök-
kentő megszorításokkal képzeli, sőt akarja is 
biztosítani. Vagy amikor a külföldi beruházók 
számára vonzó feltételnek elsősorban az ala-
csony bérköltségeket tekintik, a nyugdíjakra 
kifizetett összegeket pedig pusztán költségve-
tési tehernek. Holott a bérek és a nyugdíjak 
nemcsak költséget, illetve terhet, ha nem 
egyszersmind a legfőbb, tömeges vá sárlóerőt, 
vagyis piacot is jelentenek. Márpedig a hazai 
piac a „multik” számára is fontos (hacsak nem 
a hazai gazdaságtól elszigetelt bedolgozói le-
ányvállalatokat működtetnek, amelyek im-
portigényes exporttermékeket gyártanak), de 
még inkább fontos a hazai kis- és középvál-
lalatok számára! Ezek állami támogatásának 
sokat hangoztatott célja üres szólammá válik, 
ha közben a megszorító intézkedések hatásá-
ra még inkább szűkül a belső piac.

Költségvetési, fiskális válságot lehet ugyan 
megszorító intézkedésekkel kezelni (más, persze 
nem kevésbé fontos kérdés, hogy kinek a 
ká rára), de a gazdaság egészét sújtó válságból 
még soha és sehol nem sikerült kijutni!

Sajnálatos, hogy a válságvitákban részt 
vevő közgazdászok, sőt, a baloldali gondolko-
dá súak is többnyire megfeledkeznek a keynesi 
koncepció alapvető gazdaságpolitikai logiká-
járól, különösen annak legfontosabb elemé-
ről, nevezetesen a fogyasztói keresletnek és a 

megtakarításoknak a jövedelmek színvona-
lától való függéséről, következésképpen az 
alacsonyabb jövedelmű rétegek javára (és nem 
kárára) alkalmazandó jövedelmi, illetve adó-
politikáról! 

A hazai nyugdíjasokat sújtó intézkedések 
szorgalmazói megfeledkeznek arról az óriási 
szakadékról, amely a nyugati és a hazai nyug-
díjak reálértéke között tátong, és arról a ha-
talmas különbségről, amely a nyugati és a 
magyar nyugdíjasok anyagi helyzete, nyug-
díjba vonulása előtti jövedelmi és vagyoni 
helyzete között mutatkozik. Az az érv is meg-
tévesztő féligazság, hogy az aktív dolgozók 
rétege egyre kevésbé tudja „eltartani” a nyug-
díjasok mind nagyobb tömegét, mintha ez 
utóbbiak egyrészt nem fizettek volna évtize-
deken át saját nyugdíjuk alapjának biztosítá-
sára (egy azzal rosszul gazdálkodó állami in-
tézménynek), és mintha a nyugdíjasok nagy 
része már nem is végezne munkát, vagy nem 
akarna munkát végezni. De egyébként is – 
ellentétben a nyugati országok nyugdíjasai-
nak többségével – nálunk nagyrészt éppen az 
idős szülőkre és nagyszülőkre hárul nemcsak 
az unokák gondozása, nevelése, hanem sok-
szor még gyermekeik anyagi támogatása is.  

Mit gondoljunk azokról a politikusokról, 
akik egyfelől a társadalmi igazságosságról és 
igazságos közteherviselésről szónokolnak, 
más felől pedig az egykulcsos adórendszerre való 
áttérést sürgetik – nem tudván, vagy csak 
cinikusan elhallgatva annak kiáltóan antiszo-
ciális, a gazdagok javára és a szegények kárá-
ra érvényesülő jellegét?

Kétségkívül indokolt kritika éri (miként 
oly gyakran napjainkban) azt a felfogást és 
magatartást, amely csak az államtól várja el a 

„paternalista” gondoskodást, valamennyi siker-
telennek és hátrányos helyzetűnek a megsegí-
tését. De nem kevésbé indokolt bírálni azt az 

újabban divatos ultraliberális nézetet, amely 
az öngondoskodást mindenkire kiterjesztett, 
ál talánosító követelménynek tekinti, vagyis nem 
számol a társadalom arra még vagy már nem 
képes és saját hibájukon kívül képtelen tagjai 
megsegítésének szükségességével, illetve álta-
lában az esélyegyenlőtlenségek tényével.  

Fölöttébb meglepő, ha egyes, elméletileg 
képzettnek hitt közgazdászok azt az egyéb-
ként evidenciát megfogalmazó keynesi meg-
állapítást is figyelmen kívül hagyják, hogy ti. 
a megtakarítási hajlam nem egyszerűen a 
kamatláb nagyságától, hanem elsősorban a 
jövedelmek színvonalától és változásától függ, 
a beruházási hajlam pedig alapvetően a pro-
fitráta jövőbeli várható alakulásától. (Lásd „a 
tőke határhatékonyságának” keynesi koncep-
cióját, amely persze csak elvétve fordul elő a 
tananyagokban, ahol egyébként sem illendő 

„profitról” beszélni.) Vagyis, csak csekély ha-
tású lehet a beruházási kedvnek kamatráta-
csökkentéssel vagy akárcsak adómérsékléssel 
való ösztönzése akkor, ha a jövőbeli profitki-
látások a piac beszűkülése miatt rosszak. 

Megjegyzendő, hogy még a nemzetgaz-
dasági válság enyhítésére vonatkozó olyan, 
egyébként más szempontból indokolható 
javaslatok is egyoldalúságra vallanak, amelyek 
a vállalatokat általában a bérköltségek és a 
bérekre rakodó terhek, adók és járadékok 
csökkentésével kívánják megsegíteni. Volta-
képpen azt a mikroökonómiai, illetve válla-
lat-gazdaságtani szemléletet tükrözik, amely-
nek alkalmazása egy-egy vállalat, vagyis a 
vállalati egyedek részéről még ésszerű is, de 
makroökonómiailag, sőt a vállalatok összes-
sége szempontjából már megkérdőjelezhető. 
A bérköltségeknek és bérekre rakodó közter-
heknek az a csökkenése ugyanis, amely az 
egyes vállalat számára kétségkívül kedvező, a 
vállalatok összessége számára nagyon is ked-
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vezőtlen lehet. Amennyiben a bérek nemzet-
gazdasági szinten (legalábbis a hazai piacra 
termelő és szolgáltató vállalatok esetében) a 
legfőbb vásárlóerőt jelentik, vagyis csökkené-
sük rontja az értékesítési lehetőségeket, és 
amennyiben a vállalati közterhek enyhítése 
korlátozza az állam infrastruktúra-fejlesztő, 
közoktatási, közegészségügyi, közbiztonsági 
és egyéb kiadásait, ezáltal közvetve növelve a 
vállalatok kapcsolatos költségeit. 

A válságvitákban résztvevő közgazdászok 
és gazdaságpolitikai tanácsadók némelyike 
úgy beszél a gazdasági egyensúly helyreállítá-
sának, a költségvetési deficit csökkentésének, 
illetve növelése elkerülésének, a monetáris 
egyensúly biztosításának, a nemzeti valuta 
védelmének, a munkahelyek megőrzésének, 
a feketegazdaság visszaszorításának, a lakosság 
adózási fegyelme javításának stb. (kétségtelen) 
szükségességéről, vagy éppen a társadalom 
na gyobb áldozatvállalásának (nem kevésbé 
kétségtelen) elkerülhetetlenségéről, mintha a 
nemzetgazdaság valamiféle homogén egység 
lenne. Mintha társadalmunkban nem alakul-
tak volna ki az elmúlt két évtizedben elképesz-
tően gyorsan és minden szempontból indo-
kolhatatlanul hatalmas jövedelmi különbsé-
gek. Így azután kevéssé esik szó (legfeljebb 
üres jelszavak formájában) arról, hogy a költ-
ségvetési kiadások mely tételeit indokolt, és 
melyeket nem szabadna csökkenteni, a nem-
zetgazdaság mely ágazatait és mely munkahe-
lyeket érdemes megőrizni, a társadalom mely 
rétegeinek terhét indokolt növelni, jövedelmét 
és fogyasztását (progresszív, nem pedig egy-
kulcsos) adózással csökkenteni.

Még kevésbé esik szó a válságvitákon arról 
a luxusfogyasztásra és felelőtlen hitelfelvételek-
re ösztönző demonstrációs hatásról, amelynek 
következményeire egyébként már régóta fel-
hívta a figyelmet a latin-amerikai közgazda-

ságtan, és amely már a rendszerváltás előtt 
egyik fő oka volt hazánk eladósodásának és 
a gazdaság növekvő egyensúlytalanságának. 
De nemigen hallani olyan gazdaságpolitikai, 
főként adózási (vagyis nem adminisztratív) 
intézkedések tervéről sem, amelyek a pazarló 
luxusfogyasztás megfékezését, és az arra, illet-
ve általában a hivalkodási hajlamra ösztönző 
üzleti reklámok visszaszorítását céloznák. 
(Félő, hogy az általános ingatlanadó vagy va-
gyonadó bevezetése is inkább a középrétegek 
terhét növeli majd, nem pedig a hivalkodóan 
költekező dúsgazdagok arányos köztehervi-
selését eredményezi – nem is szólva a jövedel-
mek elköltésének módjára és a vagyonok 
külföldre mentésére gyakorolt hatásáról.)

Néha az is meglepő, bár feltehetően ugyan-
csak a vonatkozó elméletnek és logikájának 
hiányos ismeretével magyarázható, amikor a 
neoliberális monetarista megközelítést alkalma-
zók, a gazdaság monetáris egyensúlyára kon-
centrálók kizárólag a pénzkínálat vagy a 
költségvetési kiadások csökkentésével vélik 
az egyensúly helyreállítását elérni, vagy ami-
kor a kamatpolitikát tekintik csodaszernek 
még akár a nemzeti valuta megvédése céljából 
is. A modern monetarista elmélet ugyanis 
nem mellőzi, nem becsüli le a reálfolyamatok 
szerepét, és így a pénz iránti kereslet felzárkó-
zásában a gazdasági növekedés fontosságát 
sem a monetáris egyensúly szempontjából. 

Megjegyzendő, hogy az a restriktív gazda-
ságpolitika, amelyet a neoliberális monetarista 
koncepció égisze alatt alkalmaztak az USA-
ban, majd más fejlett országokban az 1970-es 
évtizedek második felétől kezdve, valójában 
sohasem felelt meg a monetarista iskola elvei-
nek és logikájának. Hiszen a „kemény költ-
ségvetési korlát” csak a gazdaság polgári 
szek tora és a munkavállalói réteg bérezése 
irányában érvényesült, de korántsem a hadi-

ipar, a nagy bankok és a munkaadói jövedel-
mek irányában. Ráadásul nem korlátozta (sőt, 
inkább serkentette) a kereskedelmi bankok 
felelőtlen hitelezési politikáját, a fedezet nél-
küli hitelteremtésnek és a fogyasztókat köl-
csönök, áruhitelek felelőtlen felvételére ösz-
tönző propaganda gyakorlatát, ezáltal egye-
nesen előkészítve a jelenlegi globális válsághoz 
vezető jelzáloghiteli, pénzpiaci és fizetési za-
varok, krachok kialakulását.

Az előbbiekben szórványosan említett 
le egyszerűsítések persze kevésbé tűnhetnek 
meglepőnek, ha figyelembe vesszük nemcsak 
a politikai megosztottság hatását, hanem a 
hazai oktatásban is a főként amerikai standard 
tankönyvekből áradó, implicite ideologikus, 
sőt, nagymértékben apologetikus szem lé let-
módnak és tételeknek a meghonosodását és 
terjedését. (Szentes, 2008)

 Az egyetemi, főként amerikai standard 
tankönyvekből átvett tananyagokban, így az 
alapozó közgazdaságtani és gazdálkodástu-
dományi tárgyak oktatásában a kellemetlen 
tényeket és az azokról szóló bíráló nézeteket 
elhallgató, félrevezető és explicite vagy impli-
cite apologetikus megállapítások ma már 
meg lehetősen „természetesnek” és megszo-
kottnak tűnnek. Olyannyira, hogy már 
szinte az válik gyanússá, és minősülhet jobbik 
esetben csak „szakszerűséget” és a modern 
matematikai modellekben megnyilvánuló 

„egzaktságot” lebecsülő maradi szemléletűnek, 
rosszabbik esetben netán valamilyen ultrabal-
oldali vagy nacionalista ideológia hívének, aki 
azokat megkérdőjelezi és bírálja. A mai stan-
dard tankönyvek történelmietlen és a valóság-
tól elvonatkoztató szemlélete, elméleti tételeik-
nek és matematikai modelljeiknek gyakran 
még logikai gyakorlatként is kétséges értéke 
és használhatósága már fel sem tűnik, még a 
legfelkészültebb oktatóknak sem. Ennek 

bizonyára az az oka, hogy amíg annak idején 
a marxista-leninista ideológia meglehetősen 
primitív és a „szocializmus” valóságával össze-
vetve nyilvánvalóan apologetikus volt, addig 
ezúttal egy igen szofisztikus, kifinomult és a 
matematikai egzaktság látszatát keltő ideoló-
gia húzódik meg a szóban forgó tankönyv-
irodalomban. A „nemzetközi színvonalhoz 
való igazodásra” hivatkozás mellett a kritikai 
szemlélet ellenében gyakori érvként hangzik 
el az, hogy „az megzavarná a hallgatókat a 
tudás megszerzésében”.  

A globális válság valódi természete és okai 

A válság-viták menetében és nemcsak a közvé-
lemény, hanem a szakma szemében is – a 
par ciális válságjelenségekre és hatásokra kon-
centrálás nyomán – többnyire elsikkad, elho-
mályosul az a tény, hogy a világgazdaság 
glo bális válsága miként függ össze a nemzet-
közi fejlődés-szakadékkal,9 az egyenlőtlen 
partnerek közötti, nem szimmetrikus (a nem-
zetközi áruforgalom és tőkeáramlások, mun-
kamegosztási és adós–hitelezői viszonyok stb. 
révén kialakult) interdependenciák elmélyü-
lésével, vagyis a világgazdaság strukturális 
egyenlőtlenségével és egyensúlytalanságával. 
Még inkább figyelmen kívül marad az, hogy 
ma valójában nemcsak a világgazdaság, ha-
nem az egész emberi társadalom és annak mai 
(nagymértékben eltorzult) kultúrája, életvite-
le, szemléletmódja, magatartása és erkölcse van 

9 László Ervin írja (2008, 59–60.): „A globális szintű 
gazdasági növekedés tovább folytatódik, azonban 
egyre kevesebb ember látja hasznát. Százmilliók élnek 
nagyon jó anyagi körülmények között, viszont ezer-
milliók tengődnek nyomornegyedekben és városi 
gettókban. […] A javak jelenlegi elosztása a szegények 
és a legszegényebbek túlélését fenyegeti. És ez a fenye-
getés nem a földi fizikai és biológiai készletek szűkös-
ségének, hanem az őket elosztó gazdasági rendszer 
tökéletlen működésének a számlájára írható.”
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válságban. Következésképpen figyelmen kívül 
marad az is, hogy a megismétlődő ilyen-olyan 
parciális válságoknak és azok globalizálódá-
sának ma már mindinkább ez a széles és át-
fogó értelemben vett globális válság adja a 
talaját, általános hátterét. 

Ezt a válságot a tőke (önmagában véve 
természetes) logikája és igényei szerint mű-
ködő piacgazdaságnak és a piac saját kompe-
tenciáján, természetes funkcióin túlmenő 
kiterjedésének társadalmi hatásai idézik elő. 
A piac működésének, törvényeinek, követelmé-
nyeinek és hatásainak ez a túlterjeszkedése 
nem csak azt jelenti, hogy a gazdasági tevékeny-
ségnek nem a valós emberi szükségletek ki-
elégítése, hanem a profitszerzés a célja, hanem 
azt is, hogy minden (a kultúra, a sport, a tudo-
mány, sőt az erkölcs és maga az emberi test 
is) a piac törvényeinek rendelődik alá. 

A munkaerő áruvá válása a tőkés piacgaz-
daság természetes jelensége és kritériuma. A 
kommodifikáció, vagyis az áruvá tétel azon-
ban ma már olyan messzire terjed, hogy 
nem csak sok, testét (a megélhetésért vagy a 
meggazdagodásért) áruba bocsátó szerencsét-
len sorsú nő prostituálódik, hanem bizonyos 
értelemben prostituáltakká válnak egyre töb-
ben a tisztességes és társadalmilag nagyra 
becsült foglalkozásúak körében is. Miként a 
reklámokat terjesztő és alantas ízléseket kiszol-
gáló színész, az olcsó szórakoztatásra szakoso-
dó, egyébként tehetséges zeneművész, a más 
klubok és országok felé kiajánlott sportoló, 
sőt a minél több tandíjfizető diák, illetve egye-
temi hallgató megszerzése és megtartása ér-
dekében a tanulmányi követelményeket 
csök kentő oktató, a gyógyszergyárak és keres-
kedelmi cégek juttatásait leső patikus, a saját 
tudományos kutatását jól fizetett szakértői 
szerepért vagy igazgatósági, felügyelő bizott-
sági stb. tagságért feláldozó tudós is. Megen-

gedhetetlen túlzás lenne persze általánosítani, 
hiszen a többség talán még ellenáll a kísértés-
nek. De már önmagában véve is riasztó tünet, 
ha a pénzért megvásárolható magatartás – még 
ha akár csak szórványosan is – olyan foglal-
kozásoknál jelenik meg, amelyeknél a szak-
mai önérzet és erkölcsi tartás volt hagyomá-
nyosan a jellemző.

Ma már mindennek megvan a piaca, és így 
az ára is, miközben eltűnik a valódi érték. Ki-
alakul az emberi testrészek piaca is, és a transz-
plantációs technika fejlődésével azok keres-
kedelme. Egyre több embernek a nyerészke-
dés, a bármilyen áron és módon, mások és a 
közösség kárára megszerezhető vagyon és 
annak növelése válik legfőbb életcéljává.          

László Ervin (2008) a terjeszkedő fejlődés 
fogalmával írja le a piac túlburjánzó jelenségét, 
és az abból fakadó emberi, illetve vállalati 
ma gatartást. A terjeszkedő fejlődés céljait 
rö viden a „legyőzés, leigázás, fogyasztás” céljá-
ban határozza meg, és ez utóbbit szolgáló 
eszközök, módszerek között kiemeli „az em-
berek igényeit fokozó, mesterségesen felkeltő 
és a fogyasztási szokásokat megváltoztató 
módszereknek”, a propagandának és a reklám-
nak a technikáit, illetve „a termékek gyár tói 
és a szolgáltatásokat kínálók akaratának a 
vásárlókra és az ügyfelekre való ráerőltetését”. 
(László, 2008, 68–69.) 

Az emberi közösségben – noha annak 
születésekor a primitív törzsi társadalmakon 
belül még természetes volt a szolidaritás és 
együttműködés, igaz, a Természet mostoha 
körülményei és a technika fejletlensége által 
kikényszerítve – ma a verseny, sőt, a bellum 
omnia contra omnes vált általános követel-
ménnyé, és a „versenyképesség” javítása vagy 
megőrzése címén indokoltan lehet megtagad-
ni a szociális szempontok érvényesítését, és 
drasztikusan lefaragni a szociális kiadásokat.  

Mindez persze összefügg annak a globa-
lizációs folyamatnak a kiszélesedésével és fel-
gyorsulásával, amelynek – bár nem szükség-
szerű – továbbra is a profitszerzés célja, és a 
hatalomvágy által megszabott követelménye-
ket, vagyis egy zéró összegű játék szabályait 
általánosítja. Hiszen az az ország, ha még 
lenne is ilyen, amelyik nem óhajt igazodni a 
fennálló világrend szóban forgó törvényeihez, 
eleve lemarad abban a versenyben és „fejlő-
dési” folyamatban, amelynek iránya, tartalma 
és értékrendje nagyon is megkérdőjelezhető.  

A profitszerzésre, meggazdagodásra irányu-
ló hajsza és a hatalomvágy olyan tevékenységek 
fenntartását, sőt kiterjesztését sugallja, ame-
lyek mindinkább veszélyeztetik a Föld ökoló-
giai egyensúlyát. A fejlődés fenntarthatóságának 
követelménye – még ha csak, és tévesen leegy-
szerűsítve pusztán ökológiai értelemben fog-
juk is fel azt – maga is világméretű társadalmi 
összefogást, szolidaritást és együttműködést, 
valamint a gazdasági folyamatok szabályozá-
sát tételezi fel.

A továbbra is folyó, s újabb lendületet 
ka pó fegyverkezés és militarizálódás, amely 
mind inkább csak az üzleti érdekek által ger-
jesztett vagy fokozott konfliktusokból busás 
hasznot szerző fegyvergyártók és fegyverzet-
kereskedők érdekeihez igazodik, mindinkább 
az emberi társadalom egészét veszélyezteti, 
valamennyi tagjának biztonságát ássa alá. A 
globalizálódó terrorizmus valódi táptalaja a 
tár sadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek 
el mélyülése, és egyes népek, népcsoportok 
vagy társadalmi rétegek reménytelen helyzet-
be sodródása. Ezért nem lehet eredményes 
ellenszere a katonai erőszak. Erőszak ugyan-
is csak újabb erőszakot szül.

De lehet-e csodálkozni az erőszak kultuszá-
nak terjedésén, ha azt nap mint nap népszerű-
síti a média, ha az árad a televízió csatornáin 

át, az interneten, a filmek zöméből stb.?! Ma 
már szinte csak az okoz még meglepetést (de 
már az is egyre kevésbé) a közvéleményben, 
ha az erőszak az iskolákra, sőt az óvodákra és 
bölcsődékre is kiterjed. A családon belüli 
erőszak már szinte közhelyszámba megy.

Csodálkozhatunk-e a mások megértésé-
nek és a toleranciának hiányán, amikor az 
erőszakos, önző individualizmus, a minden-
áron sikerre törekvő, másokon átgázoló egyén 
magatartása válik követendő példává a filmek, 
tévéműsorok, képes lapok és bulvárújságok 
világában?!

És csodálkozhatunk-e az erkölcsi lealacso-
nyodás, a szellemi és kulturális degradálódás, a 
nyelvi és viselkedési eldurvulás tömegessé váló 
jelenségein, ha a televízió képernyőjén és a 
színes újságokban az ízléstelen pornográfia, az 

„altesti” humor, a „celebek” magánélete és 
hálószobatitkainak kiteregetése, kulturálatlan 
viselkedése, vagy éppen emésztési zavarainak 
megnyilvánulása kap előkelő helyet? Ha a 
kulturális értékrend helyett a „nézettségi in-
dex” határozza meg a műsorpolitikát? Ha a 
tájékoztatás, művelődés és színvonalas szóra-
koztatás rovására ostoba reklámok veszik el 
a műsoridő egy részét és a néző, illetve hallga-
tó kedvét; ha jobb sorsra érdemes színészek 
és más művészek adják el magukat reklám-
szerepekért, és ha művészi produkciók helyett 
a „villában” vagy a dzsungelben együttélésre 
késztetett személyek intim ügyeivel vagy 
(jobbik esetben) „vacsoracsa tákkal” hülyítik 
a nézőt? Vagy ha a női szép ség és a természe-
tes erotika az üzleti reklámok mindennapi 
eszközévé lesz, míg a testi és lelki aberráció 
válik a médiában népszerűvé, sőt hivalkodó-
vá, és ha már a színpadi előadásokon és a 
közszolgálati televízió és rádió mű soraiban is 
szinte általánossá kezd válni a „nyomdafesté-
ket nem tűrő” szavak használata stb.?!
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Vagy csodálkozhatunk-e a mai válság 
ki robbanásában szerepet játszó felelőtlen hitel-
felvételeken; olyan hitelek tömeges fel vételén, 
amelyek visszafizethetősége bizonytalan ala-
pokra, megfelelő fedezet hiányára épült, ami-
kor a bankok és kereskedelmi vállalatok 
reklámhadjáratai ösztönöztek (és ösztönöz-
nek) arra, és amikor az „újgazdagok” hival-
kodási hajlama nemcsak saját luxuskiadásaik 
növelésére készteti őket, hanem a kevésbé 
gazdagokat is utánzásukra ösztönzi? Minél 
több a szegény, a mun  kanélküli, a hajléktalan 
és más hátrányos helyzetű, annál nagyobb 
luxust, fényűző vil lákat, lakásokat, drága 
autókat, ékszereket, „wellness”-utazásokat stb. 
népszerűsítenek a tévécsatornák, és annál 
inkább terjed még a szerény jövedelmű csa-
ládok körében is az ünnepek és ünneplések 
kapcsán az ésszerűtlen ajándékdömping?!

Miért nem esik szó a szakmai vitákon vagy 
a tankönyvekben arról, hogy számos család, 
vállalat és ország eladósodása vagy az állam 
költségvetési deficitje miként függ össze a már 
említett demonstrációs ha tással, amely a leg-
gazdagabbak fogyasztási szokásainak és élet-
módjának, hivalkodási hajlamának bemuta-
tásával és népszerűsítésével másokat is után-
zásra késztet?! Nem lenne ideje végre komo-
lyan venni a hivalkodási hajlamot, annak a 
médiában való népszerűsítését és tömegha-
tását, vagyis korlátozására tenni is valamit?         

A valaha oly nagyon kívánt szólás- és gyü-
lekezési szabadságnak éppúgy, mint a munkás 
szolidaritásnak és a hazafiságnak az eszméje az 
azzal visszaélők tevékenysége nyomán egyre 
inkább üres vagy éppen kétes értékű jelszóvá 
degradálódik, amelyre hivatkozva meg lehet 
sérteni a többség szabadságjogait, a dolgozók 
többségének érdekeit, illetve más nemzetek 
vagy más nemzetiségű kisebbségek érzelmeit. 
A liberalizmus eszméjét nagyrészt maguk a 

liberális pártpolitikusok járatják le. Egyes 
szocialista, szociáldemokrata pártpolitikusok 
antiszociális gazdaságpolitikai intézkedések 

„csomagjait” vezetik be, vagy támogatják. A 
nemzeti érdekekre hivatkozó jobboldali pár-
tok egyes vezetői nacionalista demagógiával 
szélsőséges, idegengyűlöletet keltő és állam-
közi konfliktusokat okozó erők számára te-
remtenek táptalajt. Keresztény pártok vezetői, 
egyházi és más vallási vezetők között többen 
is csak szavakban hirdetnek békét, erkölcsöt, 
a más hitűek iránti türelmet, megbékélést, sőt 
szeretetet, miközben a gyűlölködőket, gyű-
löletkeltőket támogatják, erkölcstelenséget 
ta kargatnak, vagy hagynak szó nélkül, és 
(ki mondva vagy kimondatlanul) saját oldal-
ról a „szent háborút” is jogosnak hiszik.

De ha csalódunk is a liberálisokban, fő-
ként pedig az ultraliberális politikusokban, 
azért még nem kell csalódnunk a liberalizmus 
eszméjében! Ha csalódunk is a szocialistákban, 
főként pedig csalódtunk a magát „szocialista 
rendszernek” nevező diktatúrában, azért még 
nem kell csalódnunk a szocializmus eszméjé-
ben! Ha csalódunk a nacionalistákban, főként 
idegengyűlöletet szító demagógiájukban, 
még semmi esetre sem kell csalódnunk a ha-
zafiság eszméjében. És ha csalódunk az egyhá-
zakban, azok papjaiban, főként pedig a kép-
mutató vallásosságban, azért még semmi 
eset re sem indokolt, hogy csalódjunk Istenben 
(bármilyen néven nevezzük is, és bármilyen, 
nevetségesen irreális emberi, sőt férfiúi alak-
zatban képzeljük is el a csodálatos világegye-
tem megteremtőjét)!

Cselekvési lehetőségek és gyakorlati teendők 
az időszakos és részleges gazdasági 
világválságok esetében 

A jelenlegi globális válság leküzdésére és újabb 
globális válságok elkerülésére tartósnak ígér-

kező megoldást nemzetgazdasági keretek 
kö zött, sőt egy ország egész társadalmának 
(nemcsak gazdaságának) viszonyai között 
eleve nem lehet találni, tekintettel a globális 
interdependenciák és kölcsönhatások valósá-
gára. 

A gazdaságpolitikának viszont nagy a fe-
lelőssége a válság kedvezőtlen társadalmi ha-
tá sainak, főként a lakosság szegényebb rétegét 
és a munkanélkülivé válókat sújtó következ-
ményeinek és politikai kockázatának a mér-
séklésében, nem utolsósorban a közterhek és 
közös áldozatok – amennyire csak lehet – 
igazságos elosztását illetően. Ez egyebek kö-
zött olyan adópolitikát kívánna, amely – szö-
ges ellentétben a gyakorta javasolt egykulcsos 
adóztatással, sőt még a jelenlegi, inkább csak 
adminisztratív többletmunkát okozó és csak 
a viszonylag jobban keresőket terhelő külön-
adó alkalmazásán is túlmenően – még több 
és magasabb adókulccsal biztosíthatná az 
előbbiekéhez képest is óriás jövedelmeket 
élvező gazdagok arányos közteherviselését, 
növelné a költségvetési bevételeket és egyszer-
smind korlátozóan hatna a hivalkodási haj-
lamra és az importigényes luxuskiadásokra.

A terheket elosztó és „fájdalomcsillapító” 
tüneti kezelésen túlmenően sokat lehet és kell 
is tenni a globális válság remélt megszűnte 
után várható konjunkturális fellendüléssel 
nyíló új lehetőségekre való felkészülésben, illet-
ve a felkészítésben. 

Mindezeken felül lehet és kell is tenni a 
széles értelemben vett, vagyis nemcsak a gaz-
daságban, hanem a társadalom más szférái-
ban is megmutatkozó, illetve gyökerező vál ság 
országon belüli megnyilvánulásainak csök-
kentésére is, amivel még akár példát is mu-
tathatunk más országoknak.

A globális gazdasági válságot követő vár-
ható fejlemények még inkább felértékelik a 

tudást, a kreativitást, a konvertálható elmé-
leti és módszertani ismereteket, a munkaerő 
fizikai és szellemi minőségét, fegyelmezettsé-
gét, munkakultúráját, nyelvtudását stb., és 
nem utolsósorban a szellemi tőke fejlesztésé-
ben és az oktatás színvonalának javításában, 
valamint a hazai technológiai szint emelésé-
ben meghatározó szerepet játszó tudományos 
kutatási és fejlesztési kapacitásokat. Ezért 
minden korábbinál nagyobb figyelmet és 
forrásokat kell biztosítani a közegészségügy, 
közoktatás, művelődés és a tudományos kutatá-
sok fejlesztésére.

Ez azonban nemcsak nagyobb figyelmet 
és forrásokat kíván, hanem céltudatos fejlesz-
téspolitikát, szerkezeti változásokat a gazda-
ságban és főként szellemi és erkölcsi megújulást, 
valósághű ismeretanyagokat, valódi kulturá-
lis értékek terjesztését, és persze tehetséggon-
dozást az egyenlőtlen esélyek csökkentése, 
kompenzálása mellett.

A jelenlegi pénzügyi, illetve gazdasági 
válságon minden bizonnyal hamarosan túljut 
a világ, és remélhetőleg előbb-utóbb hazánk 
is. De vajon ez már megnyugtathat minket, 
ha az azt előidéző alapvető okok, vagyis a 
növekvő társadalmi és nemzetközi egyenlőt-
lenségek, valamint a természetet és más em-
bereket, népeket megkárosító, az együttélés 
és együttműködés szabályait sértő magatar-
tásformák megmaradnak?

Miért csak azért aggódnak sokan, különö-
sen ellenzéki politikusok külföldön és nálunk 
egyaránt, hogy a jelenlegi válságkezelés okán 
milyen új államadósságok képződnek, és azok 
majd mennyire terhelik a jövő generációit? 
Miért nem azért, illetve azért is, hogy ha az 
emberi társadalom globális válságának talaját 
illetően minden marad a régiben, akkor a 
jövő oly nagyon féltett generációi hogyan 
élnek majd (ha egyáltalán)?
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Vagyis nemcsak a gazdasági válság kezelé-
sére, illetve következményeinek enyhítésére 
van szükség, hanem – miként világszerte – a 
széles értelemben vett társadalmi válság meg-
oldására, új alternatívák keresésére is! 

A világtársadalom globális válságának 
megoldásához szükséges változásokról 
mint valódi alternatívákról – még ha azok 
utópisztikusnak tűnhetnek is

A válság globális jellegét, eredetét és hatásait, 
valamint nemcsak a világgazdaság egyen lőt-
len viszonyaival, hanem az egész emberiség 
mai kultúrájában, életvitelében, szemléletmód-
jában, magatartásában, erkölcsében, az embe-
rek egymáshoz és a természethez való viszo-
nyában és intézményeiben is meglévő ano-
máliákkal való összefüggését figyelembe véve 
nyilvánvalónak tűnik, hogy a világtársadalom 
számára sorsdöntő kérdéssé vált a megoldás, 
vagyis egy valódi és lehetséges alternatíva.

Aligha kétséges, hogy a jövőben egy, a 
tőke által uralt piacgazdaság és a piac által 
uralt társadalom rendszere helyett és az 
állam diktatorikus uralmát megvalósító 
mi litarizált rendszer ellenében is valamilyen 
harmadik rendszer10 jelentheti a valódi al-
ternatívát, amelyben nem a piac, nem is az 

állam, hanem a mindkettőt ellenőrzése alatt 
tartó civil társadalom globális rendszere jön 
létre. Egy olyan világrend, amelyben az 
erőforrások és jövedelmek rendszeres és meg-
felelő (nem a segélyezés mesterséges eszközé-
vel, hanem belső és nemzetközi adóztatással, 

„kohéziós” és „strukturális alapok” képzése és 
felhasználása révén, valamint célirányos be-
ruházási ösztönzőkkel való) újraelosztása 
biztosíthatja a fejlődés minden ember és 
minden nép számára megnyíló lehetőségét 
és fenntarthatóságát, valamint annak a való-
ságos emberi szükségletek kielégítésére irányult-
ságát.11 Egy olyan világrend, amely a világ-
társadalom egészének (ma még nem létező) 
demokratikus képviseletére, a világ valamennyi 
polgárának saját érdekei kifejezésében, kép-
viseltetésében és az őt is érintő ügyekre vo-
natkozó döntéshozatalban való részvételi le-
hetőségét, vagyis a világ civil társadalma or-
szághatárokat keresztező önszerveződésének 
és szervezetei valóságos globális intézmények-
ben való arányos képviseletét is biztosítja. Egy 
olyan világrend, amely gondoskodik a ter-
mészet és az annak részét képező emberi faj 
közötti viszony alapvető megváltozásáról, a 
természeti környezet megóvásáról és az ökoló-
giai egyensúly helyreállításáról. 

A dilemma persze az, hogy miként, mi-
lyen úton és elvek alapján lehetséges a fenn-
álló rendszert globális szinten, vagyis mint 
világrendszert békés és demokratikus módon 
egy valóban új („harmadik”) rendszerré átala-
kítani.

A mai viszonyok és körülmények között 
azonban a távolabbi jövőre vonatkozó elkép-
zelések és a különféle ideológiai koncepciók 
helyett bizonyára helyesebb és időszerűbb 
azon az úton keresni (legalábbis egyelőre) az 
alternatívát, amely figyelembe vesz néhány, 
bár csak korlátozottan és tökéletlenül, sőt 
részben csak átmenetileg megvalósult kezde-
ményezést, illetve példát. Ilyen a fejlett tőkés 
országokon belül a második világháború után 
létrehozott „szociális piacgazdaság” és jóléti 
rendszer, még ha azt az utóbbi évtizedekben 
alapjaiban kezdte is ki a felgyorsult globalizáció. 
De ilyen a demokratizálódás folyamata jó 
néhány, korábban diktatórikus berendezke-
désű országban, és főként ilyen a civil szerve-
zetek világszerte növekvő aktivitása is.

Ahhoz persze, hogy e korlátozott értékű 
és korlátozottan érvényesülő példák világszin-
ten is követhetők legyenek, és kibontakozhas-
son a világtársadalomnak egy új, békés és 
demokratikus rendje, szükség van az állam-
közi megállapodások és a nemzetközi szerve-
zetek, valamint multilaterális intézmények 
továbbfejlesztésére, továbbá a civil társadalom 
globális szerveződéseinek kibontakozására, 
terjedésére és teljes jogú aktív fellépésére a 
nem zetközi szervezetekben is. Nélkülözhe-
tetlen továbbá a társadalmakon belüli és 
nemzetközi, illetve államközi együttműködés, 
érdekegyeztetés, kompromisszumkeresés és 
közös cselekvés gyakorlatának továbbfejlesz-
tése, de szükség van a nemzetközi intézmé-
nyek és az egyes kormányzatok, valamint és 
különösen a civil szervezetek részéről az er-

kölcsi és szellemi megújulást serkentő és tá-
mogató hatékony intézkedésekre, illetve fel-
lépésre, valamint és ezzel is összefüggésben 
egy „új felvilágosodásra” és egy általános er-
kölcsi megújulásra is. 

Olyan intézkedésekre is szükség lenne (az 
egyes államok és a nemzetközi intézmények 
részéről is), amelyek gátat szabnak a termé-
szeti környezet szennyezésének, a szabadság-
jogokkal való visszaéléseknek, a mások ellen 
gyűlöletet szító bármilyen megnyilatkozások-
nak, továbbá  gazdasági, és ha kell, jogi eszkö-
zöket is alkalmazva korlátozzák a kommuni-
káció és informatika világában, a médiában, 
tévéadásokban, filmekben és újságokban az 
erőszak kultusza és a pornográfia terjesztését, 
valamint a luxuskiadásokra, felelőtlen hitel-
felvételekre ösztönző üzleti propagandát. 

Az „új felvilágosodásnak” nemcsak a tudo-
mányt kell megszabadítania az ideológiáktól, 
a csak korlátozottan érvényes tételek örökér-
vényű hittételekként kezelésétől és politikai 
érdekekhez igazításától, hanem a vallásokat, 
illetve a vallási hitet is a politika befolyásától 
és politikai célokra való manipulált felhasz-
nálásától. Különösen attól, hogy miközben 
az emberek és népek közötti békét, szeretetet 
hirdetik és az emberi viszonyok jobbítására 
törekednek, fel lehessen használni bármelyi-
ket is a gyűlölködés, a pártpolitikai csatáro-
zások, a nacionalista idegengyűlölet és hábo-
rúskodás szítására, terrorcselekmények és 
bosszúhadjáratok igazolására. 

Az emberiség szükségessé vált erkölcsi 
meg újulásának lényegét László Ervin pro-
fesszor így fogalmazta meg: „El kell hagyni 
a mostani értékeket, és teljes mértékben a 
fenntarthatóság felé kell fordulni.” Ez azt 
is jelenti, hogy az elmúlt korszakok „logoszra 
alapozott civilizációit”, különösen pedig „a 
civilizáció jelenleg uralkodó formájának 

10 A nyoni székhelyű International Foundation of 
Development Alternatives, amely publikációinak cím-
lapjára Nagy Imre és Salvador Allende nevét írta, az 
1970-es évtized második és az 1980-as évtized első fe-
lében rendezett nemzetközi szemináriumain a „létező 
kapitalizmus” és a „létező szocializmus” ellenében a 
third system, vagyis a „harmadik rendszer” perspektí-
váját jelölte meg alternatívaként. Ezeken a szeminári-
umokon, amelyek némelyikén meghívottként részt 
vettem, a nemzetközi, társadalmi, politikai, sőt ökoló-
giai problémákról folytatott élvezetes és tanulságos 
viták legfőbb következtetését a „harmadik rendszer” 
lényegéről talán a legmarkánsabban Marc Nerfinnek, 
az Alapítvány igazgatójának a Development Dialogue-
ban megjelent cikke és annak címe: Neither Prince Nor 

Merchant: Citizen fejezte ki. (Nerfin, 1987, 170–195.) 
E szerint egy olyan rendszer kifejlesztése a cél, sőt az 
egyetlen bíztató alternatíva, amelyben sem nem az 
állam, sem nem a piac játssza a domináns szerepet, 
hanem a citoyenek, az öntudatos polgárok közössége, 
vagyis a civil társadalom.  Ez a gondolat ma időszerűbb, 
mint valaha, és nemcsak nemzeti, hanem globális 
vonatkozásban is.
11 Az ILO 1975-ben rendezett Foglalkozatási Világkon-
ferenciájának egyik ajánlása volt a basic needs oriented 
development, vagyis az alapvető szükségletekre irányuló 
fejlődés minden országban megvalósítandó célkitűzése, 
amely a luxuscikkek, tömegpusztító fegyverek, egész-
séget károsító termékek, kábítószerek stb. termelésének 
és forgalmazásának a visszaszorítását kívánta jelenteni.
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alapját képező rövid távú racionalitás” rend-
szerét fel kell váltani „a holosz teljességen és 
egységen alapuló civilizációjával”. Vagyis el 
kell jutni „a logoszból, a mai gazdaságilag, 
politikailag és kulturálisan széttöredezett 
civilizációból egy szolidaritásra meg nemze-
tek és kultúrák közti együttélésre és együtt-
működésre törekvő globális civilizációba, a 
holoszba.” (Lásd Fenntartható fejlő dés kon-
ferencia, 2008, 12.; László, 2008, 105., 55.)

Ezt talán csak azzal lehetne még kiegé-
szíteni, hogy a „logosz” érvényesülése ma 
már mindinkább lehetetlenné vagy legalább-
is korlátozottá válik azokban a korábban még 
viszonylag autonóm egységekben is, mint 
amilyenek az egyes országok, azok társadal-
ma, nemzetgazdasága, állama, vagy azokon 
belül az egyes rétegek, vállalatok és intézmé-
nyek. A globalizálódás ugyanis nemcsak 

„külső” hatásoknak teszi ki az ilyen egységeket, 
amint ezt a jelenlegi válság jól példázza, ha-
nem belülről is bomlasztja (hogy közben a 
jelenben, illetve a jövőben világszinten alkos-
son új, in tegrált egységeket). A gazdasági, 
társadalmi, sőt kulturális és morális dezin-
tegráció jelensége, amely korábban csak a 
gyengénfejlett, ún. fejlődő országok sajátos-
sága volt, az utóbbi évtizedekben a fejlettebb 
országokra is jellemzővé vált, ami önmagá-
ban véve is korlátozza az adott (persze koráb-
ban sem ho mogén) egységen belül az éssze-
rűnek tartott társadalmi, gazdasági, jogi, 
kulturális és erkölcsi normák betartását, il-
letve megőrzését. A „holosz” ezért ebből a 
szempontból is kívá natos, sőt parancsolóan 
szükséges az emberiség fennmaradása és a 
fejlődés fenntarthatósága céljából. Az „új 
felvilágosodás” és erkölcsi megújulás is csak 
a „holosz”, az egész emberi társadalom együt-
tes törekvéseként, az államok és civil szerve-
zetek közös, összehangolt fellépésével telje-

sedhet ki. A globalizáció is csak így nyerhet 
új arculatot. 

Az erkölcsi megújulás, egy új kultúra, a 
„planetáris erkölcs” kifejlődése érdekében 
sokat, nagyon is sokat lehet és kell is tenni. 
Mégpedig nemcsak a kormányzatoknak, 
hanem a politika, a gazdaság, a tudomány, a 
kultúra és a média minden szereplőjének, 
főként az oktatóknak, nevelőknek, szülőknek, 
sőt, mindenkinek, valamennyiünknek. Min-
denekelőtt azért, hogy ne a piac, ne az üzleti 
szempont, ne az öldöklő verseny és a pénz 
utáni hajsza határozza meg az emberi viszo-
nyokat, és az országok, nemzetek, államok 
viszonyát se a hatalmi törekvés, a legyőzés 
vagy revans szándéka, sőt ne is a „versenyké-
pesség” szempontja. 

Összefoglaló

A jelenlegi válsággal és az abból kivezető 
utakkal foglalkozó vitákban megnyilvánuló 
leegyszerűsítő nézetek és egyoldalú szemlélet 
miatt nemigen derül fény a csak globalizáló-
dó pénzpiaci válságok és az eleve globális 
jellegű világgazdasági válság, valamint a piac 
túlterjeszkedéséből, dominanciájából fakadó 
társadalmi, erkölcsi és szellemi válság közötti 
különbségre és összefüggésre. Hibás az a le-
egyszerűsítő feltevés is, hogy a nemzetgazda-
ságnak a globalizálódás nyomán bekövetke-
zett általános válságát restriktív, jövedelem-
csökkentő intézkedésekkel kezelni lehet. 
Ezek kel legfeljebb a költségvetési deficit és az 
infláció tartható kordában, de egy általános 
gazdasági válságból még soha és sehol nem 
sikerült ilyen eszközökkel kijutni. A bérből 
és nyugdíjból élő tömegek jövedelmének 
csök kentése ugyanis a fizetőképes kereslet 
visszaesését okozza, ami még tovább rontja a 
hazai piacra termelő vállalatok jövedelmezősé-
gét, sőt a költségvetési bevételek alakulását is.  

Kulcsszavak: holisztikus szemlélet, nemzetkö-
zi fejlődés-szakadék, gazdasági és társadalmi 
egyensúly, szociális piacgazdaság, keynesiánus 

gazdaságpolitika, neoliberális monetarizmus, 
a piac túlterjeszkedése, „új felvilágosodás”, er-
kölcsi megújulás
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