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nél megfigyelhetők. Egyidejűleg villanások és 
szabályosságok jellemeznek minket.”

Nagyon érdekes az etikai kérdésekkel fog-
lalkozó fejezet. A kormányzat a terrorizmus 
elleni küzdelem jegyében, a magáncégek 
pedig a profitnövelés céljából nyilvánvalóan 
foglalkoznak viselkedéselemzéssel és -előrejel-
zéssel. Mi más lenne az USA Totális Informá-
ciótudatosítás (Total Information Awarness) 
programja, vagy a Google számos praktikája 
szokásaink, érdeklődésünk kifürkészése érde-
kében? Barabási üzenete az, hogy a nyilvános 
kutatás az egyetlen (bár nem túl erős) biztosí-
ték arra, hogy a kormányzat és a magáncégek 
ilyen jellegű machinációiba bepillanthassunk. 
Ugyanakkor fenntartásai vannak a magánélet 
feltétlen prioritásával kapcsolatban, és példá-
nak állítja a székely falvak nyilvános, közössé-
gi életét, amiben a „privacy” számára nem sok 
hely marad. 

A Villanások egy rendhagyó tudós rend-
hagyó könyve. Már megjelenése is szokatlan, 
hiszen tudományos ismeretterjesztő könyvnél 
legfeleljebb a szöveget közvetlenül alátámasz-
tó illusztrációkra vagy grafikonokra számítunk 

– ehelyett itt Részegh Botond csíkszeredai 
festő művészi grafikáival találkozunk. Megis-
merkedhetünk számos tudománytörténeti 
érdekességgel Siméon Denis Poissonnak az 
esküdtszékek megbízhatóságáról, illetve téve-
dési arányáról írt tanulmányától Albert Ein-
steinnek Theodor Kaluza szerencsétlen sorsá-
ban játszott szerepéig. Bepillantást nyerünk a 
tudományos kutatás folyamatába, ahogy az 
adatok vizsgálata nyomán felbukkanó ötletből 
kétségek és remények közepette, tévedések és 
intuíció, véletlenek és szívós munka nyomán 
erdmény születik. Élvezetes anekdotákat ol-
vashatunk Hasan Elahi médiaművészről, 
aki nek utazásai az FBI zaklatását váltották ki, 
vagy Gary Kanist fegyverkereskedőről, aki 

megszállott résztvevője a „wheresgeorge.com” 
címen futó, a bankjegyek útját követő inter-
netes játéknak, és így, ha öntudatlanul is, lé-
nyegesen hozzájárult az epidemiológiai kuta-
tásokhoz.

A legszokatlanabb mégis az, hogy a könyv 
több mint egyharmadát egy történelmi esz-
széregény adja Dózsa Györgyről, az 1514. évi 
parasztfelkelés vezéréről. Barabási magyar 
gyökereihez és erdélyi szülőföldjéhez való ra-
gaszkodásán túl személyes motivációval is 
indokolja érdeklődését: úgy tűnik, egyik őse 
nem elhanyagolható szerepet játszott a törté-
nelmi eseményekben. A magyar múlt egy 
fontos villanásának széleskörű forrásfeldolgo-
záson alapuló elemzése átszövi a könyvet, és 
alkalmat ad a szerzőnek a jósolhatóság, a 
szabad akarat és a véletlenek viszonyáról való 
elmélkedésre. Ahogy látom, a külföld ezt a 
sajátosan magyar vonatkozású betétet részben 
megértéssel, részben furcsállva fogadja. A ma-
gyar olvasó számára azonban ettől a könyv 
csak még érdekesebb.

A könyvet Kepes János fordította és a 
Nyitott Könyvműhely adta ki. Az ő érdemük, 
hogy néhány héttel az eredeti, angol kiadás 
után magyarul is megjelenhetett, bár így a 
lektorálásra nem maradt elég idő. Nem sze-
rencsés például a könyv alcíme: „A jövő kiszá-
mítható”, hiszen a szerző ilyen állítást nem 
tesz. Az angol alcím szerényebb és pontosabb: 

„A cselekedeteink mögött rejlő mintázatok”  
(The Hidden Pattern Behind Everything We 
Do). A szövegben maradtak hibák, amelyek 
nem zavarják a megértést, de célszerű a későb-
bi kiadásokban kijavítani őket.

A Villanások az első népszerűsítő híradás 
egy teljesen új tudományágról, amit – elég 
szerencsétlen módon – számítógépes társada-
lomtudománynak (computational social 
science) kezdenek nevezni, és ami az óriási, 

digitális adathalmazok elemzése alapján tanul-
mányozza az emberek viselkedését és a társa-
dalom működését. A könyv gondolatgazdag, 
informatív, helyenként vitára sarkall, de végig 
élvezetes, nemesen szórakoztató. Olvasása 
után, ha nem is tudjuk kiszámítani a jövőt, 

jobban látjuk, hogy merre halad a tudomány. 
(Barabási AlbertLászló: Villanások – a jövő 
kiszámítható. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 
2010, 300 p.)

Kertész János
fizikus, BMGE

Európa és a mediterrán világ
 

A globálissá váló világ egyik számunkra kevés-
sé ismert és kutatott térsége a Mediterráneum, 
ezen belül is Spanyolország és Portugália kap-
csolata Latin-Amerikával. 

Szilágyi István legutóbbi könyvében töb-
bek között arra vállalkozik, hogy közelebb 
hozza és a magyar olvasó számára is világosab-
bá tegye az Európai Unió, Spanyolország és 
Portugália Mediterráneum- és Latin-Ameri-
ka-politikáját. A kötet hét tanulmányt tartal-
maz, amelyek 2007 és 2008 között jelentek 
meg, és amelyek geopolitikai és földrajzi íve 
Európától Latin-Amerikáig, az Európai 
Uniótól a szélesebb értelemben vett mediter-
rán világ horizontjáig terjed. A tanulmányo-
kat jellemző kulcsszavak a demokrácia, a 
dik tatúra, a tekintélyuralmúság, az autoritá-
rius személyiség, a geopolitikai gondolkodás, 
a multikultu ralitás, az új regionalizmus, az 
EU és Latin-Amerika stratégiai szövetségének 
kérdései. A tanulmányok „a globálissá vált 
nemzetközi társadalom és a kölcsönös füg-
gőségek hálózatának korában elősegítik az 
európai történések és a kontinensünktől oly 
távolinak tűnő régiók, országok, népek, nem-
zetek, identitások, események, társadalmi 
kísérletek, történelmi fordulópontok megis-
merését, és bizonyítják azok szerves és elvá-
laszthatatlan összekapcsolását és egységét” – 
olvasható a be vezetésben.

A szerző Az Európai Unió és LatinAmeri
ka biregionális szövetsége című tanulmányban 

az Európai Unió és Latin-Amerika stratégiai 
partnerségének alapjait elemzi. Az Európai 
Unió és Latin-Amerika közti kapcsolat főbb 
elemeit 2005-ben az alábbiakban vázolta fel 
az Európai Unió: tényleges politikai párbe-
szédre van szükség a két régió között (megte-
remtve a kapcsolattartás politikai intézmény-
rendszerét), ösztönözni kell a gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat. Stabil és tervez-
hető európai befektetésekkel az EU hozzájárul-
hat a kontinens gazdasági és politikai stabili-
tásához. Az EU-nak elő kell segítenie Latin-
Amerikában a demokratikus kormányzásokat, 
a kölcsönös megértést a két régió között az 
oktatás és a kultúra területén (és révén).

Az Európai Unió számára Latin-Amerika 
gazdaságilag is fontosság vált. 2006-ban az 
EU importja Latin-Amerika viszonylatában 
elérte a hetvenmilliárd eurót. Exportja hatvan-
hat milliárdot tett ki. Latin-Amerika számá-
ra az egyenleg tehát négymilliárd pozitívumot 
jelentett. A XXI. század elejére az EU a leg-
nagyobb latin-amerikai befektetővé vált. Eb-
ben a gazdasági expanzióban Spanyolország 
játszotta a döntő szerepet. Spanyolország la-
tin-amerikai tőkebefektetése elérte az 52%-ot, 
megelőzve az USA-t, amely számára Latin-
Amerika sokáig hagyományos befektetési 
piac volt.

Spanyolország és Portugália számára külö-
nösen fontos a latin-amerikai kapcsolat meg-
erősítése és bővítése. Nagy szerepe volt Spa-
nyolországnak az Iberoamerikai Nemzetek 
Közössége (Comunidad Iberoamericana de 
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Naciones – CIN) megszervezésében. A CIN 
a mexikói Guadalajara városában jött létre 
1991-ben tizenkilenc latin-amerikai állam, va-
lamint Spanyolország és Portugália részvéte-
lével.

A Spanyol Királyság gyökeresen szakított 
a francóista múlttal. Sikeresen hajtotta végre 
a diktatúra/demokrácia-váltást. Ez a váltás 
Spanyolország Latin-Amerika-politikájában 
is nyomon követhető. Spanyolországnak le 
kellett küzdenie a latin-amerikai népek gya-
nakvását, ami háromszáz éves gyarmati múlt-
ra tekintett vissza. A CIN-ben Spanyolország 
a kooperáció középpontjába a kölcsönös 
előnyöket, a nyelvi, kulturális közösséget ál-
lította. A spanyol–latin-amerikai kapcsolato-
kat nagymértékben elősegítette a latin-ame-
rikai katonai diktatúrák bukása. Latin-Ame-
rikában is lezajlott a diktatúra/demokrácia-
váltás. A partnerség egyik alapját éppen a 
demokrácia védelme alkotja. 

Spanyolország külügyminisztere (2001) 
kijelentette: „Spanyolország külpolitikájának 
két megváltozhatatlan tengelye van: a Latin-
Amerikához és az Európához való közeledés. 
Goethe szavaival azt is mondhatnánk, hogy 
nekünk, spanyoloknak két lelkünk van. Spa-
nyolország két lelke: Európa és Latin-Ameri-
ka. Mindkettőre szükségünk van. Spanyolor-
szág EU-hoz és az Ibéroamerikai Közösséghez 
való egyidejű tartozása ugyanis a történelem 
belső lényegéből eredő tény… Úgy tűnik, 
hogy formát öltött Spanyolország két konti-
nens között betöltött híd szerepe” (35–36.)

Latin-Amerikán belül is megalakultak a 
regionális csoportosulások (például: MERCO-
SUR, UNASUR stb.), ami arra utal, hogy a 
latin-amerikai országok is igyekeznek a 
regionalizmusból származó előnyöket kihasz-
nálni. A térség országai közeledésének a gaz-
dasági előnyök kihasználásán túl olyan jel-

lemzői is vannak, mint a brazil „nyelvtörvény”. 
Brazíliában (az egyetlen portugál nyelvű latin-
amerikai országban) elrendelték a spanyol 
nyelv kötelező tanulását az iskolákban.

A kötet második tanulmánya az Identitá
sok és identitásformák találkozása az európai 
multikulturális térben: a mediterrán tapaszta
latok címet viseli. Ebben a tanulmányban a 
szerző elemzi a spanyol identitástudat válto-
zásait és állandó vonásait. A diktatúra-/demo-
krácia-váltás azt is jelentette, hogy az új Spa-
nyolország nem zárkózhatott el a történelmi 
régiók, népek identitástudatának elismerése 
elől. Ki kellett elégíteni a katalánok, a baszkok, 
a galíciaiak (gallegók) stb. autonómiaigénye-
it. A nemzeti identitás és az államépítés össz-
hangja valósult meg. A XX. század végétől 
azonban új megoldandó probléma jelentke-
zett: a bevándorlás. Ismeretes, hogy az 1960-
as években Spanyolország „kibocsátó” nem-
zet volt, azaz spanyolok tömegei vállaltak 
munkát külföldön, főleg az Európai Közösség 
országaiban. Az 1990-es évekre a trend meg-
változott. Spanyolország befogadó országgá 
vált. Ezt a gazdasági növekedés tette lehetővé 
és a lakosság elöregedése szükségessé. Spa-
nyolország igen liberális bevándorlási politi-
kát folytatott. Tömegével mentek bevándor-
lók Spanyolországba. 2007-ben a spanyol 
la kosság 6,2%-át már a bevándorlók tették 
ki. Sőt egyes nagyvárosokban (Barcelona, 
Madrid, Valencia) már a lakosság 10%-át 
bevándorlók alkotják. (51.) A bevándorlók 
egynegyede afrikai, 60%-uk marokkói szár-
mazású. Spanyolország „hídországként” nem-
csak Latin-Amerika felé kíván közeledni, de 
jó viszonyt szeretne kiépíteni a mediterrán 
térség afrikai országaival is. Nyilvánvalóan, a 
Mediterráneumban is vezető szerepre törek-
szik. (A recenzens teszi hozzá: ebben a törek-
vésében erős riválist jelent Franciaország, sőt 

Olaszország is). Spanyolország tárt karokkal 
várja a latin-amerikai bevándorlókat. A latin-
amerikai bevándorlók 33,9%-a ecuadori, 
20,9%-a kolumbiai, 11,2%-a perui, 8,4%-a 
argentin állampolgár. A nemzeti identitás 
újragondolása kapcsán figyelembe kell venni 
a letelepedett bevándorlók nagy számát, hi-
szen például a baszkok csak a lakosság 6, a 
gallegók 2,5, a valenciaiak 2%-át teszik ki.

Külön tanulmány foglalkozik az Európai 
Unió spanyol elnökségeinek tapasztalataival 
és a várható problémákkal. Spanyolország 
há romszor töltötte be a soros elnöki funkciót. 
(1989 első felében, 1995 második félévében és 
2002 első félévében). Spanyolország külpoli-
tikájának formálódásában e periódusokban 
is kimutatható az ország geopolitikai helyze-
te, kapcsolat rend szere, tradíciója. „Spanyol-
ország három kultú ra keresztútján, tengerek 
övezetében helyezkedik el. Az Ibériai félsziget 
geopolitikai értelemben hidat képez Európa 
és Afrika, a Me diterráneum és az Atlanti 
térség között.” (73.)

A spanyol elnökségek prioritásaiként a 
szerző a következőket nevezi meg: 1. a latin-
amerikai kapcsolat, amelyet, mint már bemu-
tattuk, a spanyol külpolitika kiemelt fontos-
ságú kapcsolatnak tart. 2. A barcelonai folya-
mat. A Mediterráneum fontosságát az Euró-
pai Unió számára a déli szárny bővítése (Spa-
nyolország és Portugália felvétele) csak növel-
te. Figyelembe kell venni, hogy a Mediterrá-
neum jelentőségét történelmi kapcsolatok, 
tradíciók miatt Franciaország, Görögország 
és Olaszország is hangsúlyozza. Az 1995-ben, 
Barcelonában megrendezett Mediterráneum 
Tanácskozáson tizennégy uniós, tizenegy 
afrikai és mediterrán állam (Algéria, Izrael, 
Ciprus, Egyiptom, Jordánia, Libanon, Mál-
ta, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország) 
vett részt. A találkozó eredménye az Euro-me-

diterrán Nyilatkozat, amely a 2010-ig tartó 
időszakra adott munkaprogramot. A térség 
államai a felzárkóztató program keretében 
1996–2000 közötti időszakra 4,7 milliárd 
euró támogatást kaptak. 3. A keleti bővítés. 
A spanyol külpolitika a keleti bővítést nem 
tekintette alternatívának a mediterrán törek-
vésekkel szemben. A keleti bővítés bizonyos 
spanyol gazdasági ágazatok számára ugyan 
fenyegetést jelentett, de a legnagyobb gondot 
okozó mezőgazdaság esetében a spanyol po-
litika úgy gondolkodott, hogy a keleti mező-
gazdaság inkább komplementer a spanyol 
mezőgazdaság számára, hiszen a spanyolok 
főleg mediterrán termékeket exportáltak, így 
a keleti bővítés inkább új piacokat jelenthetett. 
A fő gondot a spanyolok számára az okozta, 
hogy a „szegény” országok megjelenésével az 
EU-ban Spanyolország „gazdag” országgá 
válik, következésképpen tekintélyes támoga-
tástól esik el. (84.) Spanyolország 2007-ig 
ugyanis az EU Strukturális alapok „első szá-
mú haszonélvezője volt”. (92.) 

A könyv második nagy egysége a Demok
rácia és diktatúraelmélet és gyakorlat címet 
viseli. Ezen belül egy-egy tanulmány foglalko-
zik António Oliveira de Salazar Estado Novo 
(Új Állam) államalakulatával, a portugál 
Fegyveres Erők Mozgalmával és a brazil geo-
politikai iskolával. Alapos és újszerű elemzést 
olvashatunk a salazari Estado Novóról, 
amelyben a könyv írója kitér a salazari állam-
alakulat főbb elemeire, a nacionalizmusra, a 
szakmai korporációkra, a tekintélyelvűségre, 
az egyházzal kialakított kapcsolatra, a luzitán 
birodalmi illúziókra.  

 A szerző bemutatja, hogyan készítették 
elő az 1974-es portugál „szegfűs” forradalmat, 
milyen katonapolitikai, társadalmi okokra 
vezethető vissza a változás. Ismerteti a portu-
gál gyarmatbirodalom széthullását és Portu-
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gália Mediterráneumban betöltött szerepét, 
az EU-csatlakozás folyamatát. Spanyolország-
hoz hasonlóan Portugália is hídszerepet kíván 
betölteni a Mediterráneumban. Spanyolor-
szágtól eltérően Portugália nemcsak Latin-
Amerika és a mediterrán országok felé köze-
ledik, hanem a korábbi gyarmatait összefogó 
szervezet, a Portugál Nyelvű Népek Közössé-
ge (Comunidade dos Povos de Língua Por-
tuguesa Comunidade dos Países de Língua 
Por tuguesa – CPLP) keretében szándékozik 
szorosabb gazdasági, kulturális kapcsolatokat 
kiépíteni.

A befejező tanulmány a brazil geopolitikai 
iskola létrejöttét, hatását és céljait elemzi, 
főként Golbery do Couto e Silva munkássá-
ga alapján. A brazil geopolitikai el mélet két 

világrendszer alatt a nyugati szö vetség erősí-
tését, manapság pedig a brazil szubregionális 
törekvéseket és a kontinentális integráció 
folyamatának megalapozását szolgálja. (165.)

A könyvből kiderül, hogy érdemes a glo-
balizáció, az Európai Unió és a Mediterráne-
um kapcsán újfent elgondolkodnunk Spa-
nyolország, Portugália és a Mediterráneum 
szerepének fontosságán. E történelmileg álta-
lánosítható tapasztalatokat és tanulságokat 
bemutató, sok szempontból nóvumot jelen-
tő könyvet jó szívvel ajánlhatom a társada-
lomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. 
(Szilágyi István: Európa és a mediterrán világ. 
Budapest: Áron Kiadó, 2009, 215 p.)

Horváth Gyula 
egyetemi docens

20 év után
20 év után címmel indított társadalomtudomá-
nyi esszésorozatot a Napvilág Kiadó. Földes 
György, a sorozatszerkesztő gondolatébresztő 
szavaiban jelzi, hogy a könyvsorozatban meg-
jelenő írások szerzői „kritikailag értelmezik a 
közelmúltat, a jelent, de nem ítélkeznek”. Laki 
László azonban végső soron ítéletet mond a 
magyar rendszerváltozásról, súlyosat, de meg-
alapozottat. Leírt szavai azonban nem egy 
magánszemély szubjektív reflexiói az elmúlt 
húsz évről, nem pusztán értékítélet, hanem 
tudományos alapossággal alátámasztott, pre-
cíz, racionális gondolatmenet, amelynek ér-
dekessége, hogy – a recenzió készítője szerint 

– az egész magyar társadalom véleményét adja 
vissza. E gondolatmenet lényege, hogy utat 
tévesztettünk a rendszerváltás folyamatában, 
pontosabban azok, akiknek döntési jogkörük 
volt az utak kijelölésében, megalapozatlan és 
felelőtlen döntések sokaságát hoz ták. Az ál-
lamszocializmus bukása után létrehozott 

rend szer ugyanis nem volt képes teljesít-
ményével legitimálni önmagát, így a rend-
szerváltás után a társadalom azzal nem azo-
nosult, nem jött létre új nemzeti identitás. 

Laki László elsősorban a politikai osztályt 
teszi felelőssé azért, hogy „Magyarországon 
az elmúlt húsz évben egy dezintegrált, frag-
mentált és polarizált társadalom alakult…”. 
A történelemben és az időben eltévedt rend-
szerváltó pártok és csoportok olyan utat je-
löltek ki a magyar társadalom számára a szo-
cializmus összeomlását követően, amelynek 
a félperifériás fejlettségi állapot, azaz a pre-
modernitás, a fragmentáció, a szegregáció stb. 
nem véletlenszerű következménye, hanem 
az maga az új rendszer, az „újkapitalizmus”. 

Laki László szociológiai és történeti meg-
fontolásokat és szempontokat szem előtt 
tar tó könyvében az elmúlt mintegy 150 év 
rendszerváltozásait elemzi különös tekintet tel 
a II. világháború utáni, valamint az 1989-et 
követő rendszerváltozásokra. A rendszervál-
tásokkor a mindenkori politikai elitek a tár-

sadalmi-gazdasági reprodukciós rendszer 
rapid, totális, ideologikus és „osztályharcos” 
megváltoztatására törekedtek. Laki a rend-
szerváltozásokat modernizációs kísérletként 
fogja fel, és arra keresi a választ, hogy e moder-
nizációs kísérletek mennyire voltak sikeresek. 
A kérdésekre, s a „honnan hová jutottunk?” 
alapkérdésre a szociológiai írások klasszikus 
metodológiája alapján keres választ. 

Abból a gondolatmenetből indul ki, hogy 
a 20. század szerte a világban, így Magyarorszá-
gon is, a rendszerváltások kora, amelyek vi-
lággazdasági korszakváltásokra, válságokra és 
hatalmi-katonai átrendeződésekre adott vá-
laszok. A hazai rendszerváltások ily módon 
nem értelmezhetőek kizárólag magyar sajá-
tosságként, állítása szerint „a magyar társada-
lom nem maga termelte és hordozta ki a 
rendszerváltásokban megjelenő fejlődési al-
ternatívákat, gazdasági és társadalmi beren-
dezkedéseket.” Minden más rendszerváltással 
szemben azonban az 1989-es sajátossága, hogy 
a rendszerváltó – és jórészt azóta is hatalmon 
lévő – politikai eliteknek jóval nagyobb dön-
tési szabadságuk volt a folyamat levezénylését 
elősegítő eszköztárak kiválasztásában és a le-
folyás menetének befolyásolásában. Laki 
azonban úgy véli, hogy sem az eszköztárat, 
sem a lefolyást nem tudta vagy nem akarta a 
politikai osztály történelmi helyzet adekvátan 
kiválasztani – esetleg nem is értette azokat.

A 20. század végi rendszerváltás a szerző 
felfogásában nem értelmezhető az előző mo-
dernizációs törekvések eredményeinek elem-
zése nélkül. A szerző úgy véli, hogy Magyar-
országon több modernizációs kísérlet is zajlott 
az elmúlt évszázadokban – köztük voltak si-
keresebbek és kevésbé sikeresek – de az alap-
problémát, az ország le- és elmaradottságát 
egyik sem volt képes (különböző okokból) 
meghaladni, így folyton „követő-függő” mo-

dernizációs kényszerek követik egymást. Ezek 
az egymást követő kísérletek ráadásul a XIX. 
századtól ciklusokban húsz–negyven éven-
ként követték egymást, így a problémák 
történelmi léptékben felhalmozódtak, és 
egymásra torlódtak, mert a folyamatos rend-
szerváltozások során nem tudta a társadalom 

„megemészteni” a kísérletek eredményeit. Sem 
idő, sem tér nem állt rendelkezésre a társadal-
mi szintű feszültségek és konfliktusok „kibe-
szélésére”. Maradtak az indulatok, a meg-
emésztetlen múlt. Ez pedig azt eredményez-
te, hogy a világgazdasági korszakváltásokra 
az aktuális hatalomnak kettős választ kellett 
adnia: egyrészt a maga megkésettségével, fél-
perifériás viszonyaival alkalmazkodni a világ-
gazdaság kihívásaihoz, másrészt kezelni a 
belső feszültségeket, a megemésztetlen múlt-
ból eredő következményeket. Laki úgy véli, 
hogy az aktuális vagy mindenkori politikai 
elit az elmúlt másfél évszázadban képtelen 
volt a kettős kihívásnak eleget tenni. Képtelen 
volt valóban adekvát, történelmi léptékekben 
is helyes válaszokat adni. 

Ilyen kettős kihívással kellett szembenézni-
ük a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek 
elején a rendszerváltó politikai osztályoknak. 
Egyrészt megváltozott a világkapitalizmus, 
gazdasági paradigmaváltozás következik be. 
Hálózati elven működő, modern, nemzetálla-
mok feletti uralmat megvalósító globálkapi-
talizmus jött létre, amelynek centrumországa 
az Amerikai Egyesült Államok. A tőke – lát-
szólag – teljesen szabad áramlása behálózta 
az egész világot, a termelés egyre keletebbre, 
a tőke egyre nyugatabbra koncentrálódott. A 
nemzetállamok ugyanakkor nagyon is való-
ságos módon, mondhatni közvetlenül befo-
lyásolták, dotálták, támogatták a hazainak 
tekintett vállalataikat. Még a globálkapita liz-
mus centrumországában is kimutatható az 




