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9WOLFGANG STREECK

Hogyan lesz vége a kapitalizmusnak?

Széles körben elterjedt vélemény napjainkban, hogy a kapitalizmus 
kritikus állapotban van, sokkal inkább, mint bármikor a második vi
lágháború óta.1 Visszatekintve, a 2008-as krach csak a legutóbbi volt 
a politikai és gazdasági rendellenességek hosszú sorában, amelyek 
a háború utáni gazdasági fellendülés véget értével kezdtek el meg
jelenni az 1970-es évek derekán. A rá következő válságok egyre 
súlyosabbnak bizonyultak, tágabb körben és gyorsabban terjedtek 
szét az egyre inkább integrált globális gazdaságban. Az 1970-es 
évek globális inflációját a magasba szökő államadósságok követték 
az 1980-as években, a fiskális konszolidációt pedig az 1990-es évek
ben a magánszektorban meredeken emelkedő eladósodás kísérte.2 
Most már lassan négy évtizede annak, hogy az egyensúlytalanság 
többé-kevésbé normális állapotává lett a „fejlett” ipari világnak, mind 
nemzetállami, mind globális szinten. Valójában, ahogy telt-múlt az idő, 
az OECD-országok kapitalizmusának háború utáni válságai olyannyira 
mindent átható jelenséggé váltak, hogy egyre elterjedtebbé vált az 
érzés, hogy ez már több, mint pusztán gazdasági természetű válság, 
mintegy újra fölfedeztetve sokakkal a tőkés társadalom régi fogalmát, 
emlékeztetve mindannyiunkat, hogy a kapitalizmus olyan társadalmi 
rend és életforma, amelynek léte a magántulajdonban lévő tőke meg
szakítatlan fölhalmozásától függ. 

A válságtünetek számosak, de közülük is kiemelkedik három hosszú 
távú trend a gazdag, iparosodott – jobban mondva egyre inkább 
dezindusztrializálódó – kapitalista országokban. Az első a gazdasági 
növekedés rátáinak makacs süllyedése, amit a közelmúltban tovább 
súlyosbítottak a 2008-as események (l. ábra). A második, amely össze
függ az elsővel, az általános eladósodás éppoly makacs emelkedése 
a legfejlettebb tőkés országokban, ahol a kormányok, a magánháztar
tások és a nem pénzügyi, valamint a pénzügyi vállalkozások egyaránt 
bő negyven éve folytatják pénzügyi kötelezettségeik felhalmozását 
(az USA adatait lásd a 2. ábrán). A harmadik a gazdasági egyenlőt
lenség – mind a jövedelmeké, mind a vagyonoké – több évtizede tartó 
emelkedése (3. ábra), miközben az adósságállomány mindenhol nő 
és a növekedés üteme csökken. 
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1. ábra. Átlagos éves GDP-növekedés 20 OECD-államban, 1972–2010 
(ötéves mozgó átlag)

2. ábra. Szektoronkénti adósságállomány az USA-ban a GDP száza
lékában, 1970-2011
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3. ábra. A Gini-koefficiens növekedése, OECD-átlag

Az egyenletes növekedés, a stabil pénz, némi társadalmi egyenlő
ség, a kapitalizmus által megteremtett gazdagság részleges szétterí
tése a tőke nélküliek között – ezeket hagyományosan előfeltételeknek 
tekintették ahhoz, hogy a kapitalista politikai-gazdasági rendszer ren
delkezzen a szükséges legitimitással. Ami a leginkább riasztó ebből 
a perspektívából nézve, az az, hogy az említett három kritikus trend 
kölcsönösen erősítheti egymást. Temérdek bizonyíték szól amellett, 
hogy a növekvő egyenlőtlenség lehet az egyik oka növekedés lassulá
sának, minthogy az egyenlőtlenség egyrészt visszafogja a produktivitás 
emelkedését, másrészt gyöngíti a keresletet. Az alacsony növekedés 
pedig a maga részéről fölerősíti az egyenlőtlenséget azáltal, hogy 
intenzívebbé teszi az elosztási konfliktusokat, a szegényeknek tett 
engedmények egyre költségesebbé válnak a gazdagok számára, így 
a gazdagok egyre makacsabban ragaszkodnak a piac „Máté elvéhez”: 
„Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek 
pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.”3 Továbbá, a növekvő 
adósságtömeg, miközben nem segít a gazdasági növekedés lelassu
lásán, tovább erősíti az egyenlőtlenséget a „financializációval” együtt 
járó szerkezeti változások miatt – miközben a financializáló célja elvileg 
épp a bérből élők és fogyasztók kompenzálása lett volna a növekvő 
jövedelmi egyenlőtlenségért, amit a stagnáló bérek és a közszolgálta
tások megnyirbálása okoz.

Lehetséges mármost, hogy a káros trendeknek ez az ördöginek lát
szó köre örökké folytatódik? Vannak-e ellenerők, amelyek megtörhetik 
– s mi fog történni, ha nem történik meg ilyen ellenerők megjelenése, 
mint ahogy az utóbbi négy évtizedben sem? A történészek arról tájé
koztatnak bennünket, hogy válságok nem jelentenek semmi újdonságot 
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12 a kapitalizmusban, s lehet, hogy ennek a rendszernek még szüksége 
is van rájuk hosszú távú egészségéhez. De amiről ők beszélnek, azok 
ciklikus mozgások vagy véletlenszerű sokkok, amelyek után a tőkés 
gazdaságok újra egyfajta egyensúlyi állapotba jutnak, legalábbis idő
legesen. Amit viszont ma látunk, az visszatekintve egy folyamatos és 
fokozatos hanyatlásnak tűnik, amely bár elhúzódó, de annál inkább 
megállíthatatlan. Más dolog kilábalni az alkalmi Reinigungskrise-ből 
(tisztító válság), és megtörni egy számos összefonódó tényezőből faka
dó hosszú távú trendet. Ha azt tesszük föl, hogy az egyre alacsonyabb 
növekedés, egyre magasabb egyenlőtlenség, és ezek mellett az egyre 
följebb ívelő adósság nem tartható fönn a végtelenségig, s mindez 
együttesen egy olyan válságba torkolhat, amelyik rendszerszintű – de 
aminek a jellegét még elképzelnünk is nehéz –, vajon láthatjuk-e jeleit 
egy közelgő irányváltásnak?

Egy újabb szükségmegoldás

Erre nézvést nem jók a hírek. Hat év telt el 2008, a háború utáni vál
ságok szekvenciájának eddigi csúcspontja óta. Amíg a szakadékba 
zuhanás emléke még friss volt, bőségesen jelentkeztek a követelések 
és tervek „reformokra”, hogy megóvják a világot egy ilyen csapás meg
ismétlődésétől. A különböző nemzetközi konferenciák és csúcstalálko
zók egymást követték, de most, fél évtizeddel később már világos, hogy 
gyakorlatilag semmi sem sült ki belőlük. Közben a pénzügyi szektor, 
ahonnan a katasztrófa elindult, a teljes felépülés jeleit mutatja: a profi
tok, osztalékok, fizetések és bónuszok visszakúsztak oda, ahol koráb
ban voltak, az ígért „re-reguláció”, az új szabályozások belefulladtak a 
nemzetközi alkudozások és az államokon belüli lobbizás mocsarába. 
A kormányokat, legfőképpen az Egyesült Államokét, szilárdan marká
ban tartja a pénzügyi szektor. S miután ez utóbbit bőkezűen ellátták 
a semmiből megteremtett olcsó pénzzel, a jegybankokban dolgozó jó 
barátok – akik közül kiemelkedett a Goldman Sachs korábbi embere, 
Mario Draghi, az ECB élén –, a pénzügyi óriások egyszerűen ráültek az 
így megszerzett forrásokra vagy az államadósságba fektették be őket. 
A növekedés vérszegény maradt, ahogy a munkaerő-piaci kereslet is; a 
soha nem látott likviditás nem indította be a gazdaságot; s az egyenlőt
lenség még megdöbbentőbb magasságokat ér el, mivel azt a csekély 
növekedést, ami van, kisajátította és kisajátítja a csúcsjövedelmeket 
bezsebelők egyszázaléknyi társasága – a zsákmány oroszlánrészét 
pedig még közülük is csak egy kicsiny rész kaparintja meg.4

Úgy látszik, csakugyan kevés okunk van derűlátásra. Jó ideje már, 
hogy az OECD-országok kapitalizmusát a pénzkínálat bőkezű injekciói 
tartják mozgásban. Folytatódik a monetáris expanzió politikája, bár ter
vezői mindenki másnál jobban tudják, hogy ez nem mehet így örökké. 



A
n

A
lí

zi
s

13Valóban, 2013-ban Japánban és az USA-ban történt is néhány próbál
kozás szakítani ezzel a gyakorlattal. De mihelyt a részvényárfolyamok 
zuhanni kezdtek, a monetáris expanzió befagyasztása, a „tapering” 
későbbre halasztódott. Június közepén a bázeli BIS (Nemzetközi Fize
tések Bankja) – minden központi bank anyabankja – bejelentette, hogy 
a „kvantitatív enyhítésnek” (quantitative easing) véget kell vetni. Éves 
beszámolójukban kiemelték, hogy a jegybankok kénytelenek voltak, 
válaszul a válságra és a lassú kilábalásra, kibővíteni mérlegszámláikat, 
„amelyek most már együttesen nagyjából háromszorosára emelkedtek 
válság előtti szintjüknek – és tovább növekednek”.5 Erre szükség volt, 
hogy „elejét vegyék a pénzügyi összeomlásnak”, ám most már a cél 
más kell hogy legyen: „visszaállítani erős és fönntartható növekedési 
pályára a még stagnáló gazdaságokat”. Ez azonban meghaladta a 
központi bankok lehetőségeit, merthogy:

„nem képesek végrehajtani azokat a strukturális és pénzügyi 
reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gazdaságok 
visszatérjenek a reálgazdasági növekedés ösvényére, amit mind 
a hatóságok, mind a közvélemény kívánnak és várnak. Amit a 
központi bankok tettek a recesszióból való kilábalás alatt, az se
gített időt nyerni [...] De ezt az időt nem jól használták ki, mivel a 
továbbra is alacsony kamatlábak és a nemkonvencionális politikai 
lépések megkönnyítették a magánszektornak, hogy elhalasszák az 
adósságleépítést, könnyűvé tette a kormányok számára a deficit 
finanszírozását, a hatóságok pedig könnyűszerrel elodázhatták 
a reálgazdaságban és a pénzügyi rendszerben esedékes refor
mokat. Végtére is az olcsó pénzzel könnyebb kölcsönözni, mint 
megtakarítani, könnyebb költeni, mint adózni, könnyebb ugyan
olyannak maradni, mint változtatni.”

Látszólag ezt a nézetet osztotta a Bernanke vezette Federal Reserve 
is. 2013 nyarának végén úgy látszott, a jegybank annak bejelentésére 
készül, hogy lejárt a könnyű pénzek ideje. Szeptemberben azonban 
ismét csak elmaradt a várt visszatérés a magasabb kamatlábakhoz. 
Indokul az hangzott el, hogy „a gazdaság” kevésbé tűnik „erősnek”, 
mint amire számítottak. A globális tőzsdeárfolyamok azonnal megin
dultak fölfelé. 

A valódi oka, persze, amiért a visszatérés a konvencionálisabb 
monetáris politikához annyira nehéz, olyasmi, amit egy nemzetközi 
intézmény, mint amilyen a BIS, könnyebben kimondhat, mint az – ez 
idő szerint legalábbis – politikailag sebezhetőbb jegybankok. A dolgok 
úgy állnak jelenleg ugyanis, hogy az egyedüli meglévő alternatívája a 
kapitalizmus korlátlan monetáris expanzióval való életben tartásának 
a neoliberális gazdasági reformokkal való újraélesztési kísérlet, vagy 
ahogyan elegánsan benne foglaltatik a BIS 2012–13. évi beszámo
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növekedéshez”. Más szóval, keserű orvosság sokaknak, magasabb 
ösztönzők keveseknek.6 

A probléma a demokráciával

A modern kapitalizmus válsága és jövője megvitatásának itt rá kell tér
nie a demokratikus politika kérdésére. A kapitalizmust és a demokráciát 
hagyományosan egymás ellenségeinek tekintették, mígnem a háború 
utáni társadalmi kiegyezés úgy tűnt, hogy összebékítette a kettőt.  
A tőketulajdonosok még a XX. század jelentős részében is attól féltek, 
hogy a demokratikus politikával kialakuló többség megszüntetheti a 
magántulajdont, miközben a dolgozók és szervezeteik avval számoltak, 
hogy a kapitalisták előjogaik védelmében az autoritárius kormányzás
hoz való visszatérést támogatják majd adott esetben. Csak a hideghá
borús világban tűnt úgy, hogy a kapitalizmus és a demokrácia egymás 
szövetségeseivé váltak, ahogy a gazdasági fejlődés elfogadtatta a 
munkásosztály többségével a szabadpiaci, magántulajdonosi rezsimet. 
Az a benyomás alakulhatott ki így, hogy a demokratikus szabadság 
elválaszthatatlan a piac és a profitcsinálás szabadságától, sőt függ is 
attól. Mára viszont visszatértek a súlyos kétségek azt illetőleg, hogy a 
kapitalista gazdasági rendszer és a demokratikus politika összefér-e 
egymással. A köznép körében manapság általánosan elterjedt véle
mény, hogy az ő életükben a politika nem képes jelentős változásokat 
elérni, hiszen az általános tapasztalat az állandósult patthelyzet, az 
inkompetencia és a korrupció. Az egyre inkább belterjes és csak ön
magát kiszolgáló politikai osztályt összeköti a „nincs más alternatíva” 
jelszava. Ezen egyszerre értendő az általuk folytatott politika és ők 
maguk alternatívanélkülisége. Ennek egyik eredménye a választók 
távolmaradása, a szavazótáborok erős labilitásával kombinálva, ami 
egyre nagyobb mérvű választói fragmentálódást produkál, a „populista” 
protestpártok és az állandó kormányzati instabilitás miatt.7 

A háború utáni demokrácia legitimációja azon a premisszán nyugo
dott, hogy az államok képesek közbeavatkozni a piacokon, és a polgá
rok érdekében korrigálni azok működését. A növekvő egyenlőtlenség 
évtizedei, majd a kormányok teljes tehetetlensége 2008 előtt, alatt 
és után erősen kétségbe vonták mindezt. A kormányok és a politikai 
pártok az OECD-demokráciákban – miközben ez utóbbiak a globális 
piacgazdaság egészében egyre jelentéktelenebbé válnak – lénye
gében tétlenül nézték végig, ahogyan „a demokratikus osztályharc”8 
posztdemokratikus politikai szórakoztatóiparrá züllött. Időközben külö
nösebb fönnakadások nélkül lezajlott a kapitalizmus politikai gazdaság
tanának átalakulása a háború utáni keynesianizmusból a neoliberális 
hayekizmussá: azaz a gazdasági növekedés egy olyan formulájából, 
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tottunk egy olyanba, amelyik az alulról fölfelé irányuló újraelosztástól 
várta ugyanezt. A hayekizmus az egalitárius demokráciát, amelyet a 
keynesianizmus idején még gazdaságilag produktívnak láttak, a haté
konyságot aláásó tehernek tekinti, mivel ez utóbbi a piacok – és a velük 
járó kumulatív előnyök – újraosztó politikai torzító-mechanizmusoktól 
való elszigeteléséből vezeti le a növekedést.

A divatos antidemokratikus retorika központi témája a modern állam 
fiskális válsága, ami az államháztartás adósságának elképesztő növe
kedésében tükröződik 1970 óta (4. ábra). Ezért a választói többséget 
okolják, ami állítólag lehetőségei fölött él,9 a társadalom „közös erőfor
rásait” felélve; és persze az opportunista politikusokat, akik rövidlátó 
szavazóik támogatását olyan pénzen vásárolják meg, amivel nem is 
rendelkeznek valójában. Hogy a fiskális válságot aligha okozhatta az 
újraelosztó demokrácia túltengése, az belátható abból az egyszerű 
tényből, hogy az államadósság fölhalmozása egybeesett a választói 
részvétel csökkenésével, különösképp a jövedelmi skála alsó végén, 
és együtt haladt a zsugorodó szakszervezeti tagszámokkal, a sztrájkok 
eltűnésével, a jóléti állam visszanyesésével és a robbanásszerűen 
növekvő jövedelmi egyenlőtlenséggel. Ami ezzel szemben valóban 
összefüggött a közpénzügyek megroggyanásával, az az általános 
adózási szint csökkenése (5. ábra) és az adórendszer fokozódóan 
regresszív jellege volt, a csúcsjövedelmek és a nagy társaságok adói 
„reformjainak” eredményeképpen (6. ábra). Továbbá, a kormányok 
azáltal, hogy az adóbevételeket adósságokkal helyettesítették, elő
segítették a további egyenlőtlenséget, amennyiben biztos befektetési 
lehetőségeket kínáltak azoknak, akiknek a pénzét már nem akarták 
vagy tudták (adókkal) elvonni, ehelyett így kölcsönöket kellett felvenni 
az utóbbiaktól. A kormányok által kibocsátott kötvények vásárlói, nem 
úgy, mint az adófizetők, továbbra is tulajdonosai azoknak az összegek
nek, amiket az államnak befizetnek, és még kamatot is szednek érte, 
amit az állam tipikusan egy egyre kevésbé progresszív adórendszer 
bevételeiből finanszíroz – és mindezeket a befektetett vagyonokat még 
át is örökíthetik gyermekeikre. Emellett a fölgyülemlő államadósságot 
politikailag érvként lehetett használni arra, hogy visszavágják az állami 
kiadásokat és privatizálják a közszolgáltatásokat, tovább korlátozva az 
újraelosztó demokratikus beavatkozást a tőkés gazdaságba.
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4. ábra. Államadósság a GDP százalékában megadva, 1970–2011 
(súlyozatlan átlag)

5. ábra. Teljes adóbevétel a GDP százalékában, 1970–2011 (súlyo
zatlan átlag)



A
n

A
lí

zi
s

17

6. ábra. Legmagasabb személyijövedelemadó-kulcsok, 1900–2011

A piacgazdaság intézményes védelme a demokratikus közbe
avatkozás ellen jócskán előrehaladt az utóbbi évtizedekben. A szak
szervezetek mindenütt hanyatlóban vannak, és számos országban, 
mindenekelőtt az USA-ban, egyenesen a gyökerestül való kiirtásuk 
volt a cél. A gazdaságpolitika rendszerint átkerült a „független” – azaz 
demokratikusan elszámoltathatatlan – központi (jegy)bankokhoz, 
amelyek mindenekelőtt a pénzpiacok egészségével és ügyfélkörével 
törődnek.10 Európában a nemzetállami gazdaságpolitikát, beleértve a 
bérpolitikát és a költségvetés készítését, mindinkább nemzetek fölötti 
intézmények irányítják, mint amilyen az Európai Bizottság és az Euró
pai Központi Bank, amelyek a populáris demokrácia hatókörén kívül 
esnek. Ez hatékonyan de-demokratizálja az európai kapitalizmust – 
anélkül, persze, hogy de-politizálná.

Mégis vannak kétségek a profitfüggő osztályok körében azt illető
en, hogy vajon a demokrácia, még kiherélt jelenkori változatában is, 
lehetővé teszi-e a gazdasági rezsimjük gyógyulásához szükséges 
neoliberális „strukturális reformokat”. Az átlagpolgárokhoz hasonlóan, 
bár ellenkező okokból, az elitek is elvesztették hitüket a demokratikus 
kormányzásban és ennek alkalmasságában arra, hogy átalakítsák a 
társadalmakat a piac parancsainak megfelelően. Az ún. Közösségi 
Választások elméletének  (Public Choice theory) lesújtó véleménye 
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18 a demokratikus politikáról, mint amelyik opportunista politikusok és 
klienseik szolgálatában eltorzítja a piac igazságát, közhellyé vált az 
elit közönség körében – ahogy az a hiedelem is, hogy a demokratikus 
politikától megtisztított piaci kapitalizmus nemcsak hatékonyabb, de 
erényesebb és felelősebb is.11 Dicsérik az olyan országokat, mint 
Kína, autoritárius politikai rendszerükért, merthogy egy ilyen politikai 
rendszer úgymond sokkal alkalmasabb arra, hogy megbirkózzék a 
„globalizáció kihívásaival”, mint az egalitárius hajlamú többségi demok
rácia. Ez a retorika kezd föltűnően hasonlítani ahhoz, ahogyan a tőkés 
elit a két világháború között a német és az olasz fasizmust (sőt még a 
sztálini kommunizmust is) méltatta, ezeknek szemlátomást magasabb 
rendű gazdaságirányításáért.12 

Manapság a neoliberális főáramlatú politikai utópia egy „piackonform 
demokrácia”, megfosztva a piackorrigáló erőktől, és megtámogatva az 
alulról fölfelé irányuló, „ösztönző-kompatibilis” újraelosztással.13 Habár 
ez a projekt már jócskán előrehaladt mind Nyugat-Európában, mind az 
Egyesült Államokban, előmozdítói továbbra is azért aggódnak, hogy a 
háború utáni kompromisszumból örökölt politikai intézményeket esetleg 
visszafoglalhatja a társadalmi többség, hogy az utolsó percben mégis 
meggátolják a válság neoliberális típusú megoldását. Az elit nyomása 
az egalitárius demokrácia gazdasági semlegesítéséért ennélfogva 
változatlanul folytatódik; Európában ez azt jelenti, hogy folytatódik 
a politikai-gazdasági döntéshozatal áthelyezése a nemzetek fölötti 
intézményekhez, mint az Európai Központi Bank vagy a kormányfők 
csúcstalálkozói.

Kapitalizmus a szakadék szélén?

Leáldozóban a kapitalizmus napja? Az 1980-as években azt a gon
dolatot, hogy a „modern kapitalizmus” működtethető „vegyes gazda
ságként”, amit egyszerre technokrata módon irányítanak és demokra
tikusan ellenőriznek, elvetették. Később, a neoliberális forradalomban 
a társadalmi és gazdasági rendet új módon úgy kezdték el felfogni, 
mint ami a „piaci erők szabad játékából” születik meg. De a 2008-as 
krachhal az önszabályozó piac ígérete, amely önmagától egyensúlyi 
állapotba kerül, szintén diszkreditálódott, anélkül, hogy elfogadható 
új formula bukkant volna föl a politikai-gazdasági kormányzásra. Ez 
önmagában véve is tekinthető egy rendszerszintűvé vált válság tüne
tének, amely annál mélyebb, minél jobban elhúzódik.

Nézetem szerint itt a legfőbb ideje a csökkenő növekedés, fokozódó 
egyenlőtlenség és növekvő eladósodás évtizedeinek – valamint az 
1970-es évek inflációja, az ezt követő államadósság-válságok és végül 
a pénzügyi válságok egymás követő agóniái – fényében ismét úgy 
felfogni a kapitalizmust, mint történeti jelenséget, amelynek nemcsak 
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19kezdete, de vége is van. Ehhez szakítanunk kell a társadalmi és intéz
ményi változás félrevezető modelljeivel. Amíg úgy képzeljük, leninista 
módon, hogy a kapitalizmus vége mintegy rendeletileg kimondható, 
valamiféle kormány vagy központi bizottság által, addig örökkévalónak 
kell vélnünk a kapitalizmust. (Valójában a Moszkva központú kommu
nizmus volt az, amelyiknek rendeletileg lehetett és lett is vége.) Más a 
kép, ha ahelyett, hogy azt képzelnénk, valamilyen kollektív döntéssel 
gondviselésszerűn eltervezett új rendet állítanak majd a kapitalizmus 
helyébe, megengedjük annak a lehetőségét, hogy a kapitalizmus egy
szerűen magától összeomoljon.

Úgy vélem, meg kell tanulnunk úgy gondolkodni a kapitalizmus eljö
vendő végéről anélkül, hogy magunkra vállalnánk a felelősségét, hogy 
megválaszoljuk a kérdést, milyen rendszert állítunk majd a helyébe. 
Marxista – vagy jobban mondva modernista – előítélet, hogy a kapita
lizmus mint történelmi korszak csak akkor fog véget érni, amikor egy 
új, jobb társadalom van a láthatáron, és azt egy forradalmi szubjektum 
kész bevezetni az emberiség haladása érdekében. Ez az elképzelés 
olyan fokú politikai kontrollt feltételez saját közös sorsunk fölött, ami
ről még csak nem is álmodhatunk a kollektív ágensek (sőt a kollektív 
ágensek reményének) a neoliberális-globalista forradalomban történt 
lerombolása után. Sem valamilyen alternatív jövő utópikus látomása, 
sem emberfölötti előrelátás nem szükségeltetik ahhoz, hogy igazoltnak 
lássuk a vélekedést: a kapitalizmus a maga Götterdämmerungjához 
érkezett. Én hajlok rá, hogy komolyan ez utóbbit proponáljam, annak 
teljes tudatában, hogy sokszor nyilvánították már holttá a kapitalizmust 
a múltban. Tény, hogy a kapitalizmus minden nagy teoretikusa meg
jósolta ennek közelgő kimúlását, amióta csak e fogalom használatba 
jött az 1800-as évek derekán. Nemcsak olyan radikális kritikusairól van 
itt szó, amilyen Marx vagy Polányi, de olyan polgári teoretikusokról is, 
mint milyen Weber, Schumpeter, Sombart vagy Keynes.14

Az azonban, hogy valami egy ideig nem történt meg, ellentmondva 
számos korábbi ésszerű jóslatnak, nem jelenti azt, hogy sohasem fog 
megtörténni; itt nem létezik induktív bizonyítás. Hiszem, hogy ezúttal 
más a helyzet, ennek egyik tünete, hogy maguknak a kapitalizmus 
vezető technikai szakértőinek sincs semmiféle elképzelésük, ho
gyan lehetne a rendszert újra működőképessé tenni – lásd például a 
Federal Reserve igazgatótanácsa 2008-as üléseinek nemrég közzétett 
jegyzőkönyveit,15 vagy a központi bankok apparátusainak kétségbe
esett keresését, hogy mikor is lenne helyes véget vetni a „kvantitatív 
enyhítésnek”. Ez azonban csupán a probléma fölszíne. Emögött az a 
sokkal súlyosabb probléma húzódik meg, hogy a tőkés haladás mára 
szétmorzsolt többé-kevésbé minden politikai ágenset, amely épp a 
tőke korlátozása által képes volt stabilizálni azt. Hiszen a kapitalizmus 
mint társadalmi-gazdasági rendszer stabilitása azon alapszik, hogy 
Eigendynamikját korlátozzák és határok között tartsák ellene ható 
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20 erők – kollektív érdekek és intézmények, amelyek a tőkefölhalmozást 
társadalmi fékek és ellensúlyok rendszerének vetik alá. Egyszóval, a 
kapitalizmus saját magát épp azzal aknázhatja alá, hogy túl sikeres. 
Ezt a pontot alább részletesebben tárgyalom.

A bennem élő kép a kapitalizmus végéről – s hiszem, hogy ez a vég 
már részben itt van és benne élünk – egy olyan társadalmi rendszer 
képe, amely krónikus lepusztulás állapotában van, amit saját termé
szete okoz, függetlenül attól, hogy nem dereng föl semmilyen járható 
alternatíva. Miközben nem tudjuk, pontosan mikor és hogyan fog 
eltűnni a kapitalizmus, ami súlyosan nyom a latban, az az, hogy nincs 
a láthatáron olyan erő, amelyiktől azt lehetne várni, hogy megfordítja a 
fönt leírt trendeket (és ezek egymást kölcsönösen erősítő jellegét) a 
gazdasági növekedést, a társadalmi egyenlőtlenségeket és a pénz
ügyi stabilitást illetően. Ellentétben az 1930-as évekkel, ma nincs a 
láthatáron olyan politikai-gazdasági formula, akár bal-, akár jobboldali, 
amely a kapitalista társadalmaknak koherens új szabályozással és  
– az l’école de la régulation teoretikusainak értelmében – régulationnal 
szolgálhatna. A társadalmi integráció és a „rendszer-integráció” visz
szafordíthatatlan kárt szenvedni látszik, és további romlás vár rá.16  
A legvalószínűbb, hogy az idő múlásával folytatódik a kis és nem is 
olyan kis funkciózavarok halmozódása; önmagukban véve ezek egyike 
sem halálos, de a legtöbbjük kijavíthatatlan, annál is inkább, mivel túl 
sok lesz belőlük ahhoz, hogy egyenként kezelni lehessen őket. Ebben 
a folyamatban az egész részei egyre kevésbé és kevésbé illeszkednek 
egymáshoz; szaporodnak a mindenféle súrlódások; előre nem látható 
következmények bukkannak föl mindenütt, egyre homályosabb oksági 
kapcsolatokon keresztül. A bizonytalanság egyre fokozódik; ilyen-olyan 
válságok – legitimációs, termelékenységi vagy mind a kettő – követik 
egymást gyors egymásutánban, miközben a kiszámíthatóság és kor
mányozhatóság egyre inkább eltűnik (ahogy már évtizedek óta látjuk). 
Alighanem az ezernyi időleges szükségmegoldás, amit a rövid távú 
válságkezelésre agyaltak ki, össze fog omlani a napi katasztrófák súlya 
alatt, amelyeket egy mély, anómikus zűrzavarba süllyedt társadalmi 
rend produkál.

A kapitalizmus végének folyamatként, nem pedig eseményként való 
fölfogása fölveti a kérdést, hogyan definiáljuk a kapitalizmust. A társa
dalmak komplex entitások, amelyek nem halnak meg úgy, ahogyan az 
organizmusok: a totális kihalás ritka kivételeivel a diszkontinuitás min
dig bele van ágyazva valamilyen kontinuitásba. Ha azt mondjuk, hogy 
vége egy társadalomnak, úgy értjük, hogy organizációjának bizonyos 
vonásai, amelyeket lényegesnek tartunk, eltűntek; mások ugyanakkor 
továbbélhetnek. Azt javaslom, annak megállapításához, hogy a ka
pitalizmus él-e, haldoklik-e, vagy máris halott, határozzuk meg ezt a 
rendszert mint modern társadalmat,17 amelyik kollektív újratermelését 
a tőkefölhalmozást célzó, egyénileg ésszerű, kompetitív profitmaxima
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21lizálásnak szándéktalan mellékhatásaként valósítja meg, egy olyan 
„munkafolyamat” révén, amelyik egyesíti a magántulajdonban lévő 
tőkét az áruvá tett munkaerővel, beteljesítve Mandeville ígéretét a ma
gánbűnök közjótéteményekké változtatásáról.18 Azt állítom, hogy ezt az 
ígéretet a jelenkori kapitalizmus nem tudja többé betartani – befejezve 
történeti létezését mint önreprodukáló, fönntartható, kiszámítható és 
legitim társadalmi rend.

Az ekképpen definiált kapitalizmus kimúlása nem valószínű, hogy 
szorosan követné bárkinek a terveit vagy forgatókönyvét. Ahogy a 
hanyatlás előrehalad, óhatatlanul politikai tiltakozásokat és mindenféle 
kollektív beavatkozási kísérletet vált ki. De ezek hosszú ideig aligha
nem megmaradnak afféle luddita kísérleteknek: helyiek, elszórtak, 
összehangolatlanok és „primitívek” – hozzájárulnak a káoszhoz, miköz
ben képtelenek megteremteni egy új rendet, legföljebb szándéktalanul 
segítve annak létrejöttét. Azt gondolhatná az ember, hogy egy efféle 
hosszan tartó válság számos lehetőséget kreál a reformista vagy forra
dalmi ágensek számára. Mégis úgy látszik, hogy a bomló kapitalizmus 
nem csupán magát bomlasztja szét, hane a vele szembeni ellenállást 
is, megfosztva attól a képességétől, hogy akár legyőzze, akár meg
mentse a kapitalizmust. Így tehát a kapitalizmusnak ahhoz, hogy vége 
legyen, gondoskodnia kell saját elpusztításáról – és érvelésem szerint 
pontosan ennek vagyunk ma tanúi.

Pirruszi győzelem

De hogyan lehet a kapitalizmus, akármilyen problémákkal is küzd, egy
általán válságban, ha már nincs komolyan vehető ellenzéke? Amikor a 
kommunizmus 1989-ben összeroppant, ezt széles körben úgy tekin
tették mint a kapitalizmus végső győzelmét, mint „a történelem végét”. 
Még ma, 2008 után is mindenütt a kihalás szélére sodródva tengődik 
a „régi” baloldal, miközben egy valóban új újbaloldal mindmáig nem 
jelent meg. A szegények és hatalomtól megfosztott tömegek éppúgy, 
mint a viszonylag tehetősek, úgy látszik, rendíthetetlenül a fogyasztói 
életmód gyakorlói és foglyai, kollektív javak, míg a kollektív cselekvés 
és kollektív szerveződés mindenütt kiment a divatból. Ha valóban 
nincs alternatívája, miért ne folytatódhatna tovább a kapitalizmus, ha 
másért nem is, egyszerűen azért, mert semmilyen ellenfél nem jelenik 
meg? Első ránézésre csakugyan sok minden szól az ellen, hogy holttá 
nyilvánítsuk a kapitalizmust, még ha látjuk is az „írást a falon”. Ami 
az egyenlőtlenséget illeti, a társadalom egyszerűen hozzászokhat, 
különösen a tömegszórakoztatás és a politikai elnyomás segítségével. 
Továbbá, bőségesen van példa arra, hogy olyan kormányokat válasz
tanak újra, amelyek megvágják a szociális kiadásokat, és privatizálják 
a közszolgáltatásokat, hogy biztosítsák a stabil pénzt a tőketulajdo
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22 nosok számára. A környezetrombolás viszonylag lassan halad előre 
az emberi élet hosszához képest, így letagadható, miközben meg is 
tanulunk együtt élni vele. További technológiai újításokat, amelyekkel 
időt nyerhetünk, mint amilyen a hidraulikus-rétegrepesztéses palagáz-
kitermelés (fracking), sosem lehet kizárni, s ha vannak is talán határai 
a fogyasztói életstílus pacifikáló hatásának, világos, hogy még igen 
távol vagyunk tőlük. Az időnket és életünket mind jobban felélő munka-
rezsimekhez való alkalmazkodás kompetitív kihívásnak is tekinthető, 
amely lehetőség újabb személyes teljesítményekre. A jó élet kulturális 
definíciói mindig is igen rugalmasak voltak, és még tovább lehet őket 
nyújtani, hogy megfeleljenek az egyetemes áruvá változtatás tenden
ciájának, legalábbis ameddig el lehet fojtani, nevetségessé tenni vagy 
másképpen marginalizálni a kapitalista szellemű átnevelés ellen irányu
ló radikális vagy vallási kihívásokat. Végül, a mai stagnáláselméleteket 
csak a Nyugatra, vagy akár csak az Egyesült Államokra lehet alkalmaz
ni, de nem Kínára, Oroszországra, Indiára vagy Brazíliára – azokra az 
országokra, ahova a gazdasági növekedés frontja áttelepülni látszik, 
ahol hatalmas szűzföldek várnak, hogy hozzáférhetővé tegyék őket a 
kapitalista „haladás” számára.19 

Mindezekre a felvetésekre azt válaszolnám: az ellenállás, a rend szer-
ellenzék hiánya valójában inkább probléma a kapitalizmus számára, 
nem pedig előny. A társadalmi rendszerek a belső heterogenitástól 
fejlődnek, a szervező elvek pluralizmusától, amelyek megóvják őket 
attól, hogy teljesen egyetlen célnak rendeljenek alá mindent, kirekesztve 
a többit, amelyekre szintén szükség volna a rendszer fönntarthatósá
gához. A valóságos kapitalizmus sokat nyert a profit és a piac uralma 
elleni mozgalmak megjelenéséből. A szocializmus és a szakszerveze
tek, azáltal, hogy féket jelentettek a mindent áruvá változtatás tenden
ciájával szemben, megóvták a kapitalizmust attól, hogy lerombolja a 
maga nem kapitalista alapjait – a bizalmat, a jóhiszeműséget, az altru
izmust, a családon és a közösségeken belüli szolidaritást és efféléket.  
A keynesianizmus és a fordizmus alatt a kapitalizmus több-kevésbé 
lojális ellenzéke biztosította és stabilizálta az aggregált keresletet, külö
nösen recessziók idején. Ahol a körülmények kedvezők voltak, a mun
kásosztály szerveződése még segített is emelni a termelékenységet, 
rákényszerítve a tőkét, hogy fejlettebb termelési koncepciók irányában 
haladjon előre. Ebben az értelemben mondotta Geoffroy Hodgson, hogy 
a kapitalizmus csakis addig képes életben maradni, ameddig nem telje
sen kapitalista – amíg nem tisztította meg önmagát vagy a társadalmat, 
amelyen belül létezik, a „szükségszerű tisztátalanságoktól”.20 Innen 
nézve, az, hogy a kapitalizmus vereséget mért ellenzékére, pirruszi 
győzelem lehet, megszabadítva a rendszert azoktól az ellensúlyt képe
ző erőktől, amelyek olykor kényelmetlenségeket okoztak számára, de 
ténylegesen támaszaiként funkcionáltak. Lehet, hogy a győzedelmes 
kapitalizmus saját legádázabb ellenségévé vált?
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23Az áruvá változtatás (commodification) határai

E lehetőség vizsgálata végett szeretnék visszatérni Polányi Károly gon
dolatához a piaci terjeszkedés társadalmi korlátairól, ami megalapozza 
nála a három „fiktív árucikk” – a munkaerő, a föld (vagy a természet) 
és a pénz – fogalmát.21 Egy fiktív áru úgy definiálható, mint egy olyan 
erőforrás, amelyre a kínálat és kereslet törvényei csak részben és 
nehezen alkalmazhatók, ha egyáltalán alkalmazhatók; így áruként 
csak gondosan definiált és szabályozott keretek között kezelhető, 
mert a teljes kommodifikáció elpusztítja vagy használhatatlanná teszi. 
A piacoknak azonban az a bennük rejlő tendenciájuk, hogy eredeti te
rületükön, az anyagi javakkal való kereskedésen túlra is átterjedjenek, 
benyomuljanak az élet minden szférájába, tekintet nélkül arra, hogy 
alkalmasak-e az áruvá változtatásra – vagy Marx kifejezésével, hogy 
alávessék ezeket a tőkefölhalmozás logikájának. A piaci terjeszkedést 
tehát, hacsak nem fogják vissza korlátozó intézmények, állandóan az 
a veszély fenyegeti, hogy aláaknázza saját magát, s egyben az egész 
tőkés gazdaság és társadalmi rendszer életképességét is.

Ma valóban úgy tűnik, a piaci terjeszkedés elérte a kritikus szintet 
Polányi mindhárom fiktív árucikkének vonatkozásában, minthogy az 
intézményes biztosítékok, amelyek arra szolgáltak, hogy megóvják 
ezeket a teljes piacosítástól, súlyosan erodálódtak. Alighanem erről 
van szó a fejlett kapitalista társadalmakban az új munkaidőrezsim 
után folyó keresés esetében (munkaerő áru), különösen az időnek a 
társadalmi és a gazdasági viszonyok és tevékenységek között való új 
allokációját tekintve; illetve a fönntartható energiarezsim (a természet 
mint áru), valamint a stabil pénzügyi rezsim – amely megoldaná a 
pénz és termelés allokációját – utáni kutatás esetében. A társadalmak 
mindhárom téren új, hatékony korlátozások után tapogatóznak, ame
lyeket a terjeszkedés logikájára szabnának ki,22 amely logika a privát 
meggazdagodás lehetőségeként intézményesült, s ekképpen alapvető 
a tőkés társadalom számára. Ezek a korlátozások azokat az egyre 
megterhelőbb igényeket céloznák meg, amelyeket a munkáltatói rend
szer támaszt az emberi munka iránt, a tőkés termelési és fogyasztási 
rendszer a véges természeti erőforrások iránt, s a pénzügyi és bank
rendszer a pénz, hitel és adósság egyre bonyolultabb piramisában az 
egymás közötti bizalom iránt.

Ha egyenként szemügyre vesszük a Polányi megjelölte három 
válságzónát, azt kell látnunk, hogy a pénz túlzott mérvű áruvá tétele 
vitte padlóra a globális gazdaságot 2008-ban: az olcsó hitel korlátlan 
kínálatának átalakítása egyre követhetetlenebb pénzügyi „termékké” 
fújta föl az ingatlanpiaci buborékot mindaddig elképzelhetetlenül és 
példátlanul nagyra. Az USA pénzügyi piacainak az 1980-as években 
indult deregulációja eltörölte a korlátozásokat, amelyeket a pénzáru 
magántermelése és piacosítása elé állítottak a nagy világgazdasági 
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24 válság után. A „financializáció” néven ismeretessé vált folyamat látszott 
az egyetlen megmaradt eszköznek arra, hogy helyreállítsák a globális 
kapitalizmus hegemónja gazdaságának további növekedését és pro
fitabilitását. Az elszabadult pénzügyi szektor azonban óriási erőforrá
sainak jó részét lobbizásba fektette, a megfontolt szabályozás további 
lebontásáért, nem is szólva arról, hogy ahol csak lehetett, minden még 
megmaradt szabályt kijátszott. Utólagos bölcsességgel könnyű belátni, 
milyen hatalmas kockázattal járt a régi M–C–M’ (pénz – tőke – több 
pénz) rezsiméről áttérni az új M–M’ (pénz – több pénz) rezsimre, mint 
ahogy azt is, hogy az egyre fokozódó egyenlőtlenség összefügg a 
bankszektor aránytalan növekedésével.23 

A természetet illetőn növekszik az aggodalom a végtelen terjesz
kedés tőkés elve és a természeti erőforrások véges kínálata közti 
feszültség – amelyet egyre többen észlelnek – miatt. A különféle 
elnevezések alatt futó neomalthusi értekezések az 1970-es években 
váltak népszerűvé. Gondoljunk ezekről bármit – némelyiket közülük 
túl korai riasztásnak tartjuk ma már – komolyan senki sem tagadhatja, 
hogy a gazdag kapitalista társadalmak energiafogyasztási mintáit nem 
lehet kiterjeszteni a világ többi részére az emberi élet lényegi előfel
tételeinek lerombolása nélkül. Versenyfutás kezd kialakulni egyfelől 
a természeti erőforrások előrehaladott kimerülése, másfelől pedig a 
technológiai innováció között – szintetikus anyagokkal helyettesíteni 
a természeteseket, megelőzni vagy helyrehozni a környezeti károkat, 
menedékhelyeket kiötölni a bioszféra elkerülhetetlen lepusztulása elől.  
A kérdés, amelyre, úgy látszik, senki sem tud választ adni: hogyan lehet 
mozgósítani az ehhez potenciálisan megkövetelt, hatalmas kollektív 
erőforrásokat az olyan társadalmakban, amelyeket – C. B. MacPherson 
kifejezésével – a „posszesszív individualizmus” kormányoz.24 Milyen 
szereplők és intézmények biztosíthatnák egy élhető környezet közjóját 
a versengő termelés és fogyasztás világában?

Harmadszor, kritikus pontra jutott az emberi munkaerő árucikké 
változtatása. A munkaerőpiac deregulációja a nemzetközi verseny ural
ma alatt semmivé tett minden hajdani kilátást a munkaórák általános 
korlátozására.25 Emellett magát a munkaviszonyt is bizonytalanabbá 
(precarious) tette a népesség mind nagyobb része számára.26 A nők 
növekvő munkaerő-piaci részvételével, ami részben a „családi bér” 
eltűnésének köszönhető, megnőtt a családok által a munkáltatóknak 
eladott órák száma, míg a bérek lemaradtak a termelékenység mö
gött, a legnagyobb mértékben a tőkés világ szívében, az USA-ban (7. 
ábra). Ugyanakkor a dereguláció és a szakszervezetek szétverése 
ellenére, jellemző módon nem alakult ki teljes foglalkoztatás, s a 7–8 
százalékos „reziduális” munkanélküliség számít normálisnak még 
olyan országokban is, mint Svédország. A sweatshopok tovább ter
jeszkedtek számos ágazatban, beleértve a szolgáltatóipart, de főleg a 
globális periférián: a hatóságok és a kapitalista centrumban megma
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25radt szakszervezetek ható- és a fogyasztók látókörén kívül. Mihelyt 
az ilyen munkahelyeken kizsigerelt alkalmazottak a történetileg erős 
munkavédelemmel rendelkező országok munkásaival kelnek verseny
re, az előbbiek munkaföltételei tovább romlanak, az utóbbiak számára 
pedig endemikussá lesz a munkanélküliség. Közben sokasodnak a 
panaszok, hogyan hatol be a munka a családi életbe, miközben foko
zódik a munkaerő-piaci nyomás, hogy az emberek vegyenek részt a 
„humántőke fejlesztése” soha véget nem érő versenyében. Emellett, 
a globális mobilitás képessé teszi a munkáltatókat, hogy a vonakodó 
helyi munkásokat készséges bevándorlókkal helyettesítsék. Ez egy
ben kompenzálja a reprodukciós szint alatti fertilitást, ami részben 
épp a meg nem fizetett és a megfizetett munka s a nem piaci és a 
piaci fogyasztás megváltozott egyensúlyának a következménye. Az 
eredmény a társadalmi ellenmozgalmak tartós meggyöngülése, amit 
az osztály- és a társadalmi szolidaritás elvesztése okoz, és amelyet 
az etnikai sokféleség ürügyén kirobbant, bénító politikai konfliktusok 
kísérnek, még olyan hagyományosan liberális országokban is, mint 
Hollandia, Svédország vagy Norvégia.

7. ábra. Az eltört társadalmi egyezség az USA-ban, 1947-től máig

Az a kérdés, hogy miképpen és hol kell korlátozni a tőkefölhalmo
zást avégett, hogy megóvják a három fiktív árucikket a totális áruvá 
tételtől, a kapitalizmus egész története során vita tárgya volt. De a 
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26 jelenlegi egyidejű globális válság mindhárom „határzónában” már más 
kategória: ez a minden korábbinál gyorsabban terjeszkedő piacok 
látványosan sikeres támadásából ered, minden olyan intézmény és 
aktor ellen – származzanak azok akár a múltból, vagy hosszú poli
tikai küzdelmekből a kapitalizmuson belül –, amelyek bizonyos ideig 
és valamilyen mértékben a kapitalizmus előmenetelét társadalmilag 
beágyazva tartották. A munkaerő, a föld és a pénz egyidejűleg váltak 
válságövezetekké, miután a „globalizáció” soha nem tapasztalt ké
pességgel ruházta föl a piaci viszonyokat és a termelési láncokat arra 
nézve, hogy átlépjenek a nemzetek politikai és joghatósági határain. 
Az eredmény azoknak az ágenseknek az alapokig hatoló szétzilálása, 
amelyek a modern korban többé-kevésbé sikeresen domesztikálták a 
tőke „egészséges életerejét” (animal spirits), a társadalom egészének, 
valamint magának a kapitalizmusnak az érdekében.

Nem csupán a fiktív árucikkek vonatkozásában állítható az, hogy a 
tőkefölhalmozás saját korlátaiba ütközött. A felszínt tekintve, tovább 
növekszik a javak és szolgáltatások fogyasztása, s a modern közgaz
daságtan implicit premisszája – hogy az ember vágya és képessége 
a fogyasztásra határtalan – könnyűszerrel bizonyítottnak látszik, ha 
meglátogatjuk akármelyik bevásárlóközpontot. Mégis, a profitfüggő 
termelőkből valósággal kiirthatatlan a félelem attól, hogy a fogyasz
tói javak piacai egy bizonyos ponton telítődnek, esetleg az emberi 
aspirációk az áruk vásárlásától való valamiféle posztmaterialista 
elválása miatt. Ez maga is azt a tényt mutatja, hogy a fogyasztás az 
érett kapitalista társadalmakban már rég elszakadt az anyagi szük
ségletektől.27 Ma a fogyasztási kiadások oroszlánrészét – méghozzá 
gyorsan gyarapodó részét – nem a javak használati értékére fordítják, 
hanem szimbolikus értékükre, „aurájukra”. Ez az oka, hogy az ipari 
vállalkozók egyre többet fizetnek a marketingért, beleértve nemcsak a 
hirdetéseket, hanem a termékdizájnt és -innovációt is. Mégis, az egyre 
kifinomultabb árupromóciós technikák dacára, az immateriális kulturális 
tényezők nehezen megjósolhatóvá teszik a kereskedelmi sikert – jóval 
nehezebben, mint abban a korban, amikor stabil növekedést lehetett 
elérni azáltal, hogy egyenletes kínálattal elláttak minden háztartást 
egy mosógéppel.28 

Öt rendellenesség 

Az ellenzék nélküli kapitalizmus magára maradt saját eszközeivel, 
amelyek közt nem szerepel az önkorlátozás. A kapitalista profithajsza 
nyílt (open-ended) folyamat, s nem is lehet más. Az az elgondolás, 
hogy a kevesebb több lehet, nem olyan elv, amelyet a kapitalista tár
sadalom betarthatna; ezt az elvet rá kell kényszeríteni, máskülönben 
sosem fejeződik be, a végül akár saját magát is fölemésztő „haladás”. 
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27Nézetem szerint már jelenleg is megfigyelhetjük a kapitalizmus 
kimúlását, aminek az oka épp az, hogy szétzúzta a vele szembeni el
lenállást – a rendszer haldoklik, mondhatni saját magától túladagoltan. 
Ennek szemléltetéseképpen mutatok rá a mai fejlett kapitalizmus öt 
rendellenességére; ezek mindegyike valamilyen módon a kapitalizmus 
expanziójának hagyományos intézményi és politikai korlátozásainak 
meggyöngüléséből ered. Ezek: stagnálás, oligarchikus újraelosztás, a 
köztulajdon kirablása, korrupció és globális anarchia.

Hat évvel a Lehman Brothers összeomlása után a hosszú távú 
gazdasági pangás prognózisai mindenhol ott vannak. Kimagasló 
példája ennek Robert Gordon sokat vitatott tanulmánya, aki azt fej
tegette, hogy csak egyszer kerülhetett sor olyan alapvető újításokra, 
amelyek az 1800-as évek óta hajtották előre a termelékenységet és 
a gazdasági növekedést. Ilyen újítások voltak a szállítási sebességek 
felgyorsítása, vagy a vízvezetékek kiépítése a városokban.29 Ezekhez 
képest az információs technológia mostanában történt elterjedése 
csak kisebb hatással van a termelékenységre, ha egyáltalán ered
ményezett ilyesmit. Jóllehet Gordon érvelése némiképp technológiai 
determinizmusnak tetszhet, annyi elfogadhatónak látszik, hogy a kapi
talizmus csakis akkor remélheti, hogy eléri a tőketulajdon nélküli – és 
mások tőkefelhalmozását lehetővé tevő – munkásosztályt pacifikáló 
növekedési szintet, ha a technológia mindig újabb lehetőségeket tár 
föl a termelékenység fokozására. Mindenesetre, mintegy utógondo
latként, Gordon azzal is alátámasztja az alacsony vagy semmilyen 
növekedésről szóló jóslatát, hogy fölsorol hat nem technológiai ténye
zőt („ellenszeleknek” nevezi ezeket), amelyek hosszú távú pangást 
idéznének elő „még ha folytatódna is az innováció [...] olyan ütemmel, 
mint a 2007 előtti két évtizedben”.30 E tényezők közé számít két olyat 
is, amelyek szerintem bizonyos idő óta egybefonódtak az alacsony 
növekedéssel: az egyenlőtlenséget és „a túlzott fogyasztói és kor
mányzati eladósodást”.31

Ami meghökkentő: mennyire közel járnak a fölkapott stagnálás elmé-
letek az 1970-es és 1980-as évek marxista alulfogyasztás-elméletei
hez.32 Nemrégiben nem más, mint Lawrence „Larry” Summers – a Wall 
Street jó embere, Clinton alatt a pénzügyi dereguláció „vezető tervező
mérnöke”, majd Obama első választottja a Federal Reserve elnöksé
gére, mígnem visszalépni kényszerült a kongresszusi ellenállás miatt33 
– csatlakozott a stagnálásteoretikusokhoz. Múlt év november 8-án az 
IMF gazdasági fórumán vallotta be Summers: föladta a reményt arra 
nézve, hogy a zéró közeli kamatlábak jelentős gazdasági növekedést 
eredményezhetnek a közeljövőben, egy olyan világban, amely érzése 
szerint a tőke túlságos bőségétől szenved.34 Summers jóslata a „tartós 
pangásról” mint „új normálállapotról” meglepően széles körben talált 
helyeslésre közgazdász társainál, beleértve Paul Krugmant is.35 Amit 
Summers csak futólag említett: a látványos kudarc, hogy alacsony, 
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28 akár negatív, reálkamatlábakkal fölélesszék a befektetési kedvet, az 
egyenlőtlenség hosszú távú növekedésével esett egybe az USA-ban 
és másutt. Pedig mintha már Keynes is tudta volna, hogy a jövedelem 
koncentrálódása a csúcson óhatatlanul visszafogja a hatékony keres
letet, és arra készteti a tőketulajdonosokat, hogy spekulatív profitlehe
tőségek után nézzenek a „reálgazdaságon” kívül. Ez csakugyan egyik 
okozója lehetett a kapitalizmus „financializációjának”, ami az 1980-as 
években kezdődött.

A globális kapitalizmus hatalmi elitjei, úgy látszik, mintha már bele
törődtek volna az összességében alacsony vagy nulla növekedésbe 
a belátható jövőt illetően. Ez nem zárja ki a hatalmas profitokat a 
pénzügyi szektorban, lényegében a központi bankok kínálta olcsó 
pénzzel való spekulatív kereskedelemből. Kevesen látszanak attól 
félni, hogy az a pénz, amit abból a célból generáltak, hogy elejét 
vegye a stagnálás deflációba fordulásának, inflációt okozhat, hiszen 
a szakszervezetek, amelyek részesedést követelhetnének ebből a 
pénzből, már nem léteznek.36 Ténylegesen most inkább a kevés, 
semmint a túl sok infláció okoz gondot, lévén a kialakulóban lévő ál
talános bölcsesség újabban az, hogy egy egészséges gazdaságnak 
legalább évi 2 százalékos inflációra van szüksége, ha nem többre.  
A kilátásban levő egyedüli infláció azonban csakis az árbuborékoké, 
és Summers vette is a fáradságot, hogy fölkészítse hallgatóságát: sok 
ilyenre számítsanak.

A tőkések és kiszolgálóik számára a jövő határozottan rögös útnak 
látszik. Az alacsony növekedés nem szolgáltat számukra pótlólagos 
erőforrásokat ahhoz, hogy elsimítsák az elosztási konfliktusokat, és 
lecsillapítsák az elégedetlenséget. A különböző árbuborékok hirtelen 
szétpukkanása elkerülhetetlen, s nem biztos, hogy az államok visz
szaszerzik arra való képességüket, hogy idejében gondoskodjanak 
az áldozatokról. A kialakulóban levő pangó gazdaság korántsem lesz 
stacionárius vagy egyensúlyi (steady state) jellegű: ahogy a növekedés 
lehanyatlik, s a kockázatok megnövekednek, egyre keményebb lesz a 
túlélésért folyó harc. Ahelyett, hogy visszaállítanák a védőkorlátokat az 
áruvá változtatás köré, amelyeket elavulttá minősített a globalizáció, 
újabb módokat keresnek a természet kizsákmányolására, a munkaidő 
kiterjesztésére és a munka intenzitása fokozására, és bátorítani fogják 
azt, amit a zsargon kreatív pénzügynek nevez, abbeli kétségbeesett 
erőfeszítésükben, hogy sínen tartsák a profitszerzést és a tőkefölhal
mozást. A „pangás, buborékokkal” várható forgatókönyvét kézenfekvő 
úgy elképzelni, mint a mindenki csatája mindenki ellen, alkalmi pá
nikkitörésekkel és a népszerű időtöltéssé váló végjátszma-stratégiák 
térnyerésével.
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29Plutokraták és fosztogatás 

Rátérve a második rendellenességre, nincs jele annak, hogy a nagyobb 
gazdasági egyenlőtlenség felé tartó hosszú távú trend megszakadna 
hamarosan, vagy egyáltalán valaha is. Az egyenlőtlenség megfojtja 
a növekedést, a Keynes taglalta és egyéb okokból. De a könnyen 
elérhető pénz, amelyet jelenleg állítanak elő a jegybankok, hogy be
indítsák a növekedést – könnyen elérhető a tőkének, de persze nem 
a munkának –, tovább erősíti az egyenlőtlenséget, tovább hizlalja 
a pénzügyi szektort, és inkább spekulatív befektetésekre, semmint 
termelő beruházásokra sarkall. Így a felfelé irányuló újraelosztás oli
garchikussá válik, nemhogy kollektív érdekeket szolgálna a gazdasági 
haladásban – ahogy a neoklasszikus közgazdaságtan ígérte –, hanem 
átcsap az erőforrások kiszivattyúzásába a fokozatosan elszegényedett, 
hanyatló társadalmakból. Az országok, amelyek itt eszünkbe ötlenek, 
Oroszország és Ukrajna, de ugyanígy Görögország és Spanyolország 
és mind nagyobb mértékben az Egyesült Államok. Az oligarchikus 
újraelosztásban elszakadt a keynes-i kötelék, amely a gazdagok pro
fitját a szegények béreihez kötötte, eloldozva a gazdasági elit sorsát 
a tömegekétől.37 Ezt előlegezték meg a Citibank hírhedt „plutonómia” 
elemzései 2005-ben és 2006-ban, amelyeket a leggazdagabb ügyfe
leik kiválasztott körében terjesztettek, biztosítva őket arról, hogy az ő 
jólétük többé már nem függ a bérből-fizetésből élőkétől.38 

Az oligarchikus újraelosztás és a plutonómia felé vezető trend, 
azokban az országokban is, amelyeket még demokráciának tartanak, 
olyan elitek lidércnyomását idézi föl, amelyek abban bíznak, hogy túl
élik a társadalmi rendszert, amelyik gazdaggá tette őket. A plutonóm 
kapitalisták megtehetik, hogy ne törődjenek a nemzetgazdaság nö
vekedésével, lévén, hogy az ő transznacionális vagyonaik enélkül 
is növekednek; innen érthető a csúcsgazdagok kivonulása az olyan 
országokból, mint amilyen Oroszország vagy Görögország, akik fogják 
a pénzüket – vagy honfitársaik pénzét –, és elköltöznek vele, lehetőleg 
Svájcba, Nagy-Britanniába vagy az Egyesült Államokba. A lehetőség, 
amelyet a globális tőkepiac kínál a maguk és a családjaik kimentésére 
azáltal, hogy vagyonukkal egyetemben kivándorolhatnak, a lehető 
legerősebb csábítás a gazdagok számára, hogy végjátéküzemmódba 
kapcsoljanak – pénzt bezsebelni, hidakat fölégetni, és semmit sem 
hagyni hátra, csak fölperzselt földet.

Szorosan ehhez kapcsolódik a harmadik rendellenesség, a köztulaj
don kifosztása, alulfinanszírozás és privatizálás révén. Másutt nyomon 
követtem az 1970-es évek óta tartó kétütemű átmenetet: adószedő 
államból először adósságcsináló államba, majd végül a fiskális kon
szolidáció vagyis az örökös megszorítások államába. Ennek az elmoz
dulásnak a legfőbb okozói azok az új lehetőségek voltak, amelyeket 
a globális tőkepiac kínált az 1980-as évek óta az adók elől külföldre 
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30 menekülésre, adóelkerülésre (részben adóparadicsomokban való cég
bejegyzésekkel), és a nagyvállalatok, illetve a magas jövedelmet húzók 
által a kormányoktól kizsarolt adókedvezményekre. Az államháztartási 
deficit megszüntetésére tett kísérletek szinte kizárólag a kormányzati 
kiadások megnyirbálására alapoztak: ez érintette mind a társadalom
biztosítási kiadásokat, mind az infrastruktúrába és a „humántőkébe” 
történő befektetéseket. Miközben a jövedelemnövekedés egyre inkább 
a felső egy százalékra korlátozódott, a tőkés nemzetgazdaságok köztu
lajdona folyton csak zsugorodott, olykor drámaian, ahogy egyre inkább 
kiéheztették, a globálisan mobilis oligarchikus vagyonoknak kedvezve. 
E folyamat része volt a privatizáció, amelyet arra való tekintet nélkül 
hajtottak végre, hogy a termelékenységet és a társadalmi kohéziót 
növelő közberuházások milyen mértékben járulhattak volna hozzá a 
gazdasági növekedéshez és a társadalmi méltányossághoz.

Még 2008 előtt is általánosan elfogadott tétel volt, hogy a háború 
utáni államok fiskális válságát kiadáscsökkentéssel kell megoldani 
adóemelés, különösen a gazdagok megadóztatása helyett.

Az állami kiadások konszolidációja megszorító intézkedésekkel: ez 
a recept, amit rákényszerítettek és rákényszerítenek a társadalmakra, 
még ha ez nyilván fékezi is a növekedést. Ez ismét egyik jele annak, 
hogy az oligarchák gazdasági léte elszakadt a köznépétől, minthogy 
a gazdagok többé nem gondolják, hogy meg kellene fizetniük az árát 
bármilyen mértékben annak, hogy jövedelmüket a nem gazdagok rová
sára maximalizálják, vagy annak, hogy a saját érdekeik érvényesítését 
a gazdaság egészével fizettetik meg. Itt mintha kiütközne a Marx által 
leírt feszültség egyfelől a termelés fokozódóan társadalmi természete 
között egy fejlett gazdaságban és társadalomban, másfelől pedig a 
termelési eszközök magántulajdona között. Mihelyt a termelékenység 
növekedése több közbefektetést és közszolgáltatást követel, kezd 
összeférhetetlenné válni a profit magánjellegű fölhalmozásával, s a 
kettő közti választásra kényszeríti a kapitalista elitet. Az eredmény 
az, amit ma látunk: gazdasági stagnálás oligarchikus újraelosztással 
kombinálva.39 

Rozsdafoltok a vasketrecen

A hanyatló gazdasági növekedés, a fokozódó egyenlőtlenség s a köztu
lajdon magánkézbe adása mellett a korrupció a negyedik rendellenes
sége a jelenkori kapitalizmusnak. Max Weber abbeli próbálkozásában, 
hogy etikai alapvetésének föltárásával rehabilitálja a kapitalizmust, éles 
választóvonalat húzott a kapitalizmus és a kapzsiság [greed] között, 
rámutatva, hogy – hite szerint – a tőkés rend eredete a protestantiz
mus vallási hagyományában gyökerezik. Weber szerint a kapzsiság 
mindenütt és mindenkor létezett; nemcsak nem megkülönböztető jegye 
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31a kapitalizmusnak, hanem az utóbbi képes volt még alá is temetni az 
előbbit. A kapitalizmus nem a meggazdagodás vágyán alapul, hanem 
önfegyelmen, módszeres erőfeszítésen, felelős sáfárkodáson, józan 
elhivatottságon és az élet ésszerű megszervezésére irányuló oda
adáson. Weber számolt azzal, hogy a kapitalizmus kulturális értékei 
majd elhomályosulnak, mihelyt érett korszakába lép, és „vasketreccé”1 
változtatják a rendszert, amelyben a bürokratikus szabályozás és a ver
senykényszerek foglalják el azoknak a kulturális eszméknek a helyét, 
amelyek eredetileg azt szolgálták, hogy elválasszák a tőkefölhalmozást 
a hedonista, anyagias fogyasztástól éppúgy, mint a primitív fölhalmozó 
ösztönöktől. Amivel viszont nem számolt, az a neoliberális forradalom 
volt a XX. század utolsó harmadában, s azok a korábban nem látott 
lehetőségek, amelyeket ez kínált föl a meggazdagodásra.

Pace Weber, de a csalás és a korrupció valójában mindig is kísérője 
volt a kapitalizmusnak. Jó okunk van azt hinnünk, hogy a pénzügyi 
szektor uralomra jutásával a gazdaságban olyannyira mindenhova 
beférkőztek ezek, hogy Weber etikai védőbeszéde a kapitalizmus 
mellett ma már mintha egy teljesen más világra vonatkozna. A pénzügy 
egyfajta „ipar”, ahol az innovációt nehéz megkülönböztetni a szabályok 
csűrés-csavarásától vagy a szabályszegéstől; ahol a féllegális vagy 
illegális tevékenységek megfizetése különösen magas fokú; ahol a 
szakértelemben és fizetésben a cégek és szabályozó hatóságok közötti 
gradiens szélsőséges; ahol az akadálytalan átjárás az utóbbi kettő 
között végtelen lehetőségeket kínál a körmönfont vagy nem is annyira 
körmönfont korrumpálásra;40 ahol a legnagyobb cégek nemcsak túl 
nagyok ahhoz, hogy csődbe jussanak, de ahhoz is túl nagyok, hogy 
(vezetőik) rács mögé jussanak, lévén oly fontosak a nemzeti gazda
ságpolitika és az adóbevétel szempontjából; és ahol a határvonal a 
magántársaság és az állam között sokkal inkább elmosódott, mint 
bárhol másutt, ahogy megmutatta ezt a 2008-as állami mentőakció, 
vagy a pénzügyi cégek (volt vagy leendő) alkalmazottainak óriási 
száma az amerikai kormányban. Az Enron és a WorldCom esete után 
sokan úgy vélték, hogy a csalás és a korrupció világrekordot ért el az 
Egyesült Államok gazdaságában. De ami 2008 után került napvilág
ra, az minden csúcsot megdöntött: a toxikus értékpapírok kibocsátói 
hitelminősítőket fizettek le, hogy a legmagasabb minősítést kapják 
meg tőlük; illegális offshore bankszámlák, pénzmosás és nagyméretű 
adóelkerülésben nyújtott segítség mint a legnagyobb bankok normális 
ügylete a legfontosabb ügyfelekkel; olyan részvények eladása gyanút
lan vásárlóknak, amelyeket úgy konstruáltak, hogy más részvényesek 
fogadást tehessenek ellenük; vezető bankok világszerte csalárd úton 
rögzítenek kamatlábakat és az aranyárat és így tovább. Az utóbbi 

*1 Iron cage, Webernél: stahlhartes Gehäuse. (A ford.)
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32 években jó néhány óriásbank több milliárd dolláros bírság megfizeté
sére kényszerül efféle tevékenység miatt, s alighanem még több efféle 
fejlemény várható a közeljövőben. De ami első látásra roppant jelentős 
szankciónak látszik, apróságnak bizonyul, mihelyt összevetjük ezeket 
a bankok mérlegbeszámolóival – nem is szólva arról, hogy az esetek 
mindegyikében peren kívüli megegyezés történt, mivel a kormányzatok 
nem óhajtottak vagy nem tudtak pert indítani.41

A kapitalizmus erkölcsi hanyatlásának lehet némi köze gazdasági 
hanyatlásához, és a megmaradt profitlehetőségekért vívott küzdelem 
napról napra durvább, s igazán gigászi méretekben változik át spe
kulációs „vagyonkimazsolázássá” (asset stripping). Ha így van, ha 
nincs, a kapitalizmus közkeletű megítélése ma mélységesen cinikus, 
a többség az egész rendszert egyszerűen piszkos trükkök világának 
látja, amelyek célja annak garantálása, hogy a már gazdagok még 
tovább gazdagodhassanak. Senki sem hisz már a kapitalizmus erkölcsi 
újjászületésében. A weberi próbálkozás, hogy elejét vegye a kapzsi
sággal (greed) való összemosásának, végképp kudarcot vallott, mivel 
a kapitalizmus inkább mint valaha, a korrupcióval lett azonos jelentésű.

Kizökkent világ

Elérkeztünk végül az ötödik rendellenességhez. A globális kapita
lizmusnak szüksége van egy központra ahhoz, hogy rendet tartson 
a peremvidékeken, és stabil monetáris rezsimről gondoskodjék. Az 
1920-as évekig Nagy-Britannia játszotta ezt a szerepet, majd 1945-től 
az 1970-es évekig az Egyesült Államok; a köztes évek, amikor nem 
létezett központ, s különböző hatalmak aspiráltak ilyen szerepre, a 
káosz évei voltak, gazdaságilag éppúgy, mint politikailag. A tőkés vi
lággazdaságban részt vevő országok valutái közötti stabil kapcsolatok 
létfontosságúak a nemzeti határokon át folyó kereskedelemhez és tő
keáramláshoz, ami viszont a tőkefölhalmozáshoz létfontosságú; szük
séges tehát, hogy végső instanciaként valamilyen „globális bankár” 
ellenjegyezze őket. Egy hatékony központ ahhoz is szükséges, hogy 
támogatni lehessen azokat a periférián berendezkedett rezsimeket, 
amelyek hajlandók közreműködni a nyersanyagok olcsó kiaknázásá
ban. A helyi rezsimek kollaborációja emellett ahhoz is elengedhetetlen, 
hogy féken tartsák a tőkés „honfoglalás” (Landnahme) tradicionalista 
ellenzékét a fejlett világon kívül. 

A jelenkori kapitalizmus egyre inkább globális anarchiába süllyed, 
mivelhogy az Egyesült Államok nem képes már betölteni háború utáni 
szerepét, s egy sokpólusú világrend képe sehol sem tűnik föl a lát
határon. Nagyhatalmi összecsapások (egyelőre?) nincsenek ugyan, 
de megkérdőjeleződik a dollár mint nemzetközi tartalékdeviza – s 
ez nem is lehet másképp, tekintettel az amerikai gazdaság hanyatló 
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33teljesítményére, az amerikai állam- és magánadósság növekvő szint
jére, s több, fölötte romboló hatású pénzügyi válság közelmúltbeli 
tapasztalatára. Nemzetközi alternatíva keresése, talán valamilyen 
valutakosár formájában, semmivé foszlott, miután az USA nem 
képes lemondani előjogáról, hogy saját pénznemében adósodhat 
el. Mi több, a nemzetközi szervezetek által Washington utasítására 
meghozott stabilizáló intézkedések egyre inkább destabilizáló hatást 
fejtenek ki a rendszer peremvidékén, mint Brazília és Törökország 
esetében, ahol a centrumban bevezetett „kvantitatív könnyítés” inf
lációs buborékokat okoz.

Katonailag az USA mostanra az 1970-es évek óta folytatott három 
nagyszabású szárazföldi háborújában vagy vereséget szenvedett, 
vagy zsákutcába került, s a jövőben alighanem vonakodva fog majd 
beavatkozni helyi konfliktusokba szárazföldi csapatokkal. Az erőszak
nak új, kifinomultabb eszközeit alkalmazzák inkább, hogy biztosítsák 
a kormányzatok együttműködését, s fönntartsák a bizalmat az USA 
mint az oligarchikus tulajdonjogok védelmezője, s mint az oligarchikus 
családok és vagyonuk részére menedéket biztosító ország iránt. Az 
ilyen eszközök sorába tartozik a szigorúan titkos „különleges erők” 
bevetése, hogy potenciális ellenségeket kutassanak föl célzott meg
semmisítéseket végrehajtva; a pilóta nélküli hadirepülőgépek, amelyek 
képesek szinte bárhol és bárkit megölni; ismeretlen számú ember be
zárása és kínvallatása titkos börtöntáborok világméretű rendszerében; 
és a potenciális ellenzék átfogó megfigyelése mindenütt a „big data” 
technológiája segítségével. Hogy vajon ez elég lesz-e a globális rend 
helyreállításához, kiváltképp Kína – mint Amerikának effektív gazdasági 
és kisebb mértékben katonai vetélytársa – fölemelkedése fényében, 
az viszont kétséges.

Összegezve, a kapitalizmus, amelyet mint társadalmi rendet a vég 
nélküli kollektív haladás ígérete tartott egyben, kritikus állapotban van. 
A növekedés permanens pangásnak adott helyet, ami a gazdasági 
fejlődésből még megmaradt, azon egyre kevésbé és kevésbé osz
tozik mindenki; s a tőkés pénzgazdálkodásba vetett bizalom egyre 
halmozódó követeléshegyekkel igyekszik megbirkózni, amelyeket 
alighanem egyre kevésbé lehet behajtani. Az 1970-es évek óta a ka
pitalista centrum három egymást követő válságon esett át: az infláció, 
a közpénzek és magánadósság válságain. Ma, egy válságos átmeneti 
szakaszban, a rendszer túlélése a központi bankoktól függ, amelyek 
korlátlan mesterséges likviditást biztosítanak neki. A kapitalizmus 1945 
óta tartó kényszerházassága a demokráciával öltésről öltésre foszlik 
szét. Az egyetemes áruvá változtatás három frontján – munkaerő, 
természet és pénz – a szabályozó intézmények, amelyek a kapitaliz
mus előretörését a saját érdekében visszafogták, összeomlottak, s a 
kapitalizmus ellenségei fölött aratott végső győzelme után semmilyen 
politikai erő nem látszik képesnek ezeket újra fölépíteni. A kapitalista 
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34 rendszert jelenleg legalább öt, egyre súlyosbodó rendellenesség 
sújtja, amelyekre nincs kéznél semmilyen gyógyír, ezek: a csökkenő 
növekedés, az oligarchizálódó társadalom, a közszféra elsorvadása, a 
korrupció és a nemzetközi anarchia. Ami a kapitalizmus közelmúltbeli 
történetének alapján várható, az a hosszú és fájdalmas végromlás 
időszaka: fokozódó súrlódások, törékenység és bizonytalanság, vala
mint „normális balesetek” állandóan egymásra következő sora – nem 
feltétlenül, de nagyon is lehetséges módon az 1930-as évek globális 
összeomlásának nagyságrendjében.
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19 Bár gazdasági teljesítményük és kilátásaik legutóbbi értékelései jóval kevésbé 
lelkesek, mint két vagy három évvel ezelőtt. Újabban az euforikus BRIC-
értékeléseket a „Törékeny Ötök” (Törökország, Brazília, India, Dél-Afrika és 
Indonézia) gazdasági kilátásaira vonatkozó aggodalmas kételkedés váltotta 
föl (New York Times, 2014. január 28.). A kínai kapitalizmus fölhalmozási 
problémáiról szóló beszámolók is gyakoribbá váltak, rámutatva egyebek 
mellett a helyi és regionális kormányzatok nagymérvű eladósodására. A krími 
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36 válság óta az orosz gazdaság szerkezeti gyöngeségéről is hallani lehetett 
egyetmást.

20  „Minden társadalmi-gazdasági rendszernek legalább egy szerkezetileg 
eltérő jellegű alrendszerre kell támaszkodnia a működéshez. Mindig lennie 
kell a termelési módok valamely együtt létező pluralitásának avégett, hogy 
a társadalmi alakulatnak mint egésznek meglegyen a kellő szerkezeti több
félesége a változáshoz való alkalmazkodáshoz.” Hodgson: The Evolution of 
Cpitalism from the Perspective of Institutional and evolutionary Economics. 
In Hodgson et al. (eds.): Capitalism in Evolution: Global Contentions, East 
and West. Cheltenham, 2001, 71. Ugyanennek a gondolatnak kevésbé funk
cionalista megfogalmazására lásd az én „jótékony kényszer”-fogalmamat: 
Beneficial Constraints: On the Economic Limits of Rational Voluntarism. In 
Rogers Hollingswort – Robert Boyer (eds.): Contemporary Capitalism: The 
Embeddedness of Institution. Cambridge, 1997, 197–219.

21  Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. 
Budapest, Napvilág Kiadó, 2004, 101–110.

22  Vagy akár „transzgresszióról”, (határ)áthágásról, határokon való túllépésről 
is beszélhetünk a német Steigerungslogik nyomán.

23 Donald Tomaskovic-Devey – Ken-Hou Lin: Income Dynamics, Economic 
Rents and the Financialization of the US Economy. American Sociological 
Review, vol. 76, no. 4, 2011, 538–59.

24  C. B. MacPherson: The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes 
to Locke. Oxford, 1962.

25  Gondoljunk a 35 órás munkahét utolsó maradványai elleni támadásra Fran
ciaországban, a szocialista elnök és pártja égisze alatt.

26  A tőke „előretolt frontjáról” szóló beszámolókban olvashatjuk, hogy a befek
tetési bankok újabban azt javasolják alkalmazottaiknak, „hogy próbáljanak 
meg minden hónapban négy hétvégi napot az irodán kívül tölteni, a munka
körülményeik javítására tett tágabb erőfeszítések részeként”. Wall St Shock: 
Take a Day Off, Even a Sunday. New York Times, 2014. január 10.

27 Gondoljunk arra a gigantikus össznépi-törzsi sokadalomra, az ajándékvá
sárlási őrületre, amelyet évente megrendeznek karácsony előtt a fogyasztói 
cikkeket értékesítő nagy- és kiskereskedelmi láncok, vagy a Hálaadás 
napja utáni nyüzsgésre, amit a vészjósló „fekete péntek” néven emlegetnek 
az USA-ban, az akkor induló általános árleszállítás és a kollektív vásárlási 
hisztéria miatt. Képzeljük el, mekkora lenne a kétségbeesés, ha egyetlen 
vevő sem mutatkozna!

28 A fogyasztói kultúra létfontosságú a jelenkori kapitalizmus újratermeléséhez, 
s ezt nem szabad alábecsülni. A fogyasztók a tőke végső szövetségesei a 
termelőkkel való elosztási konfliktusában, még ha a termelők és a fogyasztók 
jószerivel ugyanazok az emberek is. Amikor a legolcsóbb árra alkusznak, a 
fogyasztók magukra mérnek vereséget mint termelőkre, saját munkahelyü
ket szorítják ki külföldre; amikor fogyasztói hitelt vesznek föl, hogy föltöltsék 
megcsappant vásárlóerejüket, akkor a fogyasztói impulzusok mellett adós
ként most már (a hitelezők által kikényszeríthető) jogi kötelezettségekkel is 
kiegészítik a munkakényszert. Lásd Lendol Calder: Financing the American 
Dream: A Cultural History of Consumer Credit. Princeton, 1999.

29 Robert Gordon: „Is US Economic Groth Over? Faltring Innovation Confronts 
the Six Headwinds.” NBER Working Paper, no. 1815, 2012 augusztusa.
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30 Gordon szerint ez az arány 1,8 százalék volt évente. A hat lefelé ható erő 
hatására a jövőben ez évi 0,2 százalékra zuhanna az amerikai lakosság alsó 
99 százaléka számára. Gordon: „Is US Economic Groth Over?” 18. és köv. 
(A növekedés a csúcson levő egy százaléknál, persze, más lapra tartozik.) 
Megjegyzendő, hogy Gordon hite szerint ténylegesen 1,8 százaléknál ala
csonyabb lesz az alapnövekedés.

31 Gordon előrejelzését a múltban is, most is tág körben vitatják. Kétségek 
vetődtek föl, nevezetesen, a jövőbeli technológiai előrehaladással kapcsolato
san a mesterséges intelligencia és a robotika vonatkozásában. Valószínűnek 
tetszik ugyan a haladás ezen a fronton, ámde valószínűtlen, hogy gyümölcseit 
egyenlően fogják élvezni. Szociális óvintézkedések nélkül ezeken a területe
ken a technológiai előretörés romboló hatású lehet a foglalkoztatásra, és ez 
további társadalmi polarizálódáshoz vezethet. Amennyit lendíthet a technoló
giai haladás a növekedésen, annyit el is törölhet belőle az egyenlőtlenséget 
erősítő hatása. 

32 Lásd sok egyéb között Harry Magdoff – Paul Sweezy: Stagnation and the 
Financial Explosion. New York, 1987. Az alulfogyasztási elméletnek a 2008 
utáni kapitalizmusra való alkalmazása érdekes értékeléseként lásd John 
Bellamy Foster – Fred Magdoff: The Great Financial Crisis: Causes and 
Consequences. New York, 2009.

33 Föltehetőn azért is, mert nyilatkozni kényszerült volna arról a tekintélyes 
összegű jövedelemről, amit a Wall Street-i cégektől húzott, miután kilépett 
az Obama-kormány szolgálatából 2010 végén. Lásd The Fed, Lawrence 
Summers, and Money. New York Times, 2013. augusztus 11.

34 Ugyanez az ötlet került előtérbe, amikor 2005-ben Ben Bernanke, már mint 
Alan Greenspan kijelölt utóda a Fed élén, a „megtakarítások telítődésének” 
képzetét idézte föl ahhoz, hogy számot adjon a Fed elkövette hibáról, 
amikor „likviditási folyammal árasztotta el a piacokat”, hogy befektetés
re ösztönözzön. Summers ma szándéka ellenére is egyetért a baloldali 
stagnálásteoretikusok nézetével arról, hogy az 1990-es és a korai 2000-es 
évek „boom”-ja lidércnyomással ért föl: „Túl könnyű pénz, túl sok kölcsön, túl 
sok gazdagság. Csakugyan nagy föllendülés volt ez? A kapacitások kihaszná
lására nem nehezedett semmilyen nyomás, a munkanélküliség nem süllyedt 
figyelemre méltón alacsony szintre. Az infláció meg sem moccant. Valahogy 
tehát még egy óriási buborék sem volt elég hozzá, hogy túlzott aggregált 
keresletet produkáljon.” Summers beszédének videofölvétele elérhető az 
IMF weboldalán.

35 Paul Krugman: A Permanent Slump? New York Times, 2013. november 18.
36 Hiányuk, persze, az egyik kiváltó oka volt annak, hogy kirívón magas profitok 

keletkezhettek, és mindenekelőtt, hogy elsorvadt a kereslet. 
37 Az Egyesült Államokban és másutt a gazdagok a szakszervezetek és a mini

málbér-előírások ellen berzenkednek, jóllehet az alacsony bérek csökkentik 
az összkeresletet. Szemlátomást azért viselkednek így, mert az újonnan 
létrehozott jegybanki pénz bőséges kínálata helyettesíti a tömeges vásár
lóerőt, s akik hozzáférhetnek a friss pénzhez, azok megszerzik a maguk 
profitját a pénzügyi szektorban. Az alulról jövő kereslet a szolgáltatásba vagy 
a gyártásba történő befektetést tehetné vonzóvá a gazdagok „megtakarításai” 
számára. Lásd ennek kapcsán a gyártó cégeket képviselő Brit Iparszövetség 
főigazgatójának tavaly év végén a tagsághoz intézett fölhívását, hogy fizes
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38 sék meg jobban a munkásaikat, mivel túl sokan ragadtak meg az alacsony 
bérezésű foglalkoztatottak kategóriájában. Lásd Companies urged to spread 
benefits widely. Financial Times, 2013. december 30.

38 Citigroup Research: Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalan-
ces. 2005. október 16.; Revisiting Plutonomy: The Rich Getting Richer. 2006. 
március 5.

39 Nota bene, a kapitalizmus a profitról szól, nem pedig a termelékenységről. 
Bár a kettő együtt járhat olykor, könnyűszerrel elválnak egymástól, amikor 
a gazdasági növekedés az állami tulajdon aránytalan kiterjesztését kezdi 
megkövetelni, ahogy ezt már idejekorán előre látta „Wagner törvénye”: Adolph 
Wagner: Grundlegung der politischen Oekonomie. Lipcse, 1892, harmadik 
kiadás. A tőkés előnyben részesíti a profitot a termelékenységgel szemben, 
s evvel együtt a tőkés magántulajdon rendszerét is. Ezek a preferenciák a 
gazdasági és társadalmi haladásnak is útját állhatják. 

40 Beleértve a legmagasabb szintet is: mind Blair, mind Sarkozy árfolyam kocká
zati alapoknál (hedge funds) munkálkodik immár. Megválasztott országos 
vezetőként töltött idejüket szemlátomást ők is, új foglalkoztatóik is egyfajta 
tanulóidőnek tekintik egy sokkal jobban fizetett pozícióhoz a pénzügyi szek
torban.

41 Bankokról szóló beszámolókat, amelyeknek bírságot kellett fizetniük külön
bözőfajta károkozásért, szinte naponta találhatni a minőségi újságokban. 
2014. március 23-án számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung, hogy 
a pénzügyi válság kezdete óta csak az amerikai bankok mintegy százmilliárd 
dollár bírságot voltak kénytelenek fizetni.

(Fordította: Csala Károly)

(Eredeti megjelenés: Wolfgang Streeck: How will capitalism end? New 
Left Review 87, May-June 2014)


