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Wallerstein világrendszer-elméletének 
történetfelfogása

Korunk legjelentősebb újbaloldali tudományos irányzata, a világrendszer-
elmélet az 1970-es évek elején jelent meg. Keletkezésében meghatározó 
szerepet játszottak az 1968-as tömegmozgalmak, melyek egyszerre 
fordultak szembe a polgári társadalommal, illetőleg az államszocialista 
berendezkedéssel. Létrejöttének hátterében ugyanakkor a kapitalista 
világgazdaság újabb korszakváltása is meghúzódott. Bár a világrendszer-
elmélet – mint ezt később részletesebben is kifejtjük – a globalizációt 
nem tekinti igazán új jelenségnek, keletkezésének ideje, tematikája és 
szemléletmódja mégis elválaszthatatlanul összefonódik a tőkés társada-
lom fejlődésének mostani szakaszával. 

Az új irányzat talán legjelentősebb képviselője, Immanuel Wallerstein 
harmincévnyi kutatómunka után vállalkozott arra, hogy egy műben fog-
lalja össze, mit is ért „összességében a világrendszer-elmélet egészén” 
(Wallerstein 2010, 12). 2004-ben megjelent könyvében, mely egy nyári 
egyetemi kurzuson tartott öt előadását tartalmazza, külön fejezetekben 
tárgyalja e teória történelmi gyökereit, a modern világrendszer gazda-
ságát, államközi rendszerét és geokultúráját, majd végezetül felvázolja 
válságának okait és jellegzetességeit, kísérletet téve a változás lehet-
séges forgatókönyveinek bemutatására. Elméleti kiindulópontjának 
megfelelően e látszólag különnemű fejtegetések szerves egységet 
alkotnak, érvényesítve a történetiség és a társadalmi totalitás-szemlélet 
követelményeit. 

Terjedelmi korlátaink nem teszik lehetővé, hogy a könyv valamennyi 
témakörét bemutassuk és értékeljük. E rövid írásban csupán arra vállal-
kozhatunk, hogy a történelemelméleti szempontból legjelentősebbnek 
tűnő gondolatmeneteket értelmezzük. Elemzésünkben ezért alapvetően 
a világrendszer-elmélet forrásaira és történelemszemléletére, illetőleg a 
globalizációról és a lehetséges jövőről vallott felfogására koncentrálunk, s 
csupán érintjük a kapitalista gazdaságban zajló termelésre, az államközi 
rendszer működésére és az ideológiákra, valamint a társadalmi mozgal-
makra vonatkozó fejtegetéseket. 
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16 A világrendszer-elmélet forrásai és történelemszemlélete 

Wallerstein a modern társadalomtudományok fejlődéstörténetének átte-
kintése keretében viszonylag részletesen tárgyalja az új irányzat elméleti 
gyökereit, közismert meghatározó jegyeit és alapvető fogalmait. Négy 
olyan vitát jelöl meg, amelyek előkészítették a terepet a világrendszer-
elmélet számára: a centrum–periféria viszonyról, az „ázsiai” termelési 
módról, a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet folyamatáról 
és a totális történelemről folytatott eszmecserét említi. Hangsúlyozza, 
hogy e viták egyike sem volt teljesen új, ráadásul egymástól elszigetelten 
zajlottak, ám együttesen meghatározó jelentőségű kihívást jelentettek a 
társadalomtudományok hagyományos áramlataival szemben (Wallerstein 
2010, 34–35). 

Az új irányzat forrásai közül a centrum–periféria viszony elemzését 
harmadik világbeli tudósok végezték el, akik az ENSz Latin-Amerikai 
Bizottságának keretében a gazdasági függőség és a később egyenlőt-
len cserének nevezett kereskedelmi folyamat elméletét dolgozták ki. E 
közgazdászok úgy látták, hogy a nemzetközi kereskedelem, szemben 
a komparatív előnyök ricardói tanával, nem egyenlő felek között zajlik. 
„Bizonyos országok (ti. a centrum országai) gazdaságilag erősebbek 
másoknál és ezért képesek úgy formálni a kereskedelem feltételeit, hogy 
az értéktöbblet a gyengébb országokból (a perifériáról) a centrum felé 
áramoljon.” (Wallerstein 2010, 35)1 

Az „ázsiai” termelési mód körül zajló vitából a világrendszer-elmélet 
képviselői két következtetést vontak le. Egyfelől úgy látták, hogy e 
kategória szemben áll a társadalom lineáris fejlődési modelljével, s 
így az eszmecsere végül is felbomlasztotta az ún. ortodox marxizmus 
merev fogalmi építményét. Másfelől az „ázsiai” termelési mód terminu-
sát nyilvánvalóan felhasználták a világrendszer-elmélet világbirodalom 
fogalmának megalkotásához, mivel e kifejezést az új irányzat kutatói is a 
hatalmas, bürokratikus-autokratikus jellegű államokra, a magaskultúrákra 
vonatkoztatták. (Wallerstein 2010, 37–39)

A modern kapitalizmus eredetéről folytatott Dobb–Sweezy vita a vi-
lágrendszer, mint elemzési keret kialakításában játszott meghatározó 
szerepet. Az angol marxista közgazdász és gazdaságtörténész úgy 
vélte, hogy a tőkés termelési mód létrejöttét az egyes államokon belüli, 
s mindenekelőtt az angol társadalmi struktúra fejlődése magyarázza. 
Ezzel szemben amerikai vitapartnere a külső tényezőkre, és különösen 
a kereskedelmi kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, erőteljesen támasz-
kodva a belga gazdaságtörténész, Henri Pirenne munkásságára. Maurice 
Dobb és követői azzal az érveléssel támadták Paul Sweezy álláspontját, 
hogy az alulértékeli a termelési viszonyokban bekövetkezett változások 
szerepét, míg a másik oldal erre úgy válaszolt, hogy Anglia egy nagyobb 
európai-mediterrán övezet részeként, az abban végbement változások 
hatására alakult át kapitalista országgá. Wallerstein szerint egyébként ez 
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17a vita is hozzájárult a marxizmus egy dogmatikus variánsának felbom-
lásához, mely kizárólag az egyes országokon belüli termelési viszonyok 
vizsgálatával foglalkozott. (Wallerstein 2010, 39–41) 

A negyedik polémiát a francia Annales-iskola folytatta az eseménytör-
ténetre koncentráló, idiografikus megközelítés képviselőivel, melynek 
szemléletével a totális történetírást és a strukturális időt állította szembe. 
Az előbbi kategória azt jelenti, hogy a kutató a fejlődés olyan integrált 
elemzésére törekszik, amely valamennyi társadalmi szférát átfogja. E 
megközelítés jegyében az irányzat képviselői legfontosabb feladatuk-
nak a történelmi változás gazdasági és társadalmi alapjainak feltárá-
sát tekintették, s másodlagos jelentőségűnek ítélték a politikai felszín 
elemzését. Ily módon nemcsak lehetségesnek, hanem kívánatosnak is 
találták átfogó általánosítások, törvényszerűségek megfogalmazását, 
melyektől a hagyományos történetírás hívei egyértelműen idegenked-
tek. Ezen a bázison aztán az iskola második generációjának vezetője, 
Fernand Braudel megalkotta a társadalmi idő új tipológiáját, mely négy 
szintet foglal magába. A francia történész élesen bírálta mind a rövid 
távú, eseményközpontú, mind az örök igazságok feltárására irányuló 
kutatásokat. Ezek helyett a társadalmi idő két olyan típusát alkalmazta, 
melyek tulajdonképpen az általános és az egyes mellett a különöst kép-
viselik. Az egyik a strukturális idő, a hosszú táv, mely az egyes történelmi 
rendszerek teljes életciklusát átfogja, a másik pedig azoknak a kilengé-
seknek, hullámmozgásoknak az időléptéke, melyek a longue durée-n 
belül jelentkeznek. (Wallerstein 2010, 41–42)

Az új irányzat közismert meghatározó jegyei tehát jórészt e négy 
forrásból származnak. A világrendszer, mint az elemzés elméleti kerete 
először Braudelnél jelenik meg, a XV-XVIII. századi Mediterráneum vizs-
gálatakor, bár csírái már a Dobb–Sweezy vitában felbukkannak. Szintén 
a francia történésztől ered a hosszú táv, a longue durée középpontba 
állítása is, miként az új irányzat harmadik eleme, a hagyományos társa-
dalomtudományok határain átlépő unidiszciplinaritás is az Annales-iskola 
szemléletmódjából, a történelem totális felfogásából fakad. 

A fogalmi apparátus kialakításában is jelentős szerep jutott az előbb 
említett négy vitának. A világrendszer-elmélet, mely elemzési keretnek 
Braudel hatására a nemzetállamok helyett a történelmi rendszereket 
választotta, azoknak három eddigi típusát ismeri, a minirendszereket, 
a világbirodalmakat és a világgazdaságokat. Ez utóbbi két szisztémát 
Wallerstein szerint az különbözteti meg egymástól, hogy míg a világbiro-
dalmakat egyetlen politikai centrum uralja, a világgazdaságban szuverén 
államok hálózata, államközi rendszere működik. Ugyanakkor a világrend-
szer mindkét típusát a tengelyszerű munkamegosztás jellemzi, mely a 
kapitalista világgazdaság esetében a centrumra és a perifériára jellemző 
tevékenységek aszimmetrikus eloszlását jelenti. (Wallerstein 2010, 
44–46, 57, 120, 202) E két relációs kategóriát, melyek a latin-amerikai 
közgazdászok munkásságából kerültek át a világrendszer-elméletbe, 
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18 Wallerstein korábbi elemzéseitől eltérően értelmezi. Újabb álláspontja 
szerint a világrendszer-elmélet képviselői fokozatosan belátták, hogy „a 
centrumra és a perifériára jellemző termelési folyamatok közötti különb-
ség a monopolizáció (és ezáltal a profitabilitás) fokától függ” (Wallerstein 
2010, 183). Ez egyben azt jelenti, hogy a profit alapvető forrásának a 
monopol- (oligopol-) helyzetet és az arra épülő árképzést tekintik, követve 
Braudel felfogását, aki élesen elhatárolja a szabadpiac és a monopóli-
umok szféráját, és csak az utóbbit nevezi kapitalizmusnak. (Wallerstein 
2010, 47) 

Az ismertetőjegyek és az alapvető kategóriák forrásainak bemutatása 
mellett Wallerstein arra is felhívja a figyelmet, hogy fogalmi apparátusa 
Polányi Károly integrációs sémáihoz is kapcsolódik. Úgy látja, hogy 
a három történeti rendszer csak más módon írja le a magyar szár-
mazású kutató három gazdaságszerveződési formáját. Értelmezése 
szerint „A minirendszerek a reciprocitásra épültek, a világbirodalmak a 
redisztribúcióra, míg a világgazdasági rendszerek a piaci árucserére” 
(Wallerstein 2010, 46). 

Míg a latin-amerikai közgazdászok és az Annales-iskola döntő je-
lentőségű befolyást gyakoroltak a világrendszer-elmélet meghatározó 
jegyeinek és alapfogalmainak kialakítására, a marxizmuson belüli viták 
inkább csak az ortodoxnak vélt (valójában vulgarizált) eszmerendszer 
lebontásával járultak hozzá az új irányzat létrejöttéhez. Ez alól csak a 
világbirodalom kategóriájának megalkotása jelent kivételt, melyre, mint 
előbb már jeleztük, nyilvánvalóan hatottak az „ázsiai” termelési módról 
folytatott polémiák. E korlátozott befolyás feltehetően szorosan összefügg 
azzal, hogy a világrendszer-elmélet képviselői lineáris fejlődési modell-
nek vélik a történelem marxi felfogását, s az egyes társadalmi-gazda-
sági alakulatokat nem tulajdonformákként ragadják meg. Ezért állítja 
Wallerstein, hogy Marx nehezen tudja elhelyezni az „ázsiai” termelési 
módot a gazdasági struktúrák fejlődési sorában, látva, hogy ezek a rend-
szerek kívül esnek az egymást követő társadalmi formák „felfelé” mutató 
során. (Wallerstein 2010, 37, 182) E problémát véleménye szerint csak 
a világrendszer-elmélet oldja meg, mely nemcsak a történelem lineáris 
felfogásával, hanem a felvilágosodás haladás-koncepcióját visszatükröző 
fejlődés-gondolattal is szakít. (Wallerstein 2010, 48–49) 

Wallerstein azonban, számos marxista és nem marxista kutatóhoz ha-
sonlóan, az „ázsiai” termelési módot annak harmadik történelmi fázisával, 
a nagy, bürokratikus birodalmakkal azonosítja. E társadalmi forma legko-
rábbi szakaszában ugyanis a törzsi-közösségi földtulajdon alapzatán de-
centralizált, a közösségi arisztokrácia hatalmát érvényesítő szegmentáris 
államok jöttek létre, melyek hasonlítottak a minirendszerekre, bár bennük 
már a redisztribúció elemei is megjelentek. Következő lépcsőfokként 
bürokratikus hivatalnokszervezetek révén centralizált adógazdaságok 
szerveződtek meg, s csak ezután jelentek meg a több államalakulatot 
hódítással egyesítő birodalmak. (Ecsedy 1982, 727) Ilyen alakzatok 
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19ugyanakkor nemcsak az „ázsiaiság”, hanem az antikvitás bázisán is 
létrejöttek, sőt a feudalizmus egyes időszakaiban is történtek kísérletek, 
a rómaiak példáját követve világbirodalmak megteremtésére.2 

Wallerstein azt sem tisztázza, hogy az európai feudalizmus hol he-
lyezkedett el a kapitalizmus előtti minirendszerek és világbirodalmak 
hálózatában. Fogalomtára ugyan definiálja a feudalizmust, hangsúlyozva, 
hogy az decentralizált hatalmi szigetek sokaságából álló szisztéma volt, a 
hűbérurak és hűbéresek lépcsőzetes hierarchiájával, e berendezkedést 
azonban szegmentált jellege ellenére sem tekintheti minirendszernek. 
(Wallerstein 2010, 185) Ugyanakkor elméletének egyik sarokpontját 
képezi az a tézise, hogy a XVI. században azért jöhetett létre a modern 
világrendszer, a kapitalista világgazdaság, mert V. Károly nem tudta 
Európát és a spanyolok által elfoglalt amerikai térségeket világbiroda-
lommá egyesíteni.3 Felfogása szerint ugyanis a kapitalizmus alapvető 
sajátossága, a tőke vég nélküli felhalmozása csak akkor érvényesülhet, 
ha a politikai hatalom a világrendszeren belül számos állam között oszlik 
meg. Ellenkező esetben ugyanis a birodalmi érdekek maguk alá rendelik 
a gazdasági termelők érdekeit, veszélyeztetve a felhalmozás prioritását. 
(Wallerstein 2010, 59) 

A történelmi meghatározottság és a társadalmi cselekvési lehetőség 
viszonyának elemzésekor azonban Wallerstein, a haladás-koncepció és 
a szükségszerű átmenet tagadása ellenére, mégsem áll távol a marxi 
elmélettől. Radikális gondolkodóként úgy találja, hogy az egyének „sza-
badon cselekszenek, de szabadságukat korlátozzák egyéni életpályájuk 
és a társadalmi meghatározottságok láncai. Ezeknek a láncoknak az 
elemzése által érhetik el lehetséges szabadságuk maximumát. Minél 
inkább megvilágítjuk és megértjük ezeket a társadalmi láncokat, annál 
inkább fölszabadulhatunk az általuk jelentett kötöttségek alól – termé-
szetesen a fölszabadulás általános, abszolút határain belül” (Wallerstein 
2010, 54–55). Az emberek tehát a világrendszer-elmélet szerint is maguk 
csinálják történelmüket, de nem szabadon, hanem készen talált körülmé-
nyeik között, szabadságuk pedig a felismert szükségszerűség. 

A globalizáció és a lehetséges jövő a világrendszer-elméletben

A kapitalizmus világgazdasági rendszerként történő felfogása döntő 
szerepet játszik abban, hogy a világrendszer-elmélet képviselői a 
globalizációt nem új, hanem a tőkés berendezkedés egész életciklusát 
átfogó jelenségként értelmezik. Wallerstein fogalomtára szerint „Ezt a 
kifejezést a nyolcvanas években találták ki. Általában a terminus hasz-
nálóinak azt a meggyőződését fejezi ki, hogy a világgazdaságban az 
utóbbi időben jelentős átalakulás ment végbe, amelynek következtében 
kivételes mértékben megnőtt a kormányokra nehezedő nyomás, hogy 
nyissák meg határaikat az áruk és a tőke szabad áramlása előtt. Mindez 
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20 – szól az érvelés – technológiai újítások eredménye elsősorban, külö-
nösen az informatika területén. A globalizáció kifejezés legalább annyira 
egy előírást fejez ki, mint egy leírást. A világrendszer-elmélet művelői 
szerint ez az újnak beállított összefüggés (többé-kevésbé nyílt határok) 
valójában a modern világrendszer történetében ciklikusan visszatérő 
jelenség” (Wallerstein 2010, 186). Fogalomtárában máshol azt is meg-
jegyzi, hogy a globalizáció melletti érvek jórészt a komparatív előnyök 
elméletén alapulnak, ismételten jelezve, hogy e kategóriát a világméretű 
kereskedelemmel, illetőleg annak ideologikus értékelésével azonosítja. 
(Wallerstein 2010, 190) 

Ha korunk globalizált liberálkapitalizmusát pusztán az általánossá 
vált szabadkereskedelemként, illetőleg a tőkekivitel előtti korlátok meg-
szűnéseként értelmezzük, Wallerstein álláspontját reálisnak ítélhetjük. 
A kapitalista világgazdaságot ugyanis, mint erre már többször utaltunk, 
keletkezésétől kezdve a világpiacra termelés (is) jellemzi, s a szabad-
kereskedelmi, illetőleg a protekcionista időszakok valóban váltogatják 
egymást. A globalizáció azonban nemcsak nyílt határokat jelent; a tőkés 
termelési mód e legújabb szakaszát elsődlegesen a multi- és transznaci-
onális vállalatok, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek gazdasági, 
s mind inkább politikai uralma jellemzi, melyekkel szemben az egyes 
nemzetállamok kormányai egyre szűkebb mozgástérrel rendelkeznek. 
A nagy nemzetközi cégek folyamatosan növekvő súlya egyben a világ-
piac jellegét és szerkezetét is átalakítja. Napjainkban ugyanis az üzleti 
tranzakciók egyharmada a multi- és transznacionális vállalatokon belül 
zajlik, további egyharmada pedig e vállalatbirodalmak között megy végbe. 
Döntő jelentőségű változásnak tekinthetjük azt is, hogy a piaci árucsere 
ma már elsődlegesen részegységek, félkész termékek és késztermékek 
értékesítésére irányul, nem függetlenül attól, hogy a nagy nemzetközi 
cégek számos országba telepítik alkatrészgyártó és összeszerelő üze-
meiket. (Went 2002, 31–34; Szigeti 2005, 38–39)

Mindazonáltal Wallerstein gondolatmenetében is számos olyan állítást 
találhatunk, amelyek azt igazolják, hogy új szakasz jelent meg a kapita-
lista világgazdaság történetében. Mindenekelőtt megjegyzi, hogy a tény-
leges állami hatalom a modern világrendszer kialakulásától az 1970-es 
évekig lassan, ám folyamatosan erősödött, vagyis e több évszázadon 
átívelő trend akkor szűnt meg, amikor a tőkés társadalom állammonopo-
lista szakaszát a globalizáció korai formája váltotta fel (Wallerstein 2010, 
92). Emellett a modern államrendszer elemzésekor arra is utal, hogy az 
anyaországok gyarmataik erőforrásainak és piacainak monopolizálására 
törekedtek, távol tartva e területektől a világrendszer más, relatíve erős 
államait (Wallerstein 2010, 117–118). E megjegyzés, ha implicit módon is, 
annak elismerését jelenti, hogy a nyílt határok gazdaságpolitikája igazán 
csak a hagyományos kolonializmus felbomlása után érvényesülhetett. 
Mivel a nagy gyarmatbirodalmak az 1956–1975 közötti periódusban 
estek szét, az időbeli egybeesés is világosan jelzi, hogy a globalizált 
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21liberálkapitalizmus kialakulásának egyik előfeltételét a harmadik világ 
országainak formális felszabadulása alkotta.

A nemzetállamok erősödésének megtorpanását és a hagyományos 
kolonializmus eltűnését Wallerstein nem tekinti olyan jelenségeknek, me-
lyek egy új korszak kezdetére utalnak. 1968-at ugyanakkor meghatározó 
jelentőségű korszakhatárként értelmezi, hangsúlyozva, hogy ekkor a világ-
gazdaság a gyors ütemű növekedés után a stagnálás hosszú periódusába 
lépett át, melynek alapvető ismérvét a termelésből származó profit lénye-
ges csökkenése képezi. E változással magyarázza, hogy körülbelül 1970 
óta a profitszerzés a termelő szférából a pénzügyibe tolódik át, világszerte 
nő a munkanélküliség, s a gyárakat a magas bérköltségű területekről a 
félperiféria térségeibe telepítik (Wallerstein 1999, 21–22). 

Első közelítésben Wallerstein a stagnálás periódusába történő átlépést 
a negyedik Kondratyev-ciklus fordulópontjával köti össze, amikor is a 
felszálló ágat törvényszerűen a hosszú hullám ereszkedő fázisa váltja fel. 
Ennek megfelelően úgy látja, hogy a hanyatlás időszakát egy új fellendü-
lés követheti, melyet azonban, a XVII. századhoz hasonlóan, a szekuláris 
defláció jellemez (Wallerstein 1999, 27 és 34). Az új Kondratyev-ciklus 
A szakasza azonban már a rendszerszintű válság folyamatában jelenik 
meg, mely Wallerstein szerint abban különbözik a nehéz időktől, hogy 
a problémák az adott szisztéma keretei között megoldhatatlanokká 
válnak. Ezt a hosszan tartó korszakot az átmenet periódusának nevezi, 
amikor a rendszer bifurkál, vagyis két alternatíva elé kerül, és továbbha-
ladása mindkét irányban lehetséges. Wallerstein e bifurkációt kaotikus 
folyamatként értelmezi, melynek keretei között a még fennálló rendszert 
szélsőséges mozgások jellemzik, s megnő az emberek kollektív döntési 
szabadsága. Elméletében tehát az alternatívák közötti választás azon a 
történelmi döntésen alapul, mely az irány meghatározásával elágazódási 
ponthoz juttatja a káosz periódusát s végső soron kialakít egy új rendszert 
(Wallerstein 2010, 155–156). 

E felfogás gyökeresen különbözik a társadalmi formaváltások marxi 
elméletétől, amely szerint az új termelési mód anyagi létezési feltételei 
már az előző alakulatban megjelennek, s így az átmenet szükségsze-
rűvé, elkerülhetetlenné válik. Wallerstein e megközelítést, mint már 
jeleztük, a felvilágosodás haladás-koncepciójára vezeti vissza, mely 
mind a klasszikus liberalizmust, mind a klasszikus marxizmust jellemzi. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy az új történelmi rendszerek létrejöttében 
meghatározó szerepet tulajdonít az egyéni döntések kiszámíthatatlan 
összegződésének. Egy-egy világrendszeren belül azonban – mint erre 
korábban szintén utaltunk – Wallerstein is társadalmi törvényszerűségek 
működését feltételezi, amelyek a strukturális időben, az adott szisztéma 
egész életciklusában érvényesülnek. (Wallerstein 2010, 48–49, 155) 

A kapitalista világgazdaság rendszerszintű válságának kezdetét 
Wallerstein régóta 1968-ra datálja, s az ezredfordulót követően is azt 
feltételezi, hogy e krízis még akár 25 vagy 50 évig is eltarthat. A glo-
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22 bálisnak vélt forradalmi hullámot azért tekinti kiindulópontnak, mert az 
– értelmezése szerint – jelentős mértékben szétzilálta a világrendszer 
struktúráit, véget vetve az 1848 óta tartó liberális hegemóniának, amely 
addig összefogta a kapitalista világgazdaság politikai intézményeit. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 1968 sokkhatása csak azért idézhette 
elő a liberális geokultúra általa feltételezett széthullását, mert a hosszú 
távú strukturális trendek kiélezték a rendszer belső ellentmondásait 
(Wallerstein 2010, 155–158). 

Wallerstein három ilyen szekuláris tendenciát vázol fel: a bérek és a 
termelési inputok emelkedő költségeit, valamint a növekvő adóterhelést, 
melyek összhatásukban azt eredményezik, hogy a költségek gyorsabban 
emelkednek az áraknál, az egész világon leszorítva a profitrátákat. Az 
árak és a költségek közötti különbség trendszerű csökkenését a világ-
rendszer-elmélet azzal magyarázza, hogy míg az előbbiek emelése 
szükségszerűen plafonba ütközik, az utóbbiak növekedése a sorozatos 
csökkentési kísérletek ellenére megállíthatatlannak tűnik. Wallerstein 
szerint a vállalatok eladási árainak alakítását a versenytársak jelenléte 
és a hatékony kereslet szintje korlátozza, s ezért is fontos a tőkések szá-
mára oligopóliumok létrehozása, melyek erőteljesen mérséklik a versenyt 
és a szabadpiaci viszonyoknál sokkal nagyobb profitot biztosítanak. E 
megközelítés közel áll Kalecki mark-up elméletéhez, melyben – a mező-
gazdasági termékek és a nyersanyagok kivételével – az önköltség feletti 
felárat a monopólium foka határozza meg. A korlátok következtében tehát 
„az eladók nem emelhetik áraikat olyan szintre, ahol (a) a konkurensek 
alacsonyabb árakon fogják kínálni áruikat, (b) a vásárlók nem rendelkez-
nek elég pénzzel az áru megvásárlásához, (c) a vevők nem hajlandók 
pénzüknek ekkora részét az adott árura fordítani” (Wallerstein 2010, 
159). Mivel az oligopóliumok tartósan nem maradnak fenn, a vállalatok 
profitjukat elsődlegesen költségeik csökkentésével kívánják növelni, ám, 
mint előbb már említettük a világrendszer-elmélet szerint hosszú távon 
éppen e téren ütköznek leküzdhetetlen akadályokba.

Wallerstein a bérköltségek szekuláris emelkedését elsődlegesen a 
munkások kollektív erejének növekedésével magyarázza, amit az ön-
szerveződés és az oktatás terjedése idéz elő. Úgy látja, hogy represszív 
eszközök bevetése ugyan korlátozhatja a szakszervezeti szervezkedést, 
ezek alkalmazása azonban szintén növeli a költségeket, s így csak a 
termelés áttelepítése jelenthet e problémára tényleges megoldást. A 
dezindusztrializációt olyan folyamatként ábrázolja, amely nemcsak az 
új, hanem az elhagyott régióban is csökkenti a bérköltségeket. Ez utóbbi 
térségben ugyanis a megmaradó alkalmazottak alacsonyabb fizetéseket 
is elfogadhatnak, annak érdekében, hogy megelőzzék a munkahelyek 
további áttelepítését. Wallerstein szerint a dezindusztrializáció különösen 
a Kondratyev-ciklusok B fázisában, a hosszú hullám ereszkedő ágában 
gyorsul fel, amikor a bérek nagyobb terhet jelentenek az áthelyezés 
tranzakciós költségeinél. (Wallerstein 2010, 161–162) 
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23Mindazonáltal az áttelepítés is csak időszakosan akadályozza a bér-
költségek szekuláris emelkedését. Wallerstein értelmezésében ugyanis a 
fizetésekben mutatkozó regionális különbségeket a nem-városi lakosság 
méretében levő eltérések magyarázzák. Ahol ez az arány jelentős, ott 
magas azoknak a száma, akik még részben vagy teljesen a bérmun-
ka-rendszeren kívül állnak. Számukra – hangsúlyozza Wallerstein – a 
nemzetközi normáknál alacsonyabb bérszint is a korábbinál magasabb 
jövedelmet jelent, s így átmenetileg mind a tőkések, mind a munkások 
kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Álláspontja szerint azonban ez a helyzet 
tartósan nem maradhat fenn; az újonnan iparosított régiókban is megkez-
dődik a szakszervezeti szervezkedés, mely akár újabb áttelepítésekhez 
vezethet. Hosszabb távon azonban ez a kiút is lezárul, mivel – éppen 
a dezindusztrializáció következtében – a XX. század második felében 
jelentősen csökkent a falusias területeken élők aránya, a 2000–2050 
közötti időszakban pedig eltűnhetnek a tisztán rurális jellegű térségek. 
(Wallerstein 1999, 28–29; Wallerstein 2010, 162–164)

A termelési inputok drágulását Wallerstein azzal magyarázza, hogy 
erőteljesen korlátozódik a rejtett költségek externalizálásának lehetősége. 
E körbe a hulladékok kezelésére, a nyersanyagforrások megújítására és 
az infrastruktúra kiépítésére, illetőleg fenntartására fordított kiadásokat 
sorolja, hangsúlyozva, hogy e terheket eddig a vállalatok helyett jórészt a 
társadalom egésze viselte. A szemétlerakásra szánt, még érintetlen térsé-
gek fogyatkozása és a természeti erőforrások kimerülése miatt azonban 
úgy látja, hogy a rejtett költségek internalizálása elkerülhetetlenné válik, 
amit részben a környezetvédő mozgalmaknak a kormányokra gyakorolt 
nyomása idéz elő. Kiadásnövelő hatást tulajdonít az infrastruktúra privati-
zálásának is, miközben elismeri, hogy ennek révén az üzemeltető cégek je-
lentős profithoz jutnak. Mindezek alapján feltételezi, hogy az internalizálás 
a vállalati ráfordítások ugrásszerű emelkedéséhez vezet, ami hosszabb 
távon jóval felülmúlja a technológiai fejlődésből származó költségcsökken-
tést. (Wallerstein 1999, 29–31; Wallerstein 2010, 164–166) 

A harmadik szekuláris tendenciát, a hosszú távon emelkedő adóterhe-
lést Wallerstein elsődlegesen a politikai demokratizálódással köti össze, 
melynek következtében az állampolgárok alapvető juttatásokat kezdtek 
követelni az államtól. Hangsúlyozza, hogy az e körbe tartozó oktatási 
intézmények, egészségügyi szolgáltatások és garantált jövedelmek 
iránti igények folyamatosan növekednek, miközben az állam hagyo-
mányos kiadásai, az ország megvédésének, a bürokratikus apparátus 
fenntartásának és az infrastruktúra kiépítésének költségei is állandóan 
emelkednek. Egy korábbi, előbb már idézett tanulmányában arra az 
ellentmondásra is felhívja a figyelmet, hogy noha az adóterhek csökken-
tését a társadalom többsége általában támogatja, ragaszkodik a jóléti 
szolgáltatások elért szintjéhez, sőt azok körének bővítését is követeli. 
Mindezek alapján úgy találja, hogy az állandó politikai kampányok elle-
nére az állami kiadások mérséklése is megoldhatatlan feladatnak tűnik, 
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24 hiszen az igényeknek nincs világosan látható felső határa. (Wallerstein 
1999, 31–32; Wallerstein 2010, 166–167)

A tőkés vállalkozók és a mögöttük álló államok, illetőleg nemzetkö-
zi pénzügyi szervezetek tulajdonképpen a világrendszer-elmélethez 
hasonlóan magyarázzák a profitráta süllyedését. Miként Wallerstein 
fejtegetéseiből is kitűnik, költségeiket többek között vállalataik áttelepí-
tésével, valamint érintetlen hulladéklerakó-helyek keresésével kívánják 
csökkenteni. Hasonló célt szolgálnak a strukturális reformok is, melyek 
közül elsősorban az egészségügyi és a nyugdíjrendszer átalakítása játszik 
meghatározó szerepet. E kormányzati döntések, takarékosság címén, a 
jóléti intézmények (részleges) lebontására s ezen keresztül a jövedelem-
centralizáció fokának csökkentésére, illetőleg a költségvetési egyensúly 
megteremtésére irányulnak. A kapitalizmus kapitalizálásának politikája az 
adóreformok esetében is érvényesül; miközben a jövedelemadókat és a 
tőkések által fizetett társadalombiztosítási járulékokat tendenciaszerűen 
mérséklik, a vagyon- és a forgalmi adókat emelik, közelítve a köztehervi-
selés struktúráját a jóléti állam előtti időszak bevételi szerkezetéhez. 

De vajon valóban e költségek növekedése idézi elő a profitráta süly-
lyedését? Ténylegesen miként alakul a tőkés termelési mód jelen idő-
szakában a nyereségszintre nehezedő nyomás? Ha a profitráta tenden-
ciajellegű esésének marxi elméletéből indulunk ki, a három strukturális 
trend új megvilágításba kerül. E teória szerint ugyanis a süllyedést a 
tőke szerves  összetételének növekedése idézi elő, melyben a munka 
társadalmi termelőerejének fejlődése jelenik meg. „A tőkés termelés a 
változó tőkének az állandóhoz képest tovahaladó relatív csökkenésével 
az össztőke mind magasabb szerves összetételét hozza létre, aminek 
közvetlen következménye, hogy az értéktöbblet rátája a munka válto-
zatlan, sőt még emelkedő kizsákmányolási foka mellett is folytonosan 
süllyedő általános profitrátában fejeződik ki” (Marx 1974, III:203). Ennek 
alapján Marx határozottan bírálja azt a nézetet, amely a profitráta esését 
a munkabér emelkedésével magyarázza, bár elismeri, hogy kivételesen 
ez is előfordulhat (Marx 1974, III:228). Ebben az elméleti keretben te-
hát a bérek és az input költségek növekedése elsődlegesen a törvény 
ellen ható befolyásokat keresztezi. E strukturális trendek következtében 
ugyanis a munkabér értéke alá történő leszorítása, illetőleg az állandó 
tőke elemeinek olcsóbbodása már nem ellensúlyozhatja a profitráta süly-
lyedésének tendenciáját, s így annak folyamata a korábbiakhoz képest 
felgyorsulhat. Ugyanakkor az input költségek emelkedését úgy is felfog-
hatjuk, hogy az növeli a szerves összetételt, hiszen a környezetvédelmi 
és más hasonló ráfordítások az állandó tőke részét képezik.4 A marxi 
politikai gazdaságtan és a világrendszer-elmélet egyébként nyilván azért 
értelmezi eltérően a profitráta szekuláris esésének folyamatát, mert az 
előbbi a többletmunka elsajátításával, az utóbbi pedig, mint erre már 
többször is utaltunk, alapvetően az oligopolisztikus árképzéssel magya-
rázza a nyereség keletkezését. 
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25Az empirikus bizonyítékok inkább a marxi elmélet érvényességét tá-
masztják alá. Andrew Kliman adatai és számításai szerint az 1947–2003 
közötti időszakban, két év kivételével, az amerikai gazdasági társaságok 
profitrátájának esését csaknem teljes mértékben a tőke szerves össze-
tételének növekedése idézte elő, míg a bérek arányának emelkedése e 
folyamatban teljesen alárendelt szerepet játszott. Ráadásul a bérköltsé-
gek alakulását elsődlegesen nem az erősödő szakszervezeti hatalom 
magyarázza. Kliman kimutatja, hogy a vizsgált időszakban főként a 
vezető menedzserek és más magas állású magántisztviselők javadal-
mazása növekedett, miközben a fizikai munkások reálbére az utóbbi 
évtizedekben lényegében változatlan maradt. (Kliman 2009, 6–7, 63, 
65–67, 100–101) Mindez azt jelenti, hogy legalábbis a kapitalista világ-
gazdaság legerősebb centrum-országában, az Egyesült Államokban az 
alkalmazotti fizetések alig, vagy egyáltalán nem gyakorolnak nyomást a 
vállalati nyereségszintre. 

Kliman számításaiból az is kiderül, hogy az 1950-es évek közepe óta 
valóban tendenciaszerűen csökkent az amerikai gazdasági társaságok 
profitrátája. Míg az 1941-től 1956-ig terjedő időszakban az átlagos ráta 
28,2% volt, az 1958–1980 közötti periódusban 20,3%-ra süllyedt, s a 
visszaesés ezt követően is folytatódott. Az elmúlt évtized közepén ugyan 
a profitráta jelentős mértékben emelkedett, a 2008-2009-es világgaz-
dasági recesszió azonban véget vetett e folyamatnak. (Kliman 2009, 
23–24) Mindazonáltal a nyereségszint jelenleg is jóval magasabb, mint a 
nagy világgazdasági válság idején, és az azt követő lassú megélénkülés 
időszakában, ami arra utal, hogy a tendenciaszerű esés törvénye ellen 
ható okok bizonyos fokig továbbra is érvényesülnek, s így a strukturális 
trendek lassabban vezetnek a bifurkáció állapotához. 

Mindez azonban nem kérdőjelezi meg Wallerstein prognózisainak 
időszerűségét. A szerző úgy látja, hogy napjainkban sokan a megszokott 
módon kísérlik meg a világrendszer működtetését, míg mások középtá-
von ható módosításokkal próbálják enyhíteni a meglevő problémákat. 
Igazán meghatározó szerephez azonban azok juthatnak, akik mélyebb 
átalakításokra törekednek, a folyamatot az egyik bifurkációs pálya felé 
mozdítva el. E körbe Wallerstein elsősorban a Porto Alegre-i Társadalmi 
Világfórum résztvevőit sorolja, akik éles, ám még jórészt rejtett harcban 
állnak Davos szellemével, a kapitalizmus legbefolyásosabb intézményeit 
és személyiségeit összefogó világgazdasági találkozók eszmeiségével. 
(Wallerstein 2010, 176–177) 

E küzdelem tétje az, hogy a több mint 500 éves tőkés világgazdasá-
got milyen új világrendszer (vagy netán több ilyen szisztéma) váltja fel. 
Wallerstein – korábban már jelzett felfogásának megfelelően – két lehetsé-
ges forgatókönyvet körvonalaz. Az egyik szerint a kapitalista világgazdaság 
utódaként egy olyan hierarchikus rendszer épül fel, melyet a rangok és az 
azokon nyugvó privilégiumok jellemeznek. Egy ilyen berendezkedés létre-
jötte akkor is negatív történelmi fordulatot jelent, ha a magasabb státusokat 
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26 meritokratikus kritériumok alapján határozzák meg. A másik alternatívát 
egy többé-kevésbé demokratikus és egalitárius rendszer kialakítása jelenti, 
melyben a szabadság és az egyenlőség konfliktusa feloldódik és a több-
ség szabadsága mellett a kisebbségeké is érvényesül.5 Wallerstein úgy 
látja, hogy a két lehetőség közötti megfelelő választás a világ megértését, 
az irány kijelölését és a célnak megfelelő teendők meghatározását felté-
telezi, amit intellektuális, erkölcsi és politikai próbatételként is leírhatunk. 
E nehéz feladatok „lehetőséget nyújtanak arra, hogy – mind egyénileg, 
mind kollektíve – létrehozzunk valamit, vagy legalábbis közreműködjünk a 
létrehozásában valaminek, ami által a bennünk lakozó közös képességek 
valósággá válhatnak” (Wallerstein 2010, 180).

Jegyzetek

1 Az egyenlőtlen cserét egyébként már Marx is a tőkés világpiac egyik alapvető 
jellegzetességének tekinti. „A kedvezőbb helyzetben lévő ország a cserében 
több munkát kap vissza kevesebb munkáért, ámbár ezt a különbséget, ezt a 
többletet, mint egyáltalában a munka és a tőke közti cserénél, egy bizonyos 
osztály zsebeli be. Amennyiben tehát a profitráta magasabb, mert a gyarmati 
országban egyáltalán magasabb, ez az illető ország kedvező természeti feltét-
elei esetén alacsonyabb áruárakkal járhat együtt.” (Marx 1974, III:227)

2 Lásd Nagy Károly rövid életű birodalmát, majd a Német-Római Császárságot.
3 A modern világgazdasági rendszer kialakulását tárgyaló első nagy művében 

Wallerstein a kapitalista világgazdaság európai eredetét azzal is magyarázza, 
hogy a feudális rendszer gyökeresen eltért a kínai bürokratikus világbirodalom-
tól. „A Kína és Európa között mutatkozó lényegi különbség újfent egy évszáza-
dos trend és egy sokkal közvetlenebb gazdasági ciklus egybeesését tükrözi. A 
hosszú távú évszázados trend az ókori római és kínai birodalmak szétesésének 
módjaihoz és mértékéhez nyúlik vissza. Míg a római keret halvány emlék ma-
radt, amelynek középkori valóságát nagyrészt egy közös egyház közvetítette, a 
kínaiak gyengébb változatban ugyan, de fenn tudták tartani a birodalmi politikai 
szerkezetet. Ez volt a különbség a feudális rendszer és a prebendális bürokrá-
cián alapuló világbirodalom között.” (Wallerstein 1983, 87–88) 

4 Hasonlóan értelmezi az input árak emelkedésének hatását Szigeti Péter is. 
„A nyersanyag-vételezés és hulladék-elhelyezés ötszáz éves gyakorlata nem 
mehet tovább, részben mert elfogynak az érintetlen területek, részben pedig a 
problémák sokasodásával arányosan növekednek azok az ökológiai mozgal-
mak, amelyek meggátolják a termelési költségek úgynevezett externáliáinak ed-
dig követett és követhető minimalizációs stratégiáját. Az externáliák súlyosbodó 
problémája pedig a profitráta (m/c+v) alakulására olyan újabb súlyos nyomást 
gyakorol, amely a világgazdaság keretein belül e ráta süllyedő tendenciáját 
erősíti – éppúgy globális értelemben, mint az egyes cégek profitrátáját illetően 
–, az anyagi ráfordítási költségek (c) drasztikus növekedése következtében.” 
(Szigeti 2005, 256–257) 

5 Korábban Wallerstein egy harmadik forgatókönyvvel, egy centrumállamok 
közötti világháborúval is számolt. E szerint „a korábbi három hegemonikus 
ciklus klasszikus példáját folytatva, a hegemóniáért folyó harc szembeállítja 
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27Japánt (akit az Egyesült Államok és Kína támogat majd) Nyugat-Európával 
(akit a Szovjetunió támogat majd), ami mondjuk 2050-re »világháborút« ered-
ményez. A világgazdasági rendszer történetében eddig három világháborút 
tartunk számon – 1618–1648, 1792–1815, 1914–1945 –, és strukturálisan nincs 
semmi akadálya egy negyediknek. Mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ez 
hihetetlen méretű nukleáris katasztrófát eredményezne. Mégis közismert, hogy 
reális lehet egy ilyen forgatókönyv” (Wallerstein 1989, 9).
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