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Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? 
A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája

(Budapest: Napvilág Kiadó, 2009)

Szentes Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének egyetemi 
tanára és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja legújabb könyvében a mai 
világgazdasági válság kialakulásának gyökereit vizsgálja elméleti és módszertani 

szempontból. A szerző élesen bírálja a standard közgazdasági tankönyvek által leegysze-
rűsített megközelítéseket, amelyek a jelenlegi világgazdasági válságot kizárólag ökono-
mista szemlélet alapján értelmezik, és nem veszik figyelembe a szélesebb értelemben vett 
társadalmi, történelmi, ökológiai-szociológiai összefüggéseket, továbbá a hagyományos 
közgazdaságtani irányzatokkal szemben megfogalmazott főbb kritikákat.

A közgazdasági szakirodalom egyik legnagyobb hiányossága a szerző szerint az, 
hogy nem vesz tudomást a világgazdaságban a partnerek között meglévő egyenlőt-
len viszonyokról, az aszimmetrikus interdependenciák meglétéről, a nemzetközi 
fejlődési szakadék tényéről, továbbá a fejlődő országok kumulatív eladósodásának 
problé májáról. A jelenlegi világgazdasági válság ugyanis aligha érthető meg a korábbi  
– 1929-es, 1973-as világgazdasági válságok – előzményeinek mélyreható elemzése nél-
kül. Miként a korábbi világgazdasági válságok – amelyek a marxi terminológia értel-
mében a piac gazdaság ciklikus mozgásával és az időszakonként visszatérő válságok-
kal magyarázhatók –, a jelenlegi kialakulásának hátterében is a nemzetközi gazdaság 
szerkezeti (strukturális) és intézményi (institucionális) egyensúlytalansága, valamint  
a piacgazdaság ciklikus mozgása áll. 

A szerző értelmezése szerint a konvencionális közgazdaságtani oktatás fogyatékos-
sága és annak hatása a közgazdaságtani gondolkodásra is hozzájárult a jelenlegi világ-
gazdasági válság kialakulásához. 

Az egyes nemzetgazdaságok sebezhetőségét természetesen jelentősen megnöve-
li az úgynevezett rövid lejáratú tőkemozgások (forró pénzek) nemzetközi áramlása.  
A globalizált világgazdaságban a pénz- és tőkepiacok – a kommunikációs és technoló-
giai fejlődésnek köszönhetően – szorosan összekapcsolódnak, ezért a globális tőkepiacok 
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nagyfokú integráltsága miatt jelentősen megnőnek az előre nem látható pénzpiaci bizony-
talanságok és kockázatok. A tőkepiacok összefonódása miatt a globális tőke piacok feletti 
befolyás koncentráltabb, mint a termékpiacoké. A globális kamatpolitika meghatározása 
és a kockázat piaci értékelése pedig néhány bankár kezében összpontosul. Mindezek a 
fejlemények tovább növelik a bizonytalanságot és az előre nem látható változások kocká-
zatát. Ezen negatív tényezőkhöz csak hozzájárult az a fellazult hitelezési politika, amely 
megfelelő fedezet nélkül biztosított hiteleket a lakosság egy jelentős részének az Egyesült 
Államokban és Nyugat-Európában. Ennek egyenes következménye lett 2007 második fe-
lében kibontakozó pénzpiaci, majd pedig az egész világra kiterjedő reálgazdasági válság. 

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság kialakulásában és elmélyülésében – a 
világgazdaság strukturális egyensúlytalansága és a nemzetközi munkamegosztás 
egyenlőtlenítő szerkezete mellett – meghatározó szerepet játszott az úgynevezett „nem-
zetközi fejlődési szakadék”, amely a fejlett és a fejlődő országok, illetve országcsoportok 
fejlettségi színvonalában megmutatkozó különbségeket fejezi ki. A nemzetközi fejlődé-
si szakadék kérdésköre pedig szorosan összefügg a világgazdaságban meglévő aszim-
metrikus interdependenciákkal, a gyengén fejlett országok belső dezintegrált gazdasági 
szerkezetével, a nemzetközi munkamegosztás strukturális egyenlőtlenségeivel, vala-
mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szintjén kialakult piaci tökéletlenségekkel. 

A világgazdasági válság okai között döntő szerepet játszanak az úgynevezett fogyasz-
tási demonstrációs hatások, melyek a fejlett országok fogyasztási szokásainak utánzá-
sára késztetik mind a fejlődő, mind pedig az átalakuló (volt szocialista) országokat.  
A hivalkodási hajlam elsősorban materiális javakban (lásd nagy értékű luxusgépkocsik 
és -ingatlanok, -jachtok) nyilvánul meg, amelyeket sajnos az írott és elektronikus mé-
dia, rádió és televízió hirdetéseikben még jobban felerősít, miközben egyre jobban nő 
a lakosság egy széles rétegének elszegényedése, a válság következtében pedig a mun-
kanélküliek száma. Mindezek az alapvető emberi szükségletektől teljesen elszakadó, 
kizárólag egy helyi elitréteg pazarló luxusfogyasztását szolgáló demonstrációs hatások 
nagymértékben felelősek a jelenlegi világgazdasági válság elmélyüléséért, a fejlődő és 
az átalakuló gazdaságok eladósodásáért. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági fejlődés eddig 
követett útja, a fejlett országok által bejárt és más fejlődő, valamint felzárkózó ország 
számára mintául szolgáló, korlátlan fogyasztásra épülő modell fenntarthatatlanná vált. 
A helyzetet csak tovább súlyosbítja az emberi társadalom torzult kultúrája, életvitele, 
szemléletmódja és erkölcse, amely szintén válságba került. 

A válságkezelésre vonatkozó receptek sajnálatos módon figyelmen kívül hagyják a 
társadalmi-ökológiai összefüggések mélyreható vizsgálatát. Miközben az Egyesült Ál-
lamokban és számos nyugat-európai országban (lásd Franciaország, Nagy-Britannia, 
Németország) az állam beavatkozásával történő gazdasági növekedést ösztönző prog-
ramokat – az egykori New Dealhez hasonlóan – fogadtak el, addig Magyarországon 
még mindig a neoliberális-monetarista gazdaságpolitika eszközeivel próbálják kezelni 



1852009. tél

Könyvekről

a jelenlegi válságot. Téves feltételezés az, hogy a globális válság miatt bekövetkezett 
általános gazdasági válságot egy restriktív beruházásokat, jövedelmeket és keresletet 
csökkentő politikával orvosolni lehet. Egy ilyen, a fizetési mérleg kiigazítását célzó ab-
szorpciós megközelítés ugyanis csak a költségvetési deficitet csökkenti, ugyanakkor a 
fenntartható gazdasági növekedés feltételeit nem teremti meg. 

A szerző a világgazdasági válság elemzésekor nem szorítkozik kizárólag a standard 
közgazdaságtani megközelítésekre, hanem megvizsgálja azok szélesebb körű történelmi, 
társadalmi-szociológiai és ökológiai hátterét, egyben kritikát gyakorol a mai gazdasági 
viszonyok közepette a gyakorlatban nem alkalmazható elméleti irányzatokkal szemben. 

A „leegyszerűsített és ökonomista” szemléletű megközelítés tehát nem jelent meg-
oldást a jelenlegi helyzetben. Sajnálatos, hogy a jelenlegi globális méretű gazdasági 
válság kezelésekor egyáltalán nem esik szó a világgazdaság strukturális egyensúlyta-
lanságainak okairól, a szerkezeti aránytalanságok és a nemzetközi fejlődési szakadék 
enyhítését célzó intézkedésekről, valamint a nemzetközi gazdasági rendet érintő szük-
séges reformokról. Ha az előbb említett problémák megfelelő mértékű kezelése mind 
a mindenkori kormányok, mind pedig a nemzetközi szervezetek részéről nem történik 
meg, akkor újra megismétlődnek a globális méretű válságok. 

A világgazdasági válság egyben lehetőséget teremt valamennyi nemzetgazdaság-
nak, hogy céltudatos fejlesztéspolitikát folytasson, továbbá hogy alapvető szerkezeti 
változásokat hajtson végre. A célirányos gazdaságfejlesztési politika szorosan össze-
függ a strukturális igazodással, amely a világgazdaság változó követelményeihez való 
állandó alkalmazkodást jelenti, vagyis a technológiai fejlesztés irányának energiataka-
rékos és környezetkímélő technológiák, valamint új, dinamikus húzóágazatok (kuta-
tás-fejlesztés, innováció) szerepének a felértékelődését.

A fogyasztási demonstrációs hatások révén megnyilvánuló pazarló luxusfogyasz-
tást pedig progresszív adóztatással lehetne megfékezni, mivel a közteherviselés ezen 
formája serkentheti a kereslet növekedését, valamint elősegítheti a termelés és a foglal-
koztatottság bővülését. 

A szerző szerint a világgazdaságban és az egyes országokban megnyilvánuló társadal-
mi és nemzetközi egyenlőtlenségek csökkentésére, a gazdaság és a társadalom integráci-
ójának előmozdítására, a fejlődési és jövedelmi „szakadékok” mérséklésére, a monetáris 
és a reálfolyamatok közötti egyensúlytalanságok eddigieknél hatékonyabb kezelésére 
van szükség. Ennek megvalósítása érdekében egy valódi képviseleti demokráciával pá-
rosuló megújított „szociális piacgazdaságot” kellene kialakítani a nemzetközi gazdasági 
rend intézmény-rendszerének átfogó megreformálása mellett. Szükséges lenne továbbá 
– szakítva az eddig uralkodó hedonista-individualista és mások legyőzését hirdető fel-
fogással – egy általános erkölcsi megújulásra is, amely a toleranciára, az együttműkö-
désre és az emberek közötti szolidaritás alapelvére épülne. Ha a fennálló világgazdasági 
rend strukturális egyensúlytalanságainak megfelelő mértékű kezelése és a nemzetközi 
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monetáris intézmények megreformálása nem történik meg, illetve tovább folytatódik a 
pazarló és környezetszennyező fogyasztói kultúra, akkor az elhúzódó világgazdasági 
recesszió mellett tovább nőhetnek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek, szélső-
séges esetben pedig helyi és regionális konfliktusok, háborúk is kitörhetnek. 

Domonkos Endre 


