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OROSZI SÁNDOR 

Kiépíthető-e egységes nemzetközi szabályozás  

a különböző érdekek bázisán? 

 

A 2007-től kibontakozott és talán már lecsengő –, de pesszimista forgatókönyvek 

szerint esetleg meg-megújuló – válság során a politikusok egyöntetűen hangoztatták, 

hogy a világgazdaság átfogó, koherens szabályozására kell törekedni a jelenlegi 

anomáliák megszűntetése, a hasonló jövőbeni krízisek elkerülése érdekében. A nagy 

fogadkozásból, nekigyürkőzésből édeskevés valósult meg, miként azt többek között 

a G20-ak 2010-es torontói tanácskozásának eredménytelensége is bizonyítja.  

Az állam szerepe Keynes elméletében 

A koncepció kedvezőbb társadalmi fogadtatása érdekében a politikusok előszere tet-

tel hivatkoznak elméleti gyökerekre, hasonló gazdaságpolitikák sikerére. A nosztal-

gia ködéből leginkább J. M. Keynes teóriáját emelik ki követendő példaként.  

A közgazdaságtan kiemelkedő személyisége az 1929-33-as pangás, illetve a 

megelőző évtizedek tapasztalatait elemezve az állam érdemi gazdasági szerepválla-

lásában látta a megoldást. „Végső feladatunk az lehetne – írta –, hogy kiválasszuk 

azokat a változókat, amelyeket tudatosan ellenőrizhetne vagy irányíthatna a központi 

hatóság egy olyan rendszerben, amelyben ténylegesen élünk.”1 

Rendszerében az állam még osztályok feletti intézmény. Felfedezhető Rousseau 

hatása, akinél az állam a közjó érdekében lép fel, annak megvalósításán munkálko-

dik. Ez egyértelműen kiderül Keynesnek a vizionált liberális szocializmusról írt 

soraiból. Ebben a társadalmi formációban: „… a szociális és gazdasági igazság tá-

mogatására a gazdasági célokat megvalósító szervezett társadalom módjára csele-

kedhetünk, tiszteletben tartva és védve az egyént, annak szabad választását, h itét és 

meggyőződését, gondolkodását és megnyilatkozásait, vállalkozásait és tulajdonát.” 2 

A közérdek megvalósítására törekvő állam nem sérti egyetlen társadalmi csoport 

érdekeit sem. Feladata gazdasági téren az aggregát kereslet növelése. Ezzel nagyobb 

profitlehetőséget biztosít a vállalkozóknak, több munkaalkalmat a munkavállalók-

nak, értelmes és jövedelmező befektetési lehetőséget a megtakarítóknak.  

A keynesi elmélet korábbi gyakorlati alkalmazására, sikereire történő hivatkozás 

azonban hamis analógia, az „Általános elméletben”kidolgozott javaslatait, bemuta-

tott eszközrendszert ugyanis egyetlen ország gazdaságpolitikusai sem valósították 

meg. 

A forradalmi tanok publikálását annak idején nem építő vita követte, a témakör-

rel foglalkozó szerzők többsége egy szintézis kialakításán munkálkodott. Megragad-

                                                           
1Keynes, J. M: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete; Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1965. 270. o. 
2 Keynes, J. M: Democracy and Efficiency; New Statesman and Nation, 1939. jan.  
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ták a Keynes könyvében szép számmal található eredeti, de gyakran kidolgozatlan, 

koordinálatlan gondolatokat. Ezek érdemi kritikája, kiegészítése helyett az elvarrat-

lan szálakat kirántották az elmélet szövetéből. „Keynes … ’forradalmának’ … 

makrojellege nem élte túl a ’neoklasszikus szintézist’.”3 – vonta le a konklúziót J. 

Weeks. 

Az a gazdaságpolitika, amely a második világháborút követő időszakban érvé-

nyesült, valójában a neoklasszikus szintézis merev eszmerendszerére épült. Más 

kérdés, hogy a témát elemző közgazdák többsége ezt nevezte „keynesi közgazdaság-

tannak”. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy ebben a gazdaságpolitikai koncepcióban az 

állami interveniálás kétségkívül jellemző sajátosságként jelent meg.  

Állami interveniálás a II. világháborút követő évtizedekben  

Az állam beavatkozása széleskörű gyakorlattá vált a fejlett országokban a második 

világháborút követő periódusban. Kiemelkedően gyors növekedés, hihetetlen ütemű 

technikai-technológiai fejlődés, az életszínvonal dinamikus fejlődése jellemezte ezt 

a korszakot, amelyet nem véletlenül nevez a gazdaságtörténet a gazdasági növekedés 

második aranykorának. 

A fiskális szabályozás mindenütt a gazdaságpolitikák alapvető jellegzetességévé 

vált és az is maradt. Ezt a gyakorlatot az sem törte meg, ha a választásokon győztes 

pártok neoliberális elvekre épülő stratégiával toboroztak híveket a kampány során. 

Hatalomra jutásukat követően azonban nem csökkent érdemben az állam súlya, 

többnyire csak a részletekbe menő szabályozottságon enyhítettek. A fejlett orszá-

gokban a GDP költségvetésben koncentrálódó hányada a hatvanas évektől többnyire 

még emelkedett is. 

A rendszerváltás régiónkban is az állami szabályzás mellett működő piacgazda-

ság kiépítésével járt. Hazánkban az állami interveniálás igénye olyan egyértelműen 

fogalmazódott meg, hogy rögzítését jogalkotóink alkotmányunkban is fontosnak 

tartották: gazdaságunk deklaráltan szociális piacgazdaság. A nagy elosztórendszere-

ket azonban alig érintették a gazdasági reformok, működésük biztosításához a pro-

duktív szférából kellett hatalmas összeget kiszivattyúzni.  

A nagyvállalatok gazdasági és politikai hatalma  

A dinamikus gazdasági növekedés „melléktermékeként” progresszíven emelkedtek a 

vállalati méretek. J. K. Galbraith,4 az „akadémiai közgazdaságtan” kritikusaként 

ismert gondolkodó 1967-ben megjelent művében a következőket írta: „Az Egyesült 

Államok 500 legnagyobb konszernje közel 50 százalékát állítja elő mindazoknak a 

javaknak és szolgáltatásoknak, amelyek az ország területén évente rendelkezésre 

állnak.”5 A vállalati szerkezet – némi késéssel – a fejlett európai országokban is 

ebbe az irányba tolódott el. 

Még korábban, nem egészen egy évtizeddel Galbraith „Az új ipari állam” című 

könyvének megjelenése előtt C. Kaysen már egyértelműen észlelte a hatalmi viszo-

                                                           
3 Weeks, J: A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája; Aula Kiadó, 1998. 12. o.  
4 Több hivatkozás is olvasható J. K. Galbraith gondolataira, melyeket „Az új ipari állam” című 

művében tett közzé. Ez az egyik legkorábbi munka, amely színvonalasan feldolgozza  a gazdaság-

ban végbement változásokat, eredeti gondolatokban gazdag, szerzője sikeresen megszabadult a 

hagyományos közgazdaságtan béklyóitól. 
5 Galbraith, J. K: Az új ipari állam; KJK 1970. 28. o.  
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nyok átrendeződését: „a piaci hatalom, amelyet a mamutvállalat abszolút és relatív 

méretei folytán élvez, nemcsak a gazdasági hatalom alapja, de egyúttal jelentős poli-

tikai és társadalmi hatalmat is jelent…”6 

A közgazdaságtan tankönyvek azonban továbbra is – mindmáig – hangsúlyoz-

zák, hogy a fogyasztó a „király”. „A fogyasztók mélyről jövő és szerzett ízlésükkel 

irányítanak.”7 fogalmaz a nagytekintélyű szerzőpáros, Samuelson és Nordhaus. Ez-

zel az általánosnak tekinthető felfogással szállt vitába Galbraith: „Valójában a ter-

melővállalat gyakorolja az elsőrendű ellenőrzést a piac felett és azon túlmenőleg 

mindazoknak a fogyasztói és társadalmi magatartását befolyásolja, akiket állítólag 

szolgálni kellene.”8 

A gazdasági elit és az állam kapcsolata 

Galbraith műve befejező szakaszában mintegy összegezi a végbement gazdasági 

változásokat: „… a kiforrott részvénytársaság ellenőrzést gyakorol saját árai felett, 

befolyásolja a fogyasztó magatartását, megfosztja a részvényest minden  hatalmától, 

az állam pedig szabályozza a globális keresletet, stabilizálni igyekszik az árakat és 

béreket, támogatja a kutatást és fejlesztést, s ebben elsőrendű szerepet játszanak a 

katonai, világűrkutatási és hasonló megrendelések, miközben a cég befolyást gyako-

rol az állam tevékenységére…”9 

Szellemesen ábrázolja a folyamatot Ben W. Lewis. „Ha már arról van szó, hogy 

uralkodóink legyenek… fogjunk össze és válasszuk meg uralkodóinkat  –, hogy ural-

kodhassunk felettük.”10 – olvashatjuk tollából. Hasonló V. Rostow álláspontja is. 

Ezek a változások – mintegy negyedszázados késéssel – hazánkban is lezajlot-

tak. Bauer Tamás a hazai gazdasági elit szerepét taglalva a következőket vetette 

papírra: „Az elmúlt évek tapasztalatai is megerősítenek abban, hogy az államot és az 

önkormányzatokat önérdekű csoportok ejtik foglyul, melyek – párthovatartozásuktól 

függetlenül – a maguk parciális érdekeihez igazítják az állami döntéshozatalt, felál-

dozva többnyire mind a hatékony fejlődés, mind a méltányosság követelményét.”11 

Hasonló konklúzióra jutott viszonyaink elemzése során Galló Béla és Szalai Erzsé-

bet is. Megítélésük szerint a politikai elit – „Melyet most már szinte teljesen nyíltan 

a gazdasági elit dominál.”12 – szerepe erősen elhalványult. Bokros Lajos arról ír, 

hogy a vállalati vezetők gyakran meggyőzik az államot, hogy „nemzeti stratégiai 

érdek” hatalmuk jogszabályi körülbástyázása.13 „Maguk felé hajlítják” a jogszabá-

lyokat, járszalagra fűzik a politikát.14 

                                                           
6 Kaysen, C: The Corporation in Modern Society. Edward S. Mason szerk. Harvard University 

Press, Cambridge, 1959. 99. o. 
7 Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D: Közgazdaságtan; KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 

2000. 28. o. 
8 Galbraith, J. K: Az új ipari állam; KJK 1970. 253. o.  
9 Idézett mű, 410. o.  
10 Galbraith, J. K: Az új ipari állam; KJK 1970. 143. o. A gondolat eredetileg Ben W. Lewis: 

Economics by Adminition; The American Economics Review No. 49. 1959. mellékletének 395. 

oldalán olvasható. 
11 Bauer Tamás: Többféle állam, többféle baloldal; Népszabadság, 2009. 08. 28. 11. o. 

12 Galló Béla-Szalai Erzsébet: Nyolc javaslat tűntetés előtt; Népszabadság, 2006. 07. 05. 12. o. 
13 Gondoljunk csak a MOL és az OMV közötti harc egyes fejleményeire! 
14 Bokros Lajos: A vállalati kultúra típusai az átmeneti gazdaságban, Népszabadság, 2007. 12. 22. 
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A megváltozott hatalmi erőviszonyok következtében az állam már országok 

többségében sem képes kellő hatékonysággal fellépni a közjó érdekében, nem tud 

egységes, a társadalom egészének érdekeit szolgáló szabályozást bevezetni és érvé-

nyesíteni. 

Paradigmaváltás a közgazdaságtanban 

A modern közgazdasági elmélet sokkal jobban eltávolodott a keynesi elmélettől, 

illetve a neoklasszikus szintézis tanaitól, mint amennyire ez a gazdaságpolitikák 

szintjén bekövetkezett. Érdekes magyarázatát adja a tudományos fordulatoknak 

Soros György. A tudományok – elsősorban a társadalomtudományok – tételei szerin-

te sohasem teljesen egzaktak, sőt, mint kissé teátrálisan fogalmaz: téveszmék. A 

lényeget tekintve hasonló M. Friedman álláspontja is: „… egy elmélet ’feltevéseivel’ 

kapcsolatban nem az a helyes kérdés, hogy vajon leírásukban ’valósághűek’-e, mert 

sohasem azok ….”15 

„Ezek a termékeny téveszmék – fejti ki Soros – olyan hibás elképzelések, ame-

lyek kezdetben jótékony hatásúak. … egyetlen termékeny téveszme sem tartható 

örökké, és mivel bizonyos idő után már nem lehet kellőképpen korrigálni, újabb 

eszmék kerítik hatalmukba az embereket. … a szellemtörténet termékeny téveszmék 

sorozata. Mások ezeket persze paradigmáknak nevezik.”16 

Akár be is helyettesíthetünk a Soros által kidolgozott képletbe: Keynes elmélete 

termékeny téveszme volt, amely szükségszerűen átadta a helyét a monetarizmusnak, 

amelyet a kínálat-oldali közgazdaságtan, majd a main stream követett. (Szeretném 

leszögezni: a „szellemtörténetet” ezt a magyarázatát erősen vitathatónak tartom.)  

Feltehetően nemcsak a közgazdaságtudomány – gyakran vargabetűs, néha tévu-

tas – önfejlődése, hanem a gazdaság szerkezeti átrendeződése is szerepet játszott a 

hetvenes években bekövetkezett paradigma-váltásban. A nagyvállalatoknak ugyanis 

a minél szabadabb versenyhez – K. Rogoff kifejezésével élve a hiperkompetitív 

gazdaság működéséhez – fűződik elemi érdekük. Ebben a konkurenciában ugyanis 

az ő „profi szerelésben” történő részvételük mellett – miként Gombár Csaba nagyon 

szemléletesen mutatja be az ellentétet – mások ólomcipőben állnak a rajtvonalra. 

A közgazdaságtudomány neoklasszikus szintézist követő fordulata, paradigma-

váltása alapvetően M. Friedman kiemelkedő munkásságához és a köré csoportosuló 

„Chicagói Iskola” sikereihez köthető. Több mint egy évszázad folyamatait elemezte 

szerzőtársával, A. Schwartz-cal, melynek alapján kőkemény bírálatot fogalmaztak 

meg: „Hosszas vizsgálódásunk során … mindvégig az a következtetés rajzolódott ki, 

hogy John Maynard Keynes ’rossz útra terelte a közgazdaságtan szekerét’ …  a té-

nyek megcáfolták: predikcióit a tapasztalat nem támasztotta alá.”17 

A keynesi elmélet, illetve a neoklasszikus szintézis pillérei ellen indított tudo-

mányos attak, a bekövetkezett paradigmaváltás utat nyitott a piaci önszabályozás 

mechanizmusának újólagos, szinte kizárólagos szerepkörbe emelése előtt. Ennyiben 

a közgazdaságtan fordulata kedvezően érintette a nagyvállalatok gazdaságpolitikai 

                                                           
15 Friedman, M: A pozitív közgazdaságtan módszertana, in: Infláció, munkanélküliség, monetariz-

mus; KJK 1986. 27. o; 
16 Soros György: A nyílt társadalom avagy a globális kapitalizmus megreformálása; Scolar Kiadó, 

Budapest, 2001.61. o. 
17 Friedman, M. –Schwartz, A: A pénz szerepe; in: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus; KJK 

1986. 165. o. 
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irányváltásra irányuló törekvéseit, azoknak elméleti alátámasztást adott. A „vonuljon 

ki az állam a gazdaságból” sokszor hangoztatott jelmondata egybeesett az óriáscégek 

érdekeivel. 

Friedman mélyenszántó elemzéseiben megjelentek a gazdaság kifejlődő anomá-

liái, feszültségei. Ezeket a hatvanas években az elsők között észlelte, s erre figyel-

meztette is kortársait: „Én mindazonáltal azért hangsúlyozom a húszas évek végén 

uralkodó és a mai nézetek közötti hasonlóságot, mert félek, hogy most, akárcsak 

akkor, az inga megint túl messzire lendül, és ismét fennáll a veszély: nagyobb szere-

pet tulajdonítunk a monetáris politikának, mint amit be tud tölteni…”18 

Partikuláris és nemzeti érdek 

A fiskális interveniálás visszaszorulása, a monetáris politikai instrumentumok foko-

zódó szerepe mellett időnként felerősödtek az egyensúlytalanság irányába vivő me-

chanizmusok. Erre több példát szolgáltatott az Egyesült Államok gazdaságtörténete 

is: „A hat komoly válságból négyre a monetáris, illetve a bankrendszer súlyos zava-

rai voltak jellemzők …”19 A folyamatok – gyakran kedvezőtlen – alakulásának okai 

között Friedman is rámutatott a gazdasági elit szerepére: „a FED felállítása egy szűk 

csoportszámára olyan hatalmat biztosított – amivel időről időre éltek is –, hogy ön-

kényes folyamatok segítségével jelentős és felismerhető módon megváltoztassák az 

események menetét…”20 

Az egyes államok gazdasági lépései mögött felsejlenek az adott ország gazdasá-

gi elitjének szerteágazó, szövevényes érdekviszonyai. Az államok emiatt csak visz-

szafogottan lépnek fel a határokon belül a közjó érdekében, nemzetközi szinten  pe-

dig még erőtlenebb kísérletek tapasztalhatók az egyébként is nehezen értelmezhető, 

megragadható „világjó” megvalósítására. 

Richelieu bíboros annak idején úgy fogalmazott, hogy az államoknak nem elve-

ik, hanem érdekeik vannak. Ez a megállapítás korunkra fokozottan jellemző. A nem-

zetgazdasági célrendszerben megjelenő „államérdek” erősen differenciált, egyes 

szegmensei jól kivehetően tükrözik a gazdasági elit bizonyos körülhatárolható cso-

portjainak stratégiai célkitűzéseit. 

A nagy ívű elképzelések például az uniós tagországok gyors ütemű fejlődésének 

intézményi megalapozására, a gazdaságpolitika – vagy akárcsak az adópolitika – 

érdemi koordinálására tett kísérletek, az újabb válságok kialakulását megakadályoz-

ni hivatott nemzetközi intézmények létrehozását célzó próbálkozások rendre hajótö-

rést szenvednek a nemzeti érdekek zátonyain. Hatékony lépések rendszerint csak 

nagyon kiélezett helyzetben, általában komoly késéssel történnek.21 

Azt természetesen belátják a tagországok, hogy a jelenleg érvényesülő trendek 

hosszútávon az Európai Unió világgazdasági súlyának jelentős csökkenését, a szer-

vezet háttérbe szorulását eredményezik. A szervezet világgazdasági súlyának meg-

őrzése-növelése érdekében általában még elvi egyetértés is kialakul, mint a lisszabo-

                                                           
18 Friedman, M:A monetáris politika szerepe; in: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus; KJK 

1986. 225. o. 
19 Friedman, M. – Schwartz, A: Az Egyesült Államok monetáris történelme; in: Infláció, munka-

nélküliség, monetarizmus. KJK 1986. 75. o. 
20 Idézett mű: 85. o. 
21Ilyennek tekinthető a görög pénzügyi válság lokalizálása, bár ez az összehangolt fellépés is csak 

Unión, sőt alapvetően az euró-övezeten belül történt.  
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ni stratégia megfogalmazása során. A Valery Giscard d’Estaing irányításával készült 

alkotmánytervezetet viszont nem fogadták el, az a tagországok egy része számára 

néhány tartalmi elemében „vállalhatatlannak” bizonyult. 

Az elvi megállapodások gyakorlati megvalósítását szolgáló konkrét, érdemi in-

tézkedések azonban elvetélnek a tagországok politikusainak saját nemzeti gazdasági 

elitjük részérdekeit hangsúlyozó, azt védő fellépése következtében.  

Amellett, hogy a gazdasági elit saját partikuláris érdekeit „nemzeti” érdekkén t 

igyekszik feltűntetni, nyilván megjelennek „valódi” nemzeti érdekek is. Ezek érvé-

nyesülése a gazdasági eliten, illetve annak meghatározott csoportjain kívül előnyös a 

kis- és középvállalkozásoknak, az alkalmazottaknak, a nyugdíjasoknak, gyakorlati-

lag a népesség minden rétegének. A nemzeti érdek ilyen elemének tekinthető a fenn-

tartható növekedés feltételeinek biztosítása, a versenyképesség fokozása, a munka-

nélküliség leszorítása, az árszínvonal stabilitásának fenntartása, a költségvetési defi-

cit és az államadósság csökkentése, a valuta vásárlóerejének megőrzése stb. A felso-

rolt célok realizálása érdekében megvalósuló gazdasági aktivitás – extrém kivételek-

től eltekintve –, kedvezően hat minden gazdasági aktor, minden háztartás helyzetére.  

A különböző célok azonban egyszerre nem érhetők el maradéktalanul, azok kö-

zött belső ellentmondás feszül. Gondoljunk például a Phillips-görbét jellemző trade 

off-ra, az Okun-törvény által megragadott kapcsolatra a GDP-rés és a munkanélküli-

ségi ráta között, a Balassa-Samuelson hatásra, a dezinfláció árára stb. Még a fejlett 

országoknak is koncentrálniuk kell költségvetési deficitjük mértékére, nincs elegen-

dő, szabadon felhasználható finanszírozási forrásuk. Az országok emiatt kénytelenek 

rangsorolni, hierarchiát felállítani a céljaik között. Ha ezt elmulasztják, akkor a 

megvalósítás mértékében alakul ki differenciálódás. 

Nemzeti érdek kontra nemzetközi szabályozás 

Gyakran a valódi nemzeti érdekek is blokkolják a nemzetközi szabályozás megvaló-

sítását célzó egységes fellépést. A jelen és a közelmúlt alapvető problémája a krízis-

ből történő kilábalás, az újabb válságok elkerülése,  illetve a növekedés megindítása. 

Ez közös érdeke a világ minden országának, ezt tükröződik a vezető politikusok, 

államférfiak már említett, hangzatos, egységet demonstráló kijelentéseiben. 

Az egyes országoknak – mint már utaltunk rá – nagyon eltérő a célrendszerük 

struktúrája, hierarchiája, differenciált eredményeket értek el azok realizálása tekinte-

tében, emiatt is nagyon különböző a gazdasági helyzetük. Egyesek stabil árszínvonal 

mellett stagnálnak, mások gyors növekedés mellett küzdenek az inflációval, esetleg 

a nemzetközi fizetési mérleg erős negatívumával, egy másik csoportban a költségve-

tési deficit és az államadósság mértéke ad okot aggodalomra, sok nemzetgazdaság-

ban a munkanélküliség réme rontja leginkább a közhangulatot. Természetesen min-

den ország a saját legégetőbb problémáira keres gyógyírt, azokban a dimenziókban 

kíván leginkább javítani teljesítményén, amelyekben a legnagyobb a lemaradása a 

célkitűzéseitől. Emiatt nehezen vagy egyáltalán nem jön létre összhang, nehezen 

szervezhetők közös programok. 

Vegyük példaként az egyik legfontosabb feladatot, a növekedés beindítását, fel-

gyorsítását! Ez Kína, India és néhány más ország kivételével (amelyek a válság 

időszakában is dinamikusan növekedtek) nagyon akut probléma, mégis lényegesen 

eltérő súllyal jelenik meg a különböző nemzetgazdaságok gazdaságpolitikai célrend-

szerében. A következő rövid áttekintésben alapvetően a G20-ak várható stratégáját 

vázoljuk fel, amelyek a világ teljes GDP-jének 85 százalékát állítják elő. 
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A hozzánk hasonlóan több (sok) éve magas nemzetközi eladósodottsággal küzdő 

országok nem tetézhették tartozásaikat újabb tízmilliárdokkal, ezért csak korlátozott 

eszközeik, lehetőségeik voltak a válság elmélyülésének korlátozására. Politikusaik, 

testületeik többnyire a pénzügyi konszolidációra koncentrálnak. A kereslet expan-

ziójára, a növekedés beindítására, felgyorsítására nincsenek saját forrásaik, állampa-

pírjaikat pedig meglehetősen kedvezőtlen feltételekkel fogadják a pénzpiacok. Nem 

saját erejükben, hanem abban bízhatnak, hogy a fejlett, nagy gazdaságok felpörgő 

lokomotívjai őket is kimozdítják a stagnálásból. 

Külön érdekképlet Japáné, ahol a nagyfokú eladósodottságot jelentős mértékben 

belső gazdasági szereplők finanszírozzák. Helyzete, gazdaságpolitikája nyilván ke-

vésbé függ a nemzetközi pénzpiacoktól. Az állami túlköltekezést fedező lakossági 

megtakarítások ugyanakkor negatívan hatnak az aggregát keresletre, azon keresztül a 

növekedési lehetőségekre. 

Az Európai Unió fejlett tagállamainak többségében az államadósság viszonylag 

könnyen kezelhető szinten mozgott a válság kezdetén, ezért képesek voltak a krízist 

enyhíteni, a magán-kereslet visszaesését – legalább részben – állami költekezéssel 

ellensúlyozni. A nagy összegű csomagok miatt felduzzadó adósság azonban már 

náluk is egyre súlyosabb gondot jelent. (Az Unió tagországainak háromnegyede 

ellen folyik túlzott-deficit eljárás.) A növekedést elősegítő gazdaságpolitikai lépések 

helyett egyre inkább az egyensúly helyreállítását preferálják. Erre a kockázatra hívta 

fel a figyelmet 2010. szeptemberi budapesti sajtótájékoztatóján J. Stigler Nobel -díjas 

közgazdász, illetve J. Lipsky az IMF első vezérigazgató-helyettese a G20-ak pénz-

ügyi vezetőinek dél-koreai értekezlete előtt. Az ebbe a csoportba tartozó országok 

esetében valójában létezik gazdaságpolitikai alternatíva, választási lehetőség, mivel 

állampapírjaikat a piacok elég kedvezően értékelik. A növekedéshez fűződő érdekü-

ket azonban tudatosan az egyensúlyi cél mögé sorolják. Erre késztetik ezeket az 

országokat a növekedési és stabilitási paktum előírásai is. Közöttük sem alakulnak ki 

hatékony programok, mivel a tagországok fiskális politikájának koordinációja még a 

kezdetek kezdetén tart, az Európai Központi Bank monetáris politikáját pedig egyol-

dalúan az árstabilitás megvalósítása vezérli, az intézmény nem törekszik a növeke-

dés megindítására, felgyorsítására. 

Az Egyesült Államok viszont éppen a növekedés ösztönzésében érdekelt. Eladó-

sodottságának mértéke nem zavaró, a feltörekvő országok – elsősorban Kína –, tarta-

lékaikat előszeretettel tartják dollárban, de állampapírjai vonzóak a nemzetközi 

pénzpiacok más szereplői számára is. A legfőbb gond a magas munkanélküliség, 

amelyet a gyors gazdasági növekedés felszívhatna. Ezt szolgálja a hatalmas összegű 

(bár Krugman szerint még így sem megfelelő nagyságú) Obama-csomag. Minden-

esetre úgy tűnik, az Egyesült Államok sokkal agresszívebb fiskális politikát valósít 

meg, mint a legtöbb ország. 

A felzárkózó országok, különösen a BRIC-országok (Brazília, Oroszország, In-

dia, Kína) vállalatainak többsége nem hatékony. (Kína például megelőzte ugyan 

Japánt a teljes GDP tekintetében, de ezt több mint tízszeres népességgel érte el.) Ép-

pen a nagyon alacsony bérszínvonal a legfőbb magyarázata kiemelkedő versenyké-

pességüknek. 

Gazdasági berendezkedésük sajátosan félállami – félpiaci jellegű. Nyilván ez a 

jellegzetesség határozza meg gazdaságpolitikájukat, amely értelemszerűen nem kon-

form a fejlett piacgazdaságokéval. Ez is egyik akadálya a nemzetközi szinten egysé-

ges szabályozásnak. A nagyon alacsony bér- és életszínvonal emelését célozva a 
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gyors növekedésben érdekeltek. Ezt Kínában megköveteli a gyors népszaporulat is. 

Nyolc százalékos növekedés szükséges ahhoz, hogy foglalkoztatni tudják a munka-

képes korba lépő fiatalokat. 

Hosszú távon a gazdasági biztonság – mint a fenntartható növekedés alapvető 

feltétele – mindinkább felértékelődik. Minden ország, de különösen a nagyhatalmak 

stratégiáját meghatározza a növekedéshez szükséges nyersanyagok, energiahordozók 

biztosításának igénye (ilyen például az USA „olajfóbiája”), az élelmiszer-szükséglet 

kielégítésére szolgáló mezőgazdasági földterület, valamint az ivóvíz-készletek fölöt-

ti befolyás megszerzése, kiterjesztése, megszilárdítása. Az idei évben augusztus 21-

én volt a „túllövés” napja, addigra éltük fel az egy év alatt keletkező ökológiai ener-

giákat. Negyedszázada még kitartott a keletkező energia az év végéig… 

Egyre növekszik ökológiai lábnyomunk is. Az adott technikai szinten egy sze-

mély (nemzet) infrastruktúrájához, fogyasztásához (beleértve az energiafogyasztást 

is), szemétlerakásához, a kibocsátott káros anyagok semlegesítéséhez szükséges 

terület dinamikusan emelkedik. Ha mindenki az Egyesült Államok lakosainak nívó-

ján élne, több glóbuszra lenne szükségünk. Egyelőre még nagyon szűkösen elférünk. 

Amennyiben a nagy és növekvő lélekszámú fejlődő országok fogyasztása felzárkó-

zik, megoldhatatlan problémák elé nézünk. Ezen a területen nem segít a „piacosí-

tás”, mint a károsanyag-kibocsátási kvóták adásvétele esetén. Feltehetően az élet-

színvonal-növelési lehetőségét egy nemzet sem bocsátja áruba. 

A környezet megóvása, a globális felmelegedés elleni küzdelem minden ország-

nak érdeke, ezt a politikusok hangoztatják is. Szólamokból nincs is hiány, erőforrá-

sokból annál inkább. Mivel a felhasználható finanszírozási források mindenütt szű-

kösek, emiatt jellemző, hogy a környezetvédelem aktuális „nemzeti” teendőit az 

egyes kormányzati ciklusokban rendszerint elhalasztják. Nagyobb a „választási ho-

zama” a jövedelmek növelésének, az osztogatásnak. A következő kormány(ok) is 

rendszerint hasonlóan dönt(enek). A halasztás átcsap mulasztásba. 

A csak nemzetközi összefogással megoldható környezetvédelmi feladatok, az 

üvegház-hatás visszaszorítása, a globális felmelegedés megakadályozása közös te-

herviselést igényelne. A források előzőleg tárgyalt hiánya többnyire megakadályoz-

za az együttes fellépést. A célra felhasználható erőforrások elégtelenségét gyakran 

vitával palástolják el: minek az arányában fizessék például a hozzájárulást? Az egy 

főre jutó GDP, a népesség nagysága, a szennyezés volumene stb. legyen-e a hozzájá-

rulás mértéket meghatározó tényező? (Ebben is konfrontálódnak a nemzeti érdekek: 

Kína például nagyobb szennyeződést okoz, mint a több mint kétszer akkora GDP-t 

előállító USA.) Sok ország – köztük még gazdaságilag fejlettek is – előszeretettel 

kerülne potyautas pozícióba. Nyilván ez ellen a megoldást-keresők fellépnek, nem 

vállalják fel a terheket. A nemzetközi megegyezések ezért leginkább formálisak, 

csak látszateredményeket rögzítenek. Ez tükröződik a hozzájuk kapcsolódó szabá-

lyozásban is. A végeredmény: alig tesznek valamit a tárgyalt célok megvalósítása 

érdekében. 

A természeti erőforrások már most is aggasztó szűkössége miatt megfigyelhető, 

hogy a piaci helyett egyre inkább politikai-hatalmi dimenziókba tolódik át a verseny. 

Ennek viszont nem a gazdasági szabályozás az adekvát regulációs rendszere. 

A globalizáció hatása a nemzetközi szabályozás lehetőségére  

A nagy nemzeti vállalatok, részvénytársaságok multi- és transznacionális dimenzi-

ókba fejlődtek, növekedtek. Érdekük a már említett hiperkompetitív gazdaság, az, 
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hogy a fejlődő országok megnyissák határaikat áruik előtt.  Technikai-gazdasági 

erőfölényük alapján, a kicsikart kedvezmények birtokában a megnyitott piacokon 

zajló verseny kimenetele egyértelmű. 

Az óriáscégek szinte mindig komoly engedményeket tudnak elérni.  

„A haszonelvűség alapján működtethető gazdasági folyamatok globális összefonó-

dását irányító transznacionális nagyvállalatok, sőt nagyvállalati koalíciók érdekérvé-

nyesítési erejével szemben a Föld országainak túlnyomó többsége eleve korlátozott 

cselekvőképességű. Érdekeik érvényesítése eleve kilátástalan gyenge állam, megosz-

tott közhatalom esetében.”22 

A kevésbé fejlett vagy egyértelműen elmaradott országok versengenek a külföldi 

működő tőke letelepüléséért. Emiatt többnyire beletörődnek, hogy a nemzetgazdasá-

gukban létesített leányvállalatok károsítják a környezetet. Gyakran épp a környezet-

károsító technológiák hallgatólagos elfogadása a tőke-vonzás egyik eszköze. A kör-

nyezetvédelemmel kapcsolatos kiadások ”megtakarítása” a cégek számára kedvező 

extern hatásként jelentkezik. 

A beáramló tőke mellett sok országnak szükségek van a fejlesztésekhez, sok 

esetben a minimális fogyasztás biztosításához nagy összegű hitelekre. Ezek nyújtá-

sánál kezdetben a Latin-Amerikai országok esetében, ezt követően más relációkban 

is a washingtoni konszenzusnak megfelelően jártak el a nemzetközi pénzügyi intéz-

mények. Az IMF, a Világbank, a WTO végeredményben elősegítették a nemzetközi 

nagyvállalatok pozícióinak kiépülését. A nemzetközi szervetek hatékonyan működ-

tek közre a liberalizáció és a globalizáció kiterjesztésében. 

Érdekes paradoxon, hogy a gyenge versenytársakkal szabad versenyt követelő 

multi- és transznacionális vállalatok az egymás elleni – gyakran bizonytalan kimene-

tű – versenyharc helyett stratégiai szövetségeket alakítanak ki, fúziókat hoznak létre. 

A globális nemzetközi gazdasági rendszerben nincs közhatalmi ellensúly. „Sajnos 

nincsen világkormány, amely felelősséggel tartozna a világ minden népének, és  

amely ellenőrizhetné a globalizációs folyamatot, hasonlóan ahhoz, ahogyan a nem-

zeti kormányok ellenőrizték a nemzetgazdaság létrejöttének folyamatát. Ehelyett egy 

olyan helyzet alakult ki, amelyet úgy is nevezhetünk, hogy a világ kormányzása 

világkormány nélkül, amelyben néhány intézmény (a Világbank, az IMF, a WTO) és 

néhány szereplő, bizonyos kereskedelmi és pénzügyi érdekcsoportokhoz szorosan 

kapcsolódó kereskedelmi és pénzügyminiszter uralja a mezőnyt, miközben az érin-

tettek jelentős része nem jut szóhoz.”23 J. Stiglitz szavai annál hitelesebbek, mivel 

korábban a Világbank elnökhelyettesi pozícióját töltötte be (ő köszönt le, nagy való-

színűséggel az itt leírtak miatt). 

Hasonló véleményt fogalmazott meg Szalai Erzsébet is: „Létezik egy olyan, ön-

magát szabályozó mechanizmus is, amely … A nemzetközi nagytőke igényeinek 

megfelelően befolyásolja a nemzeti viszonyokat.” 24 Ezt a jelenséget ragadja meg – 

más dimenzióban – Veress József: „… a már korábban élre kerülő országok szuve-

renitása az integrációs és globalizációs folyamatok nagyságrendekkel kisebb hatásai 

                                                           
22 Kádár Béla: Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében; Magyar Szemle, XV. 

Évf. 5-6. szám, 65. o.  
23 Stiglitz, J. E: A globalizáció és visszásságai; Napvilág Kiadó, 2003. 39. o.  
24 Szalai Erzsébet: Kísérleteznek velünk; Népszabadság, 2006. 11. 04. 
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miatt lényegesen nagyobb volt. … jóval inkább „policy maker”-i, semmint „policy 

taker”-i szerepben voltak.”25 

A jelenlegi globális világgazdasági rendszer meghatározó szereplőitől, haszon-

élvezőitől aligha várható el, hogy elfogadjanak, megvalósítsanak olyan nemzetközi 

szabályozást, amely érdemben korlátozná profitszerzési lehetőségeiket. Stratégiáju-

kat az utóbbi évtizedekben a „moral hazard” jellemezte és jellemzi ma is. A nemzet-

államok nem nagyon tudnak – mint az előző elemzések alapján feltételezhető  –, 

talán nem is minden esetben akarnak fellépni a nagyvállalati érdekkoalíciók ellen, a 

reál és pénzügyi folyamatok hathatós szabályozása érdekében. Félő, hogy maradnak 

a frázisok, szaporodnak a látszatmegoldások. 

                                                           
25 Veress József (szerk.) Gazdaságpolitika a globalizált világban; TYPOTEX, 2009. 53. o. 


