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OROSZI SÁNDOR 

Az állam fogvatartói 

„Nem minden számít, ami számolható, 

és nem minden számolható, ami számít.” Albert Einstein 

Napjainkban már a közgazdák nagy része elfogadja „foglyul ejtett” állam (state capture) gon-

dolatát1, de neves politikusok állásfoglalásai is ezt a szemléletet tükrözik. 

Lényeges különbség észlelhető azonban annak magyarázatában, hogy ez a „fogság” milyen 

erők részvételével, vezetésével, milyen társadalmi-gazdasági közegben alakul ki, milyen sze-

repet játszanak létrejöttében a nemzetközi intézmények, informális csoportosulások.  

A multi- és transznacionális vállalatok, valamint 

a kisebb gazdasági potenciállal bíró országok viszonya 

Angliában 1844-ben kezdődött az ipari termelés növekedésének aranykora, amely időszakban 

a gazdaság mechanizmusai a leginkább közelítették a szabad verseny ideáltípusát. A konku-

renciának ez a formája azonban néhány évtized alatt átcsapott a saját ellentétébe, egyre jobban 

sűrűsödtek a monopoljegyek, majd megjelentek és erősödtek a mono- és duopóliuok, az ága-

zatok egy részében kialakult a monopolista verseny.2 

A II. világháború utáni időszakban szinte exponenciálissá vált a nagyvállalatok növeke-

dése, a világpiacon is egyre inkább kirajzolódott erőfölényük. Profitmaximálási törekvésüktől 

vezérelve, a gyengébb ellenállás irányaiba haladva a számukra komparatív előnyöket biztosító, 

de relatíve korlátozott államhatalommal jellemezhető országokat vették célba.  

A leírtakkal összhangban Kádár Béla akadémikus, az Antall-kormányban a Nemzetközi Gaz-

dasági Kapcsolatok minisztere, a gazdasági kabinet tagja – minden bizonnyal államigazgatási 

tevékenységére is alapozva – a következőket állapította meg: „a transznacionális nagyvállalatok, 

sőt nagyvállalati koalíciók3 érdekérvényesítési erejével szemben a Föld országainak túlnyomó több-

sége eleve korlátozott cselekvőképességű.” Hozzáfűzte: „Különösen a kisebb gazdasági potenci-

állal rendelkező s államszervezetileg legyengített országok védtelenek a nagyvállalati erőfö-

lénnyel szemben.” (Kádár B: 2007.) A világ száz legerősebb gazdaságának több mint fele ma 

már transznacionális cég. A Fortune 500-as listáján szereplő nagyvállalatok árbevétele meg-

haladja a föld évi GDP-jének két-ötödét. 

Erőfölényük főleg régiónkban látszik nyomasztónak. Kelet-Közép Európa mérsékelt gaz-

dasági erővel jellemezhető nemzetgazdaságaiban a megkésett polgárosodás miatt nem alakult 

ki erős nemzeti tulajdonosi polgárság (a német történetszociológusok szóhasználatával: 

                                                      
1 Hellmann, J. Kaufman, D. 2001: Confronting the Challenge of state capture in transition Economies 
2 1933-ban jelent meg a témakör két meglapozó tanulmánya, Chamberlin, E. H: The Theory of Monopolistic 

Competition és Robinson, J: The Theory of Imperfect Competition. 
3 Gourevitch, Peter (1986): Politics in Hard Times; Ithaca – London Cornell University Press. 
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Besitzbürgertum). Ennek hiányában a rendszerváltás a képzettségi polgárság (Bildungsbür-

gertum), az értelmiség irányításával ment végbe.4 

A rendszerváltást követő periódusban a magántulajdon dominanciájának megteremtésében 

a korlátozott tőkeerővel rendelkező nemzeti burzsoázia helyett a külföldi tőke játszotta a fő-

szerepet. A transznacionális vállalatok súlya nem csak külgazdasági kapcsolatainkban vált do-

minánssá, de a privatizáció során létrejött tulajdonosi struktúrában – legalábbis a valóban ver-

senyképes szegmensben – is meghatározónak tekinthető. Ez a tendencia annak ellenére érvé-

nyesült, hogy – miként azt Bokros Lajos kifejtette: „Már nálunk is kiemelkedtek hazai vezető 

réteg kezében lévő nagyobb cégek. Ezeket ugyanúgy meglehetősen finom, bár kevésbé burkolt 

protekcionista gazdasági és politikai védőháló veszi körül, mint az olaszokat. Ha kell, az egész 

politikai osztály, az egész Országgyűlés megmozdul védelmükre5. Ezek a vállalatok képesek 

arra, hogy maguk felé hajlítsák a törvényeket, befolyásolják a politikát.”  (Bokros L. 2008.) 

Hasonlóan látja-láttatja az állam foglyul-ejtéséhez vezető folyamatot Szalai Erzsébet 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 rövidlá-

tásának, önzésének és behódoló magatartásának is szerepe volt abban, hogy ezen országok 

többségében klasszikus félperifériás kapitalizmusok alakultak ki.” (Szalai E: 2009/B.) Veress 

József valamivel megértőbb, amikor rávilágít az állam kiszolgáltatott helyzetére, az elitek 

csapdahelyzetére: „Az egyes országok kormányai –- egymással vívott kétségbeesett versengés-

ben – mind kedvezőbb feltételeket teremtenek a legnagyobb cégeknek.” (Veress J: 2009.) 

A globális tőke érdeke – amelyre Szalai Erzsébet hivatkozik – az árak, a bérek, a külkeres-

kedelem, a tőkemozgások, a kamatok, valamint a vállalat-alapítás szabadságának megteremté-

sével a liberalizáció teljes körűvé tétele. A nagyvállalatok olyan rendszerszabályok kialakítását 

szorgalmazzák, amelyben az állam feladatköre ismét a Smith korában még adekvátnak tekint-

hető wachman state funkcióra korlátozódik, amely feltételrendszerben a szelekciót kizárólag a 

piac végzi. Ennek a konkurencia-harcnak a nagyvállalatok erőfölénye következtében nem lehet 

kétséges a kimenetele. 

Ez a szemlélet jelenik meg J. E. Stiglitz műveiben. A Nobel-díjas közgazdász munkássága 

során Pierre Bourdieu és Michel Foucault gondolatiságát terjesztette ki, akik már a hetvenes 

években is kritikusan elemezték a neoliberalizmust. Ezt az eszmeáramlatot olyan irányzatnak 

tekintették, amelynek képviselői – elfoglalva az államapparátus legfontosabb pozícióit  – ha-

talmuk birtokában ráerőszakolják a versenyt a társadalom és gazdaság minden szereplőjére. 

Stiglitz a multi- és transznacionális cégeknek a politika szövetét átható gátlástalan és álszent 

érdekérvényesítésében látja a neoliberális gazdaságpolitika uralomra jutásának magyarázatát: 

„A neoliberális piaci fundamentalizmus mindig is politikai doktrína volt, amely meghatározott 

érdekeket szolgált. A közgazdasági elmélet sohasem támasztotta alá. Világosan kell látni azt 

is, hogy a történeti tapasztalat sem igazolja.” (Stiglitz,  J. E. 2003). 

Mellár Tamás a multinacionális cégek és az államok erőviszonyait mérlegelve ugyancsak 

a nagyvállalatok – mint a külső gazdasági elit – érdekérvényesítő képességét emeli ki: „A 

globalizált világban olyan óriáscégek alakultak ki, amelyek erőfölényes helyzetükkel könnyen 

                                                      
4 Nyugat-Európában - egy történelmi korszakkal korábban - a piacgazdaság kiépítése a tulajdonosi polgárság 

vezetésével történt, de (a hűbéri kötöttségek feloldása,  majd a fenyegető méretűvé váló munkásmozgalom 

kihívásaival szemben szövetkeztek az értelmiséggel. 
5 Nagyon sokat e jelenség megnyilvánulásának tekintik a Lex Molt.  
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vissza tudtak élni, s ezáltal illuzórikussá tették a hatékony piaci működést. A nagyvállalat -

kisvállalkozás relációban irreális önkéntes cseréről és racionális döntésről beszélni. Ezek a 

vállalatóriások nem csak egy piacon, hanem akár egy ország vonatkozásában is képesek voltak 

a gazdasági erő pozíciójából tárgyalni.” Ez – vonhatjuk le a konklúziót – lényegében az állam 

rabul ejtéséhez vezethet. Mellár még hozzáteszi: „A pénzpiacokon ugyanez a probléma hatvá-

nyozottan jelentkezett, a szabadon áramló hatalmas pénzek egy szempillantás alatt okozhattak 

helyi válságot egy kis országban.” (Mellár T: 2010.) 

Mellár soraiból egyértelműen kiviláglik, hogy a multi- és transznacionális vállalatok a 

nemzeti piacokon kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a kis- és középvállalatokat, azok normál 

profitját szinte teljes egészében elvonják. A béreken és kamatokon felül képződő jövedelmük 

csak ahhoz elegendő, hogy tulajdonosaik önként ne számolják fel vállalkozásaikat. 

A politikai elit – az állam – cselekvőképességét az országok jelentős részében a gazdasági 

elit korlátozza, súlyosabb esetekben irányt szab döntéseinek, működésének. Az állam közjót 

szolgáló szerepének látszatát azonban az elit mindkét csoportjának érdeke fenntartani. „…mi-

ben is áll a konstrukció… hazugsága?” – Teszi fel a témát elemezve Szalai Erzsébet a kérdést, 

s választ is ad rá: „… a politikai elitnek el kell hitetnie önmagával és a társadalommal, hogy 

az ország sorsát érintő érdemi döntések az ő kezében összpontosulnak. Holott a tényleges ha-

talmat a külső és belső gazdasági elitek és értelmiségi ideológusaik birtokolják, amelyek ke-

ményen megszabják – erősen korlátozzák, sőt, időről időre teljesen beszűkítik a politikai elitek 

mozgásterét.”(Szalai E: 2009/A.) 

Helmut Schmidt meglátása szerint e szűk csoportok meghatározó szerepe a pénzügyek irá-

nyítása mellett a tömegpszichológia befolyásolásán alapul. (Schmidt, H: 2003.) John Stuart 

Mill már másfél évszázaddal ezelőtt rátapintott a jelenségre: „A nép akarata gyakorlatilag a 

nép legnagyobb vagy legaktívabb részének akaratát jelenti; a többség akaratát vagy azokét, 

akiknek sikerült többség gyanánt elfogadtatni magukat.”  (Mill, J. S. 1980.) A gondolati ívet 

időszakunkra kivetítve Hamvas Béla bátran kimondja: „A huszadik század egész demokráciáját 

az a szofizma jellemzi, hogy az elenyésző kisebbségben levő összeesküvők saját akaratukat 

miképpen tudják a többség véleményének feltüntetni.”  (Hamvas B. 1992.) Ennek mechaniz-

musa, eszközrendszere a média, a tömegkommunikáció saját érdekeiknek megfelelő működte-

tése, de – megítélésem szerint – az instrumentumok közé sorolható a lobbizás is. 

A lobbi-tevékenység az Egyesült Államokban jelentkezett először, ahol a képviselőház elő-

csarnokában6 a különböző érdekcsoportok tagjai az ott várakozó, pihenő, vagy épp áthaladó 

képviselőket igyekeztek saját ügyeik mellé állítani (számukra kedvező döntésekre, javaslatté-

telekre rávenni), mielőtt azok beléptek volna az ülésterembe az előterjesztéseket megvitatni, 

határozatot hozni. Megdöbbentő dologra hívja fel Leo Noleti a figyelmet: Brüsszelben  „Egye-

sek odáig elmennek, hogy felajánlják kész, megfogalmazott szövegeiket a képviselők szá-

mára…” (Noleti, L. 2014.) 

A lobbizás az érdekcsoportot fenyegető negatív intézkedések hatásának kivédését, előnyök 

szerzését szolgálja, szigorúan a „törvényes” – a foglyul ejtett államhatalom által konstituált 

intézmények – keretei között. A lobbisták – bevallásuk szerint – a kommunikációt tekintik 

                                                      
6 Ennek angol elnevezéséből származik a jelenség elnevezése.  
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tevékenységük központi elemének, hangsúlyozott céljuk a döntéshozók információinak kiegé-

szítése7. A lobbizás gyakran átcsap agresszív, törvénytelen formába, korrupcióba , illetve meg-

vesztegetésbe8. 

A gazdasági elit pozíciója a világ vezető országaiban 

Akár mottóként is felhasználható lenne a Mayer Amschel Rotschildnak tulajdonított mondás:  

„Adjátok kezembe egy ország pénzügyeit, és nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeket a 

parlamentben!”9 

Mellár Tamás hivatkozott írásában szintén a pénzügyi szféra meghatározó szerepére utal. 

Elemzésében a pénzügyi élet legtekintélyesebb szereplői lényeges mértékben képesek megvál-

toztatni a folyamatok menetét, különösen, ha – miként Schmidt megállapítja –, a média segít-

ségével módjuk adódik befolyásolni a tömegek viselkedését, legalizálni saját tevékenységüket. 

Ez a veszély még a legtekintélyesebb, demokratikusan működő államokban is fennáll.  

Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke a nagybankok felelősségét hangsúlyozta,10 

akárcsak egy évszázaddal későbbi utóda, Woodrow Wilson. Utóbbi az USA huszonnyolcadik 

elnöke, egyébként tekintélyes történész, a Nobel békedíj kitüntetettje  írta nem sokkal azt kö-

vetően, hogy aláírta a Federal Reserve System (Fed) alapítását elrendelő törvényt:  „Az igazi 

nagy monopólium ebben az országban a nagy hitelek monopóliuma. …Nagyszerű ipari nem-

zetünk a hitelezés rendszere által ellenőrzött. Hitelrendszerünk magántulajdonban összponto-

sul. Így aztán a nemzet növekedése és minden tevékenységünk néhány ember kezében van… 

már csak a saját korlátaik miatt is, gyengíteni, ellenőrizni és megsemmisíteni akarnák a valódi 

gazdasági szabadságot.” (Wilson, W: 1913.) 

1916-ban rezignáltan konstatálta, hogy baljós előérzete beigazolódott:  „az ország növeke-

dése, és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át. A legrosszabb 

uralom alá kerültünk, kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és domi-

nált kormányzatának. Ez a kormány többé nem a választók szabad döntésének, hanem befo-

lyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően cselekszik."11 

Milton Friedman a monetarizmus megteremtője, a Nobel-díj Bizottság 1976-i kitüntetettje 

elemzései során hasonló következtetésre jutott: „… a FED felállítása egy szűk csoportszámára 

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

gével jelentős és felismerhető módon megváltoztassák az események menetét…”  (Friedman, 

                                                      
7 Mivel az érdekcsoportok olyan információkat közölnek a döntéshozókkal, amelyekkel elképzeléseik pozitív 

hatásait emelik ki, ezért működésük óhatatlanul aszimmetrikus informáltságot eredményez, mellyel kapcso-

latban elegendő a Nobel-díj 2001. évi kitüntetettjeinek (G. A. Akerlof, A. M.  Spence és J. E. Stiglitz) a 

munkásságára gondolnunk.  
8 A Sunday Times munkatársai 60, Brüsszelben tevékenykedő személyiséget környékeztek meg, 20 % -uk 

késznek mutatkozott az együttműködésre: hajlandó lenne az ígért 10000 €-ért a megbízó kérésének megfelelő 

jogszabályi változtatások érdekében fellépni. 
9 Gondolata akár a világ egészére is kiterjeszthető: mindössze a Föld négy országában nincs Rotschild -érde-

keltség: Észak-Koreában, Iránban, Kubában és Líbiában. Megjegyzendő, hogy 2001. 09. 11 előtt még Afga-

nisztánban és Irakban sem működött.  
10 “Polgáraink nem látják világosan bajaink igazi okát. Mindennek tulajdonítják, kivéve igazi okozójának, a 

bankrendszernek… Őszintén hiszem, hogy a bankok veszélyesebbek, mint a fegyverben álló hadseregek. 

Olyan pénzek elköltése befektetés címén, amit majd utódainknak kell megfizetni, nem egyéb, mint nagyté-

telben szerencsejátékot űzni jövőnk rovására.” 
11 Dr.James W. Wardner, The Planned Destruction of America, Altamante Springs, FL, 37. o. Idézi:   
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Milton 1986/B.) Egy másik tanulmányában még élesebben foglalt állást:  „nem volt olyan köz-

ponti hatóság, amelynek hatalmában állott olyan hibákat elkövetni, amilyeneket a Federal 

Reserve System elkövetett.” (Friedman, M. 1986/A.) 

Roosevelt, F. D. 1933-ban még borúlátóbban ítélte meg – évszázados távlatra visszate-

kintve – az Egyesült Államok gazdaságirányításában jelentkező súlyos anomáliákat: „Az igazat 

megvallva, a kormányzat már Andrew Jackson12 ideje óta a központi pénzügyi erők kezében 

van.”13 

Nagyné Szegvári Katalin meglátása szerint „Kolko14 úgy vélte, hogy az instabil gazdasági 

helyzetből az ipar föderatív szintű szabályozásával kívántak kijutni. A jelenlegi amerikai gaz-

daságpolitika eredetét e korszakba vezette vissza, s szerinte  „e korszak alapozta meg a nagy-

tőke jelenlegi dominanciáját.” Nagyné Szegvári Katalin elemzése során rámutat, hogy „a tör-

vényhozásban az állami beavatkozást az üzleti körök irányították, és hogy egyáltalán inkább 

az üzlet irányította a politikát, mint fordítva. Legjobban érzékelhető e tétel igazsága a pénzügyi 

politika terén. A fő vádak, amik a New Dealt es azt megelőző progresszív érát illették, hogy 

eszközrendszerében kedvez az üzletembereknek, akik a kormányzatba bekerültek, sőt elnöki 

pozícióba jutottak, mint Theodor Roosevelt, és hogy általuk a gazdasági folyamatok ellenőr-

zésére létrehozott bizottságok ugyancsak az üzleti világ behatolását jelentették a politika szfé-

rájába.” (Nagyné Szegvári K. 1990.) 

A hírhedtté vált mondás – „Ami jó a General Motorsnak, az jó Amerikának.” – értelmezé-

semben arra utal, hogy a törvényhozók fenntartások nélkül támogathatják a (nagy)vállalati tö-

rekvéseket, azaz hirdetői szerint a vállalati és nemzetgazdasági érdek között nem feszül ellent-

mondás15. 

Andrew Jacksonnak a központi pénzügyi erőkkel vívott harcával szinte egy időben beszélt 

hazánkban Kossuth Lajos a bankok gazdasági túlerejének veszélyéről:  „A banknak nem aka-

rom azon hatalmat adni kezébe, hogy ő szabályozza Magyarország pénzügyeit...”  16 

Befejezve az időutazást, térjünk vissza Robert Reich, Clinton munkaügyi miniszterének a 

megállapításához, aki – látva a gazdasági elit meghatározó erejét – tárgyilagosan állította 

Timothy Geither pénzügyminiszterről, hogy „a Wall Street foglya”. 

A kilencvenes évektől, főleg azonban 2003-tól megfigyelhető volt, hogy a fejlett országok 

jegybankjai és kormányai először az expanzív monetáris politika keretében, majd a krízis idő-

szakában a gazdaságélénkítés érdekében indokolatlanul sok új pénzt ömlesztettek a gazda-

ságba. A jelzálogbankok egyre inkább arra összpontosítottak, hogy ennek a pénztömegnek 

vonzó befektetési lehetőségeket találjanak,17 gyakran – hatalmas lobbyerejüket kihasználva –, 

maguk teremtettek ilyeneket. 

                                                      
12 USA hetedilk elnöke, 1829–1837. között. 

13 http://www.youtube.com/watch?v=5IOlIWjtVg0&feature=player_embedded. 
14 Kolko, G. (1963): The Triumph of American Conservativism: a Reinterpretation of American History 

1900-1916. New-York.  
15 A mondás Charles Erwin Wilsontól, a General Motors ex-elnökétől származik, akit a hadügyminiszteri 

kinevezése előtti szenátusi meghallgatáson faggattak, hogy leendő hadügyminiszterként miként dön t, ha az 

Államok és a GM érdekei között konfliktus jelentkezik.  
16 Kossuth Lajos 1848. augusztus 28-án fejtette ki ezt a gondolatot a költségvetés vitája során.  
17 Ebben a feltételrendszerben szükségszerűen meg kell jelenniük a  spekulációs buborékoknak. 

http://www.youtube.com/watch?v=5IOlIWjtVg0&feature=player_embedded
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Kitűnő példa erre a subprime adósoknak nyújtott hitelek bázisán kibocsátott értékpapírok 

sokasága, amely jelenséget Hans-Werner Sinn egyértelműen elítéli: „Az úgynevezett értékpa-

pírosítás során intézményi szintre emelkedett a csalás. A jövedelem, munkahely és lefoglalható 

vagyon nélküli kérelmezőknek folyósított hitelek zsíros jutalékokhoz juttatták a közvetítőket, a 

nyomukban forgalomba hozott papírok azonban semmilyen értéket nem képviseltek.”  (Sinn, H-

W. 2009.) 

Az ezredforduló környékén Korten konstatálta, hogy „A világ legnagyobb hatalommal ren-

delkező intézménye a globális pénzügyi rendszer” – amelynek szereplői, tette hozzá: „Teljes 

nemtörődömséggel teremtik meg, illetve kergetik összeomlásba a nemzetgazdaságokat, adják-

veszik a vállalatokat, alkalmazzák és rúgják ki a vállalatvezetőket – mivel, a saját érdekeik 

szolgálatában, túszként tartják markukban a legbefolyásosabb politikusokat és vállalatvezető-

ket.” ( Korten, D. C. 1998.) 

A magyar tudományos irodalomban Galló Béla és Szalai Erzsébet véleménye késztette az 

olvasókat a hazai viszonyokról kialakított álláspontjuk újragondolására. Megítélésük szerint a 

hatalmon lévő politikai elit „Melyet most már szinte teljesen nyíltan a gazdasági elit dominál.” 

(Galló B. – Szalai E. 2006.) képtelen a közjó szolgálatára. Hasonlóan borús képet fest a kiala-

kult helyzetről Bauer Tamás is: „Az elmúlt évek tapasztalatai is megerősítenek abban, hogy az 

államot és az önkormányzatokat önérdekű csoportok ejtik foglyul, melyek – párthovatartozásuk-

tól függetlenül – a maguk parciális érdekeihez igazítják az állami döntéshozatalt, feláldozva 

többnyire mind a hatékony fejlődés, mind a méltányosság követelményét.” (Bauer T. 2009.) 

Súlyos kritikát fogalmazott meg David C. Korten is a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemen 1998 októberében tartott előadásában: „a korlátozásoktól mentes kapitalista rend-

szerben a demokráciát annak dobják oda, aki a licitálás során többet ígér, a piaci cselekvés az 

óriási tőkés társaságokban zajló központi tervezés alapján zajlik.”  (Korten, D. C. 1998.) 

Hasonló diagnózist állított fel három évtizeddel korábban Galbraith: „meg kell ingatnom 

egyikét a legelfogadottabb gazdasági feltevéseknek, nevezetesen azt, hogy az ember gazdaság i 

tevékenysége felett a piac uralkodik. Valójában olyan gazdasági rendszerben élünk, amely… 

lényegében tervgazdaságnak minősül.” Könyvének végén még határozottabban ismétli meg 

állítását: „A modern részvénytársaság azonban nem tartozik többé a piac fennhatósága alá… 

(Galbraith, J. K. 1970.) 

Újabban egyre gyakrabban találkozhatunk olyan véleményekkel, melyek szerint több or-

szágban is a leírtakkal ellentétesen alakult a politikai és gazdasági elit erőviszonya. Példaként 

elsősorban Oroszországot hozzák fel, ahol a Putyin által létrehozott zárt, egységes és hierar-

chikus politikai struktúra – gyakran drasztikus eszközökkel – megtörte a nem integrálódott gaz-

dasági elit hatalmát, és saját képviselőivel töltötte be a gazdaság kulcspozícióit. Feltehetően ha-

sonló platformon helyezkedik el Kádár Béla, aki a következőket írta a pártokról: „Alapvető cél-

juk egyre kevésbé az ország jó kormányzása, hanem a hatalmi pozíciókból származó előnyök 

kiaknázása, illetve ennek érdekében a következő választások megnyerése.” (Kádár B. 2007.) 

A nemzetközi intézmények szerepe a globalizáció folyamatában 

A gazdasági elit nemcsak a „nemzeti” politikai elit mozgásterét kívánja beszűkíteni, hanem 

megpróbálja a meghatározó nemzetközi – elsősorban pénzügyi – intézményekre is kiterjeszteni 

befolyását. Ez a törekvés néhány esetben direkt módon valósul meg, de többnyire a már „meg-

hódított” államot igyekeznek felhasználni érdekeik artikulálására. A legvagyonosabb pénzügyi 

csoportok úgy kívánják a nemzetközi folyamatok feltételeit alakítani, hogy az ennek hatására 
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kialakuló rendszer biztosítsa tőkéjük további dinamikus növekedését.  „…ez nem kevesebb – 

állítja Carrol Qiugley –, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világ-

rendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egé-

szét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálnák, összhangban azok-

kal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és kon-

ferenciákon elfogadnak...” (Qiugley, C. 1965.) 

Qiugley próféciája megvalósult, gondolatainak lejegyzése után majdnem négy évtizeddel 

a pénzügyi-gazdasági szervezetek világrendszerének működését Jim Garrison, a State of World 

elnöke a követezőképpen festette 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 nem-

zetközi pénzügyi szervezetek, mégis ők határozzák meg, mit jelent a globalizáció, mik a szabá-

lyok… valószínűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer, amely ha 

nem is egyenlően, de a világ összes országát integrálja.”  (Garrison, J. 2004.) 

Még borúlátóbban vélekedik Bogár László: „Az egyik birodalmi függést egy másik váltotta 

fel. Egy olyan, amely veszélyesebb, mint az előző, mert ez a birodalom nem földrajzi, hanem 

szimbolikus térben épül fel, erőforrás kiszívó tevékenysége sokkal nehezebben átlátható.”  (Bo-

gár László 2008/A.) 

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

ségű, politikai horderejű következtetésre jutott: „Úgy tűnik, a globalizáció jelenlegi formájá-

ban a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi pénzvilág új diktatúrája váltja föl..” 

(Stiglitz, J. E. 2002.) 

Soros György A globális nyitott társadalom felé című könyvében elégedetten állapítja meg, 

hogy „a globális kapitalista rendszer napjainkban mind kiterjedését, mind intenzitását tekintve 

lendületes növekedést mutat. Vonzereje az általa nyújtott előnyökben rejlik, no meg abban, 

hogy keményen bünteti azokat az országokat, amelyek ki akarják vonni belőle magukat .” (Soros 

Gy: 1997.) 

Még sötétebb tónusban ábrázolja a globalizáció intézményi rendszerének szerepét Bogár 

László „a lokalitások megfélemlített-korrumpált elitjeit használja közvetítőként. Az így kifosz-

tottak sanyarú helyzetére hivatkozva szokták a globalitás apologétái felhívni a figyelmet arra, 

hogy milyen szomorú sors vár mindazokra, akik, szerintük, ’kimaradnak a globalizációból’.”  

(Bogár László 2008/B.) 

Lényegében ugyanezt állítja D. Rodrik, a Harvard professzora is: „a globális elit önmagát 

tekintette az igazi progresszív erőnek, mondván, csak ők értik meg, hogy a globalizáció meg-

őrzése és előbbre vitele jelenti a legjobb orvosságot a szegénység és a létbizonytalanság el-

len.” Rodrik, D. 2014.) 

A büntetés-végrehajtásban a nagy nemzetközi szervezetek jeleskednek. Ez tükröződik 

Dean Baker IMF-ről megfogalmazott véleményében, amely szerinte: „a nyolcvanas-kilencve-

nes évekre már többnyire a hitelezők kartelljének szerepét játszotta.”  (Tóth Sz. T. 2010.) 
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Kitűnően példázza ezt a washingtoni konszenzus,18 amely egyidős a neoliberális eszmék 

térnyerésével. Eredeti célja Latin-Amerika válságba sodródott országainak megsegítése. Az 

„alkotó”, John Williamson az 1989-es konferencián azokat az elvárásokat foglalta össze, ame-

lyek alapján a washingtoni adminisztrációhoz, valamint a nemzetközi pénzügyi intézetekhez 

benyújtott támogatási kérvényeket elbírálták. „A globalitás hatalmi intézményi rendszerének… 

fő eleme a fegyelmező hatalmak világa. Az IMF, a Világbank, a WTO, a nagy hitelminősítő 

intézetek, illetve auditáló óriáscégek képezik e döntő jelentőségű institúció részeit… A  libera-

lizálás, deregulálás, privatizálás hármas jelszava 1989 nyarán az IMF székházában tartott 

konferencián, Washingtoni Konszenzus néven éppen e szervezetek vezetői által fogalmazódott 

meg.” (Bogár László (2008/B.) 

Az elfogadott elvek, miként azt Veress József kiemeli „…azt ajánlják a fejlődő és a köze-

pesen fejlett országoknak, hogy egészséges, egyensúlyőrző, a makrogazdasági paraméterek 

szigorú egyensúlyára törekvő gazdaságpolitikát folytassanak, tág teret adva a külföldi tőke 

beáramlásának. Minél nyitottabb egy ország, annál nagyobb az esélye rövid idő alatt bejutni 

a fejlett államok táborába.” (Veress J. szerk. 2009) – hitegették a hiteleket igénylő államokat. 

Az eredeti princípiumoknak szinte mindvégig ellentmondó gyakorlat19 azonban csak tetézte 

a bajba jutott országok problémáit. Az előidézett nehézségek, az egyre erősebben megfogal-

mazódó kritikák ellenére a nemzetközi pénzügyi intézmények ezeket a hitelcenzorálási krité-

riumokat kiterjesztették a Szovjetunió felbomlása után térségünk országaira, majd Kínára és 

Vietnamra is. A kudarcok ezekben a térségekben sem maradtak el. Egyetérthetünk Soros 

Györggyel, aki úgy véli, hogy az uralkodó „washingtoni konszenzus” rontja a periféria esé-

lyeit. Stephen Byers,20 is ugyanígy értékeli a helyzetet, kijelentvén: a „Világbank ortodoxiája 

növeli a globális nyomort.” 

Joseph Stiglitz mintegy levonja az elemzésekkel adekvát konklúziót: „… a valóságban a 

washingtoni konszenzus piaci fundamentalista elvei csak a fejlődő gazdaságokat kizsákmá-

nyoló fejlett országok érdekeit szolgálják.” (NOL 2009.) 

A reálszférában a transznacionális vállalatok dinamikusan növekvő piaci hatalma, a mone-

táris szférában a nagybankok arrogáns érdekérvényesítése, az árnyékbanki tevékenység kiter-

jedése, az öntörvényű nemzetközi pénzügyi intézmények működése több kutatót és gazdaság-

politikust arra késztetett, hogy ezek ellensúlyozására egy világkormány-szerű képződményt 

létrehozását javasolják. 

A világgazdaság egyensúlytalansága, az ellensúly hiánya miatt sokan aggódnak, köztük 

Kádár Béla is: „A kiterebélyesedő globális gazdasági rendszerben nincs globális közhatalmi ellen-

súly, amely a globális rendszer szereplőit az egyébként sem kodifikált globális közjó szolgálatára 

kényszerítené.” (Kádár B. 2008.) 

Stiglitz ugyancsak hiányol egy megfelelő hatalommal rendelkező centrális intézményt: 

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

                                                      
18 Az 1973-as, majd az 1979-es árrobbanás Latin-Amerika országainak többségét hatalmas adóssággal ter-

helte meg, melynek terheit súlyosbította a Fed 1980-as restrikciója, amelynek következtében erősen meg-

emelkedett a kamatszint, háromszorosára nőtt az adósságszolgálat. A válság Mexikóban tört ki, de gyorsan 

tovaterjedt a földrész országaira, ezzel megkezdődött Latin-Amerika „elveszett évtizede”. A washingtoni 

konszenzus elnevezést John Williamson használta először 1989-ben egy konferencián.  
19 Williamson maga is megdöbbent az általa megfogalmazott tételek szimplifikálását tapasztalva, szinte azon-

nal megfogalmazta kiegészítéseit, különösebb hatást azonban nem ért el ezzel.   
20 1998-2002. között Nagy-Britannia ipari és kereskedelmi minisztere. 

http://www.metazin.hu/search/node/stiglitz
http://www.metazin.hu/node/1436
http://www.metazin.hu/node/1436
http://www.metazin.hu/node/1436
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ellenőrizhetné a globalizációs folyamatot, hasonlóan ahhoz, ahogyan a nemzeti 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 pénz-

ügyi érdekcsoportokhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi és pénzügyminiszter uralja a me-

zőnyt, miközben az érintettek jelentős része nem jut szóhoz.”  (Stiglitz, J. E. 2003). 

Mellár Tamás – prognosztizálva a pénztőke még a malinál is gyorsabb áramlását21, megle-

hetősen pesszimista a jövőt illetően: „A megfelelő befektetési lehetőségeket kereső óriási tő-

kefelesleg egy időzített bomba a pénzügyi piacokon, amely bármikor újból robbanhat.”  (Mellár 

T. 2010.) 

Robert Zoelick, a Világbank elnöke, határozottan hirdette a G 20-ak csúcstalálkozóján, 

hogy a terv a nemzeti szuverenitás felszámolása és a globális kormányzás bevezetése. Trichet 

(az EKB volt elnöke) kifejtette, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) üléseinek célja, 

hogy biztosítsák, a rendszer következetes haladását a globális kormányzás felé. Ennek jelle-

gére is utalt, kifejtette, hogy a globális kormányzás nemcsak a szupranacionális és nemzetközi 

intézmények bázisán alapul, hanem annak komponensei a globális szinten működő informális 

csoportok – mint a G 7, G 10, G 20 stb. – is. 

A globalizációs folyamatok tendenciája, nagy befolyással bíró gazdaságpolitikusok nyilat-

kozatai, a meghatároz nemzetközi szervezetek vezetőinek állásfoglalásai alapján Veress József 

kijelenti, hogy „Az ország kategóriája, mint a világ berendezkedésének és működésének jel-

lemzésére használt – korábban egyik legjelentősebb – ismérv, egyre inkább marginalizálódik, 

egyre jelentéktelenebbé válik.” (Veress J. szerk. 2009.) 

Térjünk vissza Stiglitz egy korábban idézett gondolatára! A világkormány „ellenőrizhetné 

a globalizációs folyamatot, hasonlóan ahhoz, ahogyan a nemzeti kormányok ellenőrizték a 

nemzetgazdaság létrejöttének folyamatát.”Az analógia érvényével kapcsolatosan azonban ké-

telyek fogalmazódnak meg. A nemzetállamok létrejötte nem mindig előzte meg a nemzetgaz-

daságok kialakulását. Még ezt követően is – talán Bismarckig – nem kívánták különösebben 

kontrollálni a gazdasági történéseket, csak éjjeliőr szerepre vállalkoztak. A nagyvállalatok di-

namikus térnyerését követően viszont azok tevékenységét már nem volt képes szabályozni, 

ellenőrizni. A kifejlett globalizáció korszakában fennáll annak a veszélye, hogy az ellensúly-

ként létrehozandó világkormány-jellegű intézményeket a világ gazdasági elitje, a nemzetközi 

(pénz)tőke hasonlóan befolyása alá vonja, miként a nemzeti gazdasági elit az ország politikai 

elitjét, az államot. 
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