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OROSZI SÁNDOR 

A piaci vezérlés fogyatékosságai  

 

A piaci integrációs séma dominanciáját Angliában 1844-től, a Peel-törvény el-

törlésétől datálja a közgazdák többsége. A hűbéri béklyóitól megszabadult gaz-

daság szédítő ütemben fejlődött, a következő három évtized tekinthető a gyáripar 

aranykorának. Ricardo már 1817-ben prognosztizálta – nemzetközi léptékben 

elmélkedve – a verseny kedvező hatását a hatékonyságra: „… a közérdeket 

semmi sem szolgálja jobban, mint az össztőkének a legtermékenyebb elosztása, 

másszóval az egyetemesen szabad világkereskedelem.”1 

A kétségtelen sikereket könnyű volt – logikai alapon – indokolni. Az egyént 

homo oeconomicusnak tekintették, aki döntéseit kizárólag a gazdasági aspektu-

sok precíz mérlegelése alapján hozza meg. Ez a koherens, matematikai bázison 

kidolgozott, axiomatikus-hierarchikus felépítésű felfogás mind a mai napig 

meghatározó szerepet tölt be a közgazdaságtanban. Dominanciáját nagy mérték-

ben elősegítik a multi- és transznacionális vállalatok által a tudományos kutatás 

szponzorálására fordított tekintélyes summák. Az óriáscégek elsősorban az ilyen 

irányú kutatásokat támogatják, mivel az állami szabályozástól mentes „hiper-

kompetitív verseny” (Kenneth Rogoff) kialakításában, fenntartásában érdekeltek.  

Az impozáns matematikai bizonyító apparátus kiinduló axiómái azonban 

nem a valóságban gyökereznek, hanem önkényes feltevések, hipotézisek váltak a 

teória alapjává. Pregnánsan fejezi ezt ki a mai mikroökonómia egyik megterem-

tőjének, W. S. Jevonsnak a piacról vallott felfogása: „Piac alatt egy vagy több 

személyt értek, akik két vagy több jószággal kereskednek, akiknek készletei és 

cserelehetőségei minden egyes jószágra vonatkozóan mindenki által ismertek. 

Fontos még, hogy a csererelációk, amelyek bármely két fél között létrejönnek, az 

összes többi partner előtt ismertek legyenek. Csak ameddig ez a kölcsönös isme-

ret terjed, addig terjed a piac is.”2 Ma már mosolygunk Jevons naivan őszinte 

definícióján, talán nem is illene citálnom. A piac szerepével kapcsolatos ma is 

élő illúziók ennek ellenére hasonló, bár sokkal kifinomultabban megfogalmazott  

„pilléreken” alapulnak. 

Az 1978-ban Nobel díjjal kitüntetett H. Simon már jó fél évszázada kemé-

nyen ostorozta a témát kutató közgazdákat: „A normatív mikroökonómusok 

’nyilvánvalóan’ nem igényelték az emberi magatartás elméletét. Csak az érdekli 

őket, hogyan kellene az embereknek viselkedniük, de az nem, hogy miként is 

                                                        
1 Ricardo, D. (1940): 275. o. 

2 Jevons, W. S. Theorie der Politischen Ökonomie, 82. o.; Idézi: Lehmann, H(1971): 142. o. 
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viselkednek valójában. ... azzal a kemény feltételezéssel élnek, hogy az emberek 

racionálisak, anélkül, hogy a magatartásuk megfigyelésének kemény munkáját 

elvégeznék.”3 

A „hatékony” piacok hiányosságai, ellentmondásai 

A tanulmány célja a „hatékony” piacok hiányosságainak,  ellentmondásainak 

vázlatos áttekintése. Ezek a feszültségek a 19. sz. közepétől jellemezték a piacok 

működését, de robbanással fenyegető kiéleződésükre mindeddig csak kétszer 

került sor. 

Még a legtökéletesebb piacról nyerhető – alapvetően ár-jellegű – informáci-

ók is csak a jelenről, reálszféra pillanatnyi állapotáról adnak képet. A gazdasági 

döntések horizontja viszont – éppen a legfontosabb dimenziókban: gyártási eljá-

rások korszerűsítése, beruházások, új termékek kifejlesztése, bevezetése, szak-

képzés – évekre, évtizedekre tehető. A stratégiai döntéseket emiatt még az 

egyébként a „legtökéletesebb” piacokról nyerhető információk sem képesek 

megfelelően megalapozni. A hosszú távú döntések nem optimális mivolta nyil-

ván kedvezőtlenül érinti a rövidebb távra vonatkozó elképzelések kialakítását és 

a megvalósításukat szolgáló reálfolyamatok eredményességét is. Meglepő, hogy 

ezt az ellentmondást a szakirodalom alig tárgyalja. 

A rövidebb távú termelési döntéseknél más jellegű anomália is mutatkozik. 

A vállalatok a következő időszakok kínálatának nagyságát, összetételét anélkül 

határozzák meg, hogy ismernék a termékek majdani piacra kerülésének időpont-

jában érvényesülő árakat. Ezt az ellentmondást a gazdasági szereplők anticipáci-

ók, várakozások (expectations,) prognózisok kidolgozásával próbálják feloldani. 

Ezek kialakítása során azonban nagyfokú a bizonytalanság.  (Nemcsak a lakosság 

devizahitel-felvételeinél jelentkeztek végzetes tévedések, hanem a hivatásos 

konjunktúra-kutató intézetek prognózisainál, a kormányok, az Eurostat előrejel-

zéseinél is gyakoriak a súlyos hibák.) A tényleges piac tehát az információk 

bizonytalansága és pontatlansága miatt messze nem felel meg a mikroökonómia 

tökéletes piacot definiáló kritériumainak, az általa vezérelt gazdaságban emiatt 

nagyfokú hatékonyság-hiátus mutatkozik. 

Kizárólag a tökéletes piac – amely a piaci szereplők számára adottságként 

érvényesülő árakkal működik – kényszeríthetné ki a maximális hatékonyságot. 

Ebben a feltételrendszerben az aktorok reálfolyamataikkal kényszerülnének a 

monetáris feltételekhez, kiemelten a piaci mechanizmus által kialakított árakhoz 

történő alkalmazkodásra,. A valós piacokon azonban a többnyire gazdasági erő-

fölénnyel bíró, árbefolyásoló pozícióban lévő vállalatok is részesei a tranzakciók 

bonyolításának. Ezek a cégek nem alkalmazkodnak a pénzügyi kondíciókhoz, 

hanem azokat hajlítják a számukra kedvező irányba. Minél jobban sűrűsödnek a 

monopoljegyek, annál kevésbé tükrözik a tényleges árak a reálfeltételeket, annál 

kevésbé alkalmas a piac a gazdaság vezérlésére. A problémakört E. H. 

                                                        
3 Simon, H. A.(1959): 254. o. 
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Chamberlin, illetve J. Robinson klasszikus tanulmányaikban4 már a múlt század-

ban elkezdték boncolgatni, de a szakirodalom meglehetősen bagatellizálta a téma 

jelentőségét. 

Az árak befolyásolása széles körű piaci jelenség, arra nemcsak a mamut-

cégeknek nyílik lehetőségük. A lokális piacokon kis tőkeerejű vállalatok is do-

mináns szerephez juthatnak, áralakító, árbefolyásoló pozícióba kerülhetnek. 

Kínálati áraikat úgy alakítják ki, hogy átlagváltozó költségeikre rátesznek egy 

tételt, az árrést. Ez fedezi rezsiköltségeiket, illetve azokon felül „elfogadható, 

tisztességes” mértékű nyereséget is biztosít számukra. Ezt a típusú árképzést 

nevezzük mark up pricing jellegű árképzésnek. (Kisebb településeken például a 

különböző szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók, betéti társaságok is lehetnek 

ilyen pozícióban, akárcsak a balatoni strandok büféinek, kölcsönzőinek, újságos 

kioszkjainak üzemeltetői.) Az ily módon képzett kínálati árakat többnyire – eset-

leg kisebb mértékben módosítva – elismeri, elfogadja a piac. A leírtak értelmé-

ben a termelésnek a piaci erőfölénnyel nem bíró vállalatok által létrehozott há-

nyada esetében is jelentős hatékonyságvesztés tapasztalható. Mindezek ellenére 

az e területen elért kutatási eredmények sem jelentek meg a mikroökonómia 

törzsanyagában. 

A piaci működés korlátai valójában szereplőinek tényleges attitűdjeiben 

gyökereznek. Ezek az aktorok ténylegesen nem is törekszenek teljes racionalitás-

ra, profit-, illetve haszonmaximálásra, mint azt a mikroökonómia hőskorának 

(19. sz. utolsó, 20. sz. első harmada) közgazdái feltételezték. Az összes lehetsé-

ges döntési variáns kidolgozása által igényelt információtömeg összegyűjtése, 

feldolgozása nagyobb költségvonzattal járna, mint amekkora hozamtöbbletet 

eredményezne egy, a már kidolgozottnál kedvezőbb variáns alapján megvalósuló 

gazdasági cselekvés. „... posztulálhatjuk, hogy a döntéshozó bizonyos aspiráció-

kat alakított ki arra vonatkozóan, hogy mit tekint majd elfogadható alternatívá-

nak. Mihelyt egy olyan döntési alternatívára bukkan, amely megfelel aspirációs 

szintjének, rögtön abbahagyja a keresést... A kiválasztásnak ezt a módját meg-

elégedésre törekvésnek neveztem el.”5 

A piaci vezérlés amiatt is veszít hatékonyságából, mert a megszerezhető in-

formációk jelentős része nem egzakt, az adatrögzítés eleve csak a számviteli 

törvény által körülhatárolt területekre korlátozódik.  Még e szférák esetében is 

torzítják azonban az információkat az adatszolgáltatásra kötelezettek (fiktív 

számlák alapulvétele, számlanélküli adásvétel), az underground gazdaság szerep-

lői pedig eleve kívül maradnak a központi adatgyűjtés rádiuszán. Sok más eset-

ben a konkurensek egymást kívánják megtéveszteni, a partnerek emiatt szándékosan 

torzítják a termékeikről, gyártási folyamataikról, fejlesztési elképzeléseikről kibo-

csátott információkat. Ezt a jelenséget nevezi a közgazdaságtan opportunizmusnak. 

                                                        
4 Chamberlin, E. H: The Theory of Monopolistic Competition; Cambridge, 1947.  és Robin-

son, J: The Theory of Imperfect Competition, London, 1954. 
5 Simon, H. A. (1982/B): 39. o. 
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A tömegesen előforduló külső gazdasági hatásokat (externalities) nem az ön-

ként, szerződésben vállalt piaci kapcsolatok közvetítik. Ezeket egy adott tranz-

akcióban résztvevő gazdasági szereplő – tágabb értelmezésben azonban bármi 

lehet a forrásuk – indítja, amelyek a tranzakcióban részt nem vevő ún. „harmadik 

személyeket” is érintik, befolyásolva azok hasznát, költségeit, termelését, profit-

ját. Emiatt nevezik ezeket az effektusokat harmadik oldali hatásoknak (third 

parties effect) is. A piac ezeket a tényezőket meglehetősen korlátozottan képes 

kezelni, de a közgazdaságtan elméletébe sem épültek be szervesen az ilyen tár-

gyú kutatások eredményei. A külső gazdasági hatásokat megindító tényezők 

nagyon változatos területeken jelennek meg. Észlelhetők a természeti környezet 

hatásain kívül az infrastruktúra színvonalában, a kutatás, oktatás, képzés szerve-

zeti rendszerének és outputjának minőségében, a lakosság egészségi állapotában, 

a közigazgatás, a vállalatalapítás bürokratizáltságában, a nemzeti valuta alul - 

vagy felülértékeltségében, a világgazdaság konjunkturális folyamataiban. Az 

externáliák – a kiváltó konkrét tényezők jellegétől függően – egyaránt gyakorol-

hatnak kedvező és kedvezőtlen hatást a gazdaságra, de a mindenképpen módosí-

tanak a tisztán piaci effektusok által generált eredményen, a piaci vezérlés haté-

konyságán. 

Az áttekintett területeken sok és nagyon színvonalas tanulmány született – 

jónéhány Nobel-díjasok tollából -, ennek ellenére nem értek el áttörést a közgaz-

dasági felfogásban. 

Hosszú távú fogyasztásmaximálás versus anyagi biztonság 

Az eddigi hét pontban áttekintett, a hatékony piacokra jellemző ellentmondások 

mindegyike mindvégig jellemezte a modern piacok másfél évszázados funkcio-

nálását. Jelentősen rontották és csorbítják ma is a gazdálkodás hatékonyságát, de 

lényegében nem veszélyeztették a vállalatok jövedelmezőségét, profitabilitását. 

A gazdasági szereplők alkalmazkodtak a kialakult feltételekhez, a hatékonyság-

rontó kondíciókhoz. A nyolcadikként tárgyalásra kerülő problémakör relatíve 

későn jelent meg a világgazdaság működésében, hatása azonban rohamosan erő-

södött. 

A piaci szereplők viselkedésében az előzőleg tárgyaltakhoz képest más 

szempontból is gyökeres változás következett be. A korai mikroökonómia még 

axiómaként kezelte a fogyasztók hedonista attitűdjét, akik egyértelműen moti-

váltak abban, hogy teljes folyó jövedelmüket tárgyidőszakbeli fogyasztásukra 

fordítsák. (A tankönyvek egyik alapvető tétele a költségvetési egyenes és az 

indifferencia-görbe érintési pontja által meghatározott optimális, éppen ezért 

megvásárolandó jószágkombináció.) E logika szerint a jelen fogyasztását csak a 

jövőbeni magasabb fogyasztás érdekében hajlandók a háztartások korlátozni. Ez 

egyaránt vonatkozik a magas jövedelmű vállalkozók és a nyomor szintjén tengő-

dő egyetlen, képzetlen keresővel bíró munkáscsaládok háztartásaira. Eszerint a 

háztartások összességükben csak annyit takarítanak meg, amennyiért a beruházni 

szándékozók „fizetnek”, hajlandók kamatot folyósítani. A klasszikus 

mikroökonómia rendszerében a kamatmechanizmus biztosította a megtakarítások 
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és a beruházások ekvivalenciáját, tehát a teória logikájából következően nemzet-

gazdasági szinten nem éleződhetett ki a piacprobléma. A gazdaság – ha nem is 

eszerint viselkedett -, de nem is termelt ki a feltételezett egyensúlyt cáfoló jelen-

ségeket. Látszólag „zavartalan összhang” mutatkozott a valós gazdaság és a 

közgazdasági elmélet között. A mélyebb rétegekben azonban kivehető volt az 

alapvető ellentmondás, amelyre Keynes mutatott rá: „A megtakarítás és a beru-

házás nem meghatározó, hanem meghatározott változói a rendszernek – állapí-

totta meg. Iker eredői a meghatározó adatok rendszerének, nevezetesen a fogyasztá-

si hajlandóságnak, a tőke határhatékonysága görbéjének és a kamatlábnak.”6 

A gazdasági fejlődéssel együtt járó életszínvonal-növekedés során csökkent 

a háztartások esetében jóval egységnyi alá süllyedt a fogyasztási határhajlandó-

ság, a prognosztizálható és a váratlan jövőbeli helyzetekre is gondoló fogyasztók 

jövedelmüknek olyan hányadát takarították meg, amelyet már nem szívott fel a 

felhalmozás. Emiatt a gazdaság kereslet-korlátossá vált. A jelenséget érzékelve 

Keynes erre építette teóriáját, lényegében ez vált az ún. keynesi forradalom esz-

mei bázisává. 

Alapvető fontosságú közgazdasági tétel, hogy a piac – kedvező feltételek 

között – képes lehet ugyan önszabályozásra, a piaci egyensúly közelítésére, de 

nem alkalmas a gazdasági egyensúly megteremtésére! Keynes ebből kiindulva a 

megtakarítások és beruházások szerinte szükségszerűen kialakuló egyenlőtlensé-

gét az állam által indított improduktív, autonóm beruházásokkal javasolta meg-

szűntetni, a két kategória egyensúlyát megteremteni. 

A „piaci megoldás” logikai rendszerében egyensúly csak a végtermékek 

nemzetgazdasági piacán jöhet létre, azon is meglehetősen fájdalmas módon. 

„Minél nagyobbak azonban jövedelmeink – írta Keynes -, sajnálatos módon 

annál nagyobb a rés jövedelmeink és fogyasztásunk között. Ha tehát nem talá-

lunk valami új kiutat, úgy… a problémának csupán egyetlen megoldása lehetsé-

ges: a munkanélküliségnek akkorának kell lennie, hogy a társadalom kellő sze-

génységben maradjon…”7 Leszögezte, hogy „.. nem bízhatjuk továbbra is nyu-

godtan magánkezekre a folyó beruházási volumen irányításának feladatát.”8 

A folytatandó gazdaságpolitika tekintetében hangsúlyozta: „Végső felada-

tunk az lehetne, hogy kiválasszuk azokat a változókat, amelyeket tudatosan el-

lenőrizhetne vagy irányíthatna a központi hatóság egy olyan rendszerben, 

amelyben ténylegesen élünk.”9 

Ezt a társadalmat liberális szocializmusnak nevezte: „amelyben a szociális és 

gazdasági igazság támogatására a gazdasági célokat megvalósító szervezett tár-

sadalom módjára cselekedhetünk, tiszteletben tartva és védve az egyént, annak 

szabad választását, hitét és meggyőződését, gondolkodását és megnyilatkozásait, 

                                                        
6 Keynes, J. M. (1965): 208. o. 
7 Keynes, J. M. (1965): 125-6. o. 
8 Keynes, J. M. (1965): 344. o.  
9 I. m: 270. o. 
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vállalkozásait és tulajdonát.”10 Ezek a gazdaságpolitika célrendszerének „bűvös 

négyszöge”: növekedés, gazdasági egyensúly, magas szintű foglalkoztatás, az 

infláció megfékezése. 

Úgy tűnt, a keynesi elméleti rendszer alapján történő állami interveniálás 

megteremtette a gazdasági rendszer stabilitását, az optimistábbak aranykori nö-

vekedésről, de legalábbis fenntartható növekedésről értekeztek. 

Az utóbbi két évtized világpiaca – napjaink válságának természete 

Az attraktív növekedés folyamatában a kibocsátás emelkedése mindinkább a 

nagyvállalatokra koncentrálódott, létrejöttek és mind meghatározóbb szerepet 

vívtak ki maguknak a multi- és transznacionális vállalatok, mint a globalizáció 

folyamatának fő erői. A Keynes útmutatása szerint működő gazdaságokban a 

kormányzati kiadások már csak a profitok fokozódó elvonásával biztosíthattak 

volna elegendő forrást a kereslet növeléséhez. Ez a megoldás viszont nyilván 

ütközik a multik érdekeivel. 

A hatvanas évek végén lassulni kezdett a növekedés, bekövetkezett a nyers-

anyagok és energiahordozók árrobbanása, majd a hetvenes évek elején megtör-

tént a pénz demonetizálása, Bretton Woods-i rendszer összeomlása, miközben 

felerősödött az infláció. Stagfláció, időnként slumpfláció alakult ki. 

A kilencvenes évek közepétől jó néhány válság adott intő jelet, míg végül ki-

tört a „nagy”, máig tartó krízis (bár az Európai Tanács már 2009. 11. 13-án „hi-

vatalosan” kijelentette, hogy véget ért). Sokan, köztük neves politikusok, köz-

gazdák is hangoztatták, és vélik úgy ma is: az egyszer már bevált keynesi recept 

alkalmazása ismét gyors és érdemi eredményekhez vezetne. 

Napjaink válsága azonban más jellegű: a piaci vezérlés részleges csődjének 

mások a kiváltó okai, mint a nyolcvan évvel ezelőttinek. Alapvető strukturális 

átalakulás ment végbe az egyes nemzetgazdaságokban épp úgy, mint a világgaz-

daság egészében. Lényegesen módosultak a „beteg” szervezetének jellemzői, 

ezért a régi gyógyszer adagolása – megítélésem szerint – nem vezethet a koráb-

ban tapasztalt állapot-javuláshoz. Hipotézisem bizonyításához vessük alá tüzete-

sebb vizsgálatnak a bekövetkezett változásokat! 

Közgazdaságilag talán a legfontosabb, egy sor közgazdasági összefüggés ér-

vényesülését erőteljesen módosító változás a pénz gazdasági szerepében követ-

kezett be. Sokáig tartotta magát az a felfogás, miszerint a pénz alapvetően tranz-

akciós funkciót tölt be. Ez a felfogás már a múlt század harmincas éveiben sem 

tükrözte a valóságot, ezért azt Keynes éles bírálatnak vetette alá: „… a klasszi-

kus hagyomány modern változata az a … felfogás, hogy a pénz súrlódási jelen-

ségeken kívül nem okoz reális változást, s a termelés és foglalkoztatás elméletét 

… ki lehet dolgozni ’reális’ cserére építve is, a pénzt elegendő bevezetni egy 

későbbi fejezetben.”11 

                                                        
10 Keynes, J. M. (1939) 
11 Keynes, J. M. (1965): 39. o. 
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Mint a Világgazdasági Kutatóintézetben folytatott kutatások eredményei jel-

zik, a nemzetközi pénzmozgás és a nemzetközi kereskedelem 1790-1990 között 

megközelítőleg azonos ütemben növekedett, megfelelt egymásnak. 2007. máso-

dik felében azonban a spekulációs pénzmozgások volumene már elérte a napi 

3500 milliárd $-t, amely éves szintre átszámítva a világ teljes GDP-jének 23,65-

szöröse, a nemzetközi kereskedelemnek 73-szorosa. „A spekulációs eszközállo-

mány12 földünk GDP-jének több mint tízszeresét teszi ki.”13 

Az elképesztő méreteket öltött pénzmennyiség befektetőinek célrendszere, a 

pénz mozgása, és az áramlását kanalizáló pénzügyi intézmények hálózata nagy-

részt függetlenedett a reálszférától. Érdekes ezzel kapcsolatban Dean Bakernek, 

a washingtoni Center for Economic and Policy Research társigazgatójának az 

álláspontja: „annak a rendszernek, amely a Wall Streeten kifejlődött, semmi 

köze a pénzügyi rendszer normális működéséhez. Ez csupán magas kockázatú 

szerencsejáték és nem szolgálja a gazdaság érdekeit.”14 Még félreérthetetleneb-

bül fogalmazott M. Friedman: „a FED felállítása egy szűk csoport számára olyan 

hatalmat biztosított – amivel időről időre éltek is -, hogy önkényes folyamatok 

segítségével jelentős és felismerhető módon megváltoztassák az események me-

netét…”15 2003-ban, alig pár évvel a válság kirobbanása előtt írta Warren 

Buffett tőzsdeguru, a világ harmadik leggazdagabb embere: a „derivatívok az 

igazi tömegpusztító eszközök...” Sajnos, nem tévedett. 

A több (tíz)milliárd dollár vagyonnal rendelkezők már nem hétköznapi fo-

gyasztóként mérlegelik vásárlásaikat, miként azt a mikroökonómia könyvek 

Gossen II. törvénye alapján döntő homo oeconomicusa teszi. Ezzel megtört a 

háztartások viselkedésének egységes magyarázata. A nagyon gazdagok hatalmas 

jövedelmeiket, vagyonukat mindenképpen be kívánják fektetni, ennek eredmé-

nyeképpen az elmúlt húsz évben a tőzsdeindexek hét-tízszeresükre emelkedtek, 

míg a reálszféra mindössze kétszeresére16 bővült. 

Megfigyelhettük az utóbbi két évtizedben, hogy a strukturált pénzügyi ter-

mékek kínálata exponenciálisan emelkedett és ennek teremtettek keresletet, pia-

cot többek között a subprime adósok kreálásával. Végül ebben a feltételrend-

szerben pukkadt ki az ingatlanpiaci lufi, és ez a közeg terjesztette a „mérgezett 

papírok”vírusát. 

A pénztőke gyors növekedése mellett a globalizáció felerősödése a másik 

olyan nagyfontosságú tényező, amely miatt a hagyományos piaci vezérlés nem 

működik. „A féktelen és ellenőrizhetetlen globálkapitalizmus történelmileg min-

                                                        
12 Hangsúlyozottan eszközállományról van szó, nem spekulációs pénzmozgásokról.  

13 Farkas Péter (2008/A)  

14 Tóth Szabolcs Töhötöm (2010): 30. o.  

15 Friedman, M. (1986): 85. o. 

16 Farkas Péter (2008/A) 
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denütt igen rövid idő alatt átrendezte a korábbi, még a jóléti kapitalizmus domi-

nálta viszonyokat.”17 írja Szalai Erzsébet és Galló Béla. 

A jövő sem túl rózsás, amelyet Jim Garrison a State of World …elnöke a kö-

vetezőképpen fest le: „ .. a világ egészének integrációja, különösen a gazdasági 

globalizáció ... ma már elérte egy valódi „birodalom” szintjét. A Föld egyetlen 

nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő erőinek hatása 

alól. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valutaalap által 

diktált „szerkezeti átalakításoktól” és „feltételektől”, illetve a … WTO önkényes 

szabályaitól. Bármennyire nem megfelelőek is e nemzetközi pénzügyi szerveze-

tek, mégis ők határozzák meg, mit jelent a globalizáció, mik a szabályok… való-

színűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer, amely 

ha nem is egyenlően, de a világ összes országát integrálja.”18 Hasonló Dean Ba-

ker véleménye is az IMF-ről: „a nyolcvanas-kilencvenes évekre már többnyire a 

hitelezők kartelljének szerepét játszotta.”19 

Kádár Béla, az Antall-kormány minisztere – feltehetőleg államigazgatási 

funkciójában szerzett tapasztalatait is felhasználva – írta: „a transznacionális 

nagyvállalatok, sőt nagyvállalati koalíciók érdekérvényesítési erejével szemben 

a Föld országainak túlnyomó többsége eleve korlátozott cselekvőképességű.” 20 

A profitszerzési törekvéseket semmi sem korlátozza: „A  kiterebélyesedő globális 

gazdasági rendszerben nincs globális közhatalmi ellensúly, amely a globális 

rendszer szereplőit az egyébként sem kodifikált globális közjó szolgálatára 

kényszerítené.”21 

A 2001-ben Nobel-díjjal kitűntetett J. E. Stiglitz álláspontja is hasonló: 

„Sajnos nincsen világkormány, amely felelősséggel tartozna a világ minden nép-

ének, és amely ellenőrizhetné a globalizációs folyamatot, hasonlóan ahhoz, aho-

gyan a nemzeti kormányok ellenőrizték a nemzetgazdaság létrejöttének folyama-

tát. Ehelyett egy olyan helyzet alakult ki, amelyet úgy is nevezhetünk, hogy a 

világ kormányzása világkormány nélkül, amelyben néhány intézmény (a Világ-

bank, az IMF, a WTO) és néhány szereplő, bizonyos kereskedelmi és pénzügyi 

érdekcsoportokhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi és pénzügyminiszter ural-

ja a mezőnyt, miközben az érintettek jelentős része nem jut szóhoz.”22 

A világgazdaság társadalmi-gazdasági helyzetét elemezve J. E. Stiglitz egy 

nagy jelentőségű, politikai horderejű következtetésre jutott: „Úgy tűnik, a globa-

lizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi 

pénzvilág új diktatúrája váltja föl.”23 

                                                        
17 Galló Béla-Szalai Erzsébet (2006) 
18 Garrison, J. (2004) :38. o. 
19 Tóth Szabolcs Töhötöm (2010): 30. o. 
20 Kádár Béla (2007): 65. o. 
21 I. m: 66. o. 
22 Stiglitz, J. E. (2003): 39. o. 
23 Stiglitz, J. E. (2002): 232. o. 
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Ez – Szalai Erzsébet meglátása szerint – érvényes régiónkra is: „ … a kelet-

európai átalakulás jellegét alapvetően a centrumkapitalista országok és a globális 

tőke érdekei határozták meg. Emellett a helyi politikai, gazdasági és kulturális 

elitek rövidlátásának, önzésének és behódoló magatartásának is szerepe volt 

abban, hogy ezen országok többségében klasszikus félperifériás kapitalizmusok 

alakultak ki.”24 Talán még súlyosabb ítéletet fogalmaz meg a politikai elit szere-

péről Kádár Béla: „Alapvető céljuk egyre kevésbé az ország jó kormányzása, 

hanem a hatalmi pozíciókból származó előnyök kiaknázása, illetve ennek érde-

kében a következő választások megnyerése.”25 

Az elemzett feltételrendszer alapján úgy tűnik, hogy a Keynes gazdaságában 

interveniáló, az akkor még valósan – vagy már akkor is kissé naivan(?) – a köz-

jót szolgálónak feltételezett nemzetállam ma már egyedül esélytelen a pénzügyi -

gazdasági szuperstruktúrával, vagy – Perkins kategóriáját alkalmazva – a 

korporatokráciával szemben. 

A hihetetlen méreteket öltött, elképesztően mozgékony pénztőke dominanci-

ája, a globalizáció expanziójának folyamatában szinte korlátlan gazdasági hata-

lomra szert tett multi- és transznacionális vállalatok hálózata miatt gyökeresen 

megváltozott a világpiac struktúrája. Ennek szabályozása, valamint a feloldhatat-

lannak tűnő adósságcsapdából való kikerülés (a világ adósságállomány többszö-

röse a világ GDP-jének) erősen megkérdőjelezi annak valószínűségét, hogy lét-

rejöhessen egy – mindezeket megregulázó – központi hatalom, egy világkor-

mány. Keynes nemzetállamokra alapozott elmélete ezek miatt nem terjeszthető 

ki a világgazdaság szintjére. 

A piacrendszer legfontosabb hiányosságainak, negatívumainak áttekintése 

során talán a közgazdák döntő hányadánál kíméletlenebbnek bizonyultam a piac 

intézményének megítélésében. Mindezek ellenére a piacot nélkülözhetetlennek 

tartom. Hasonlóan vélekedek róla, mint Churchill a demokráciáról. Szerinte  „A 

demokrácia a legrosszabb kormányzati forma – nem számítva az összes többit, 

amellyel az emberiség megpróbálkozott.” Ezt a formulát transzformálom a piac-

ra: „A piac a legrosszabb gazdaság-vezérlési intézmény – nem számítva az ösz-

szes többit, amellyel az emberiség megpróbálkozott.” 
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