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A világ eddig legprosperálóbb tíz évének új története
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Stiglitz új könyve, amely 2003-ban jelent meg elõször angolul (Stiglitz [2003b]), témájá
ban és jellegében szorosan kapcsolódik Stiglitz 2002-es világsikernek tekinthetõ könyvé
hez (Stiglitz [2002]), amelynek a magyar fordítása (Stiglitz [2003a]) két évvel ezelõtt 
látott napvilágot. Más munkái közül csak a tartalmilag e könyvekhez kapcsolódó és ugyan
csak világméretû feltûnést keltõ 1998-as WIDER- (World Institute of Development 
Research) beszédet publikálták magyarul (Stiglitz [2001]), valamint a kormányzati szek
tor gazdaságtanával foglalkozó terjedelmes tankönyvének (Stiglitz [1986/1988]) magyar 
kiadását (Stiglitz [2000]), és errõl egy recenziót (Pete [2000]) is. Magyar fordításban 
elérhetõ mûvei nem adnak tehát megfelelõ képet életmûve egészérõl, mert a magyar 
közönség elsõsorban a legújabb idõben közreadott közéleti és publicisztikai munkáit is
meri, és alig van tudomása ezt megelõzõ, Nobel-díjjal is jutalmazott tudományos mun
kásságáról. Életmûve mûs részének ismertetésére, sajnos, e keretek között sem ke
rülhet sor. 

Új könyvét ugyanaz a magyar kiadó jelentette meg ugyanabban a formátumban, mint 
az elõzõ, a globalizáció visszásságaival foglalkozó könyvét (Stiglitz [2003a]), ezért eze
ket a magyar olvasóközönség mintegy ikertestvéreknek tekinti, nem is alaptalanul. Nyil
ván hasonló a helyzet külföldön is. A két könyv jellege között mégis nagy a különbség. 
Az elõzõ szenvedélyes hangvételû, és nagy súlyt kap benne saját szerepének ismertetése 
és hangsúlyozása. Ez a könyv higgadtabb, kevésbé személyes jellegû, kritikai tartalma 
azonban nem kevésbé, hanem talán még inkább hangsúlyozott. Az elõzõ könyv kritikai 
éle a vitathatatlanul az Egyesült Államok befolyása alatt álló nemzetközi pénzügyi intéz
mények és elsõsorban a Valutaalap ellen irányul, a legutóbbi könyvben foglalt kritika 
azonban már a jelenlegi amerikai vállalatvezetés, intézményrendszer és politika alapvetõ 
elemeit veszi célba. Félreérthetetlenül megmutatkozik, hogy itt nem egy személynek a 
nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni ellentétérõl, hanem az (amerikai szó
használatban) liberális értelmiség és az (amerikai szóhasználatban) konzervatív üzleti, 
elsõsorban pénzügyi körök közti történelmi súlyú ellentétrõl, a progresszív gondolko
zású vezetõ közgazdászoknak az elsõsorban az üzleti körök által képviselt, de az ame
rikai közvélemény által is nagymértékben támogatott piaci fundamentalizmus elleni 
támadásról van szó. 

Ez a mélységes ellentét és az üzleti körök elleni éles támadás napvilágra kerül már a 
két elõszóban is. Az amerikai kiadás elõszava szerint „alapjában véve minden országban, 
a fejlõdõ világban nem kevésbé, mint a fejlett országokban, az Atlanti- és a Csendes
óceán mindkét partján folyik a gondolatok csatája az állam minimális szerepét hangozta
tók és azok között, akik szerint – amennyiben kedvünkre való társadalmat szeretnénk 
teremteni – nagyobb szükség van a kormányzat beleszólására” (25. o.). Az elõszó nem 
hagy kétséget a felõl, hogy a konzervatív üzleti körök központjában a pénzügyi közösség 
áll, s hogy „úgy tûnt, a pénzpiacok ugyanolyan jól képviselték Amerika legjobb érdekeit, 
mint a sajátjukat” (23. o.). Stigliz kommentárja: „Számomra ez teljes képtelenségnek 
látszott”. 
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A külföldi kiadás elõszava talán még határozottabb. Azzal indít, hogy az amerikai 
gazdaság problémái folytán „sokan igazolva látták feltételezésüket: az amerikai stílusú 
kapitalizmus mindig is gyanús volt számukra” (33. o.). Itt olyan megállapítások szere
pelnek, hogy „Amerika szabadpiacának botrányai és korrupciói mélyrehatóbbak voltak, 
mint azt akkoriban (a Clinton-kormány idején – Sz. Gy.) hittük” (uo.), és megjelennek a 
„sikkasztás és a nyílt csalás” (35. o.), valamint az „etikai és erkölcsi kérdések” (uo.) 
szavak is. Ez az elõszó azzal a következtetéssel végzõdik, hogy „a dagálynak vége. 
A pénzügyi és piaci fundamentalizmus a kilencvenes években tetõzött. […] A józan ész 
[…] lassan-lassan szerencsére felülkerekedik. […] Az országoknak szabadabban kellene 
megválasztaniuk gazdaságpolitikájukat. Nem egyetlen helyes út létezik. Nincs tökéletes 
rendszer. […] Más országok, bár a piacgazdaság modelljét alkalmazták, képesek voltak 
társadalmaikban kisebb egyenlõtlenséget, nagyobb biztonságot, jobb egészségügyet és 
oktatást létrehozni – különösen a szegények számára” (37. o.) Ezek a mondatok adják 
meg a könyv alaphangulatát. 

Az elsõ fejezet a közvetlenül a Clinton-kormány megbízatásának lejártát megelõzõ és 
követõ, voltaképpen mindenkit meglepetésként érõ eseményekkel és ezek értelmezésével 
foglalkozik. A kilencvenes éves páratlan fellendülése, a globalizáció gyors kiteljesedése 
és az új gazdaság eredményei láttán az volt a közfelfogás, hogy „a kapitalizmusnak a 
nyers individualizmusképzeten alapuló verziója diadalmaskodott” (39. o.), ez mindenki 
számára hasznos, és mindenki elfogadja, a jövõbeli fejlõdés töretlen lesz, és mindenkor
ra végük van a gazdasági ingadozásoknak, visszaeséseknek és válságoknak. 1997-ben 
azonban kitört és továbbterjedt a délkelet-ázsiai pénzügyi válság, a Kereskedelmi Világ
szervezet (WTO) 1999. évi miniszteri találkozóját kísérõ seattle-i események és ezek 
ismétlõdései megmutatták az új világrenddel szembeni tömeges elégedetlenséget és en
nek mértékét, az új ezredforduló elõtt négy hónappal pedig megkezdõdött, és a követke
zõ év elején általánossá vált a tõzsdei árfolyamok zuhanása, vagyis a léggömb kipukka
dása, és 2001 márciusában elkezdõdött a válság. A fejezet ennek okait és tanulságait 
tárgyalja. A legfontosabb tanulság, hogy „szükség van az állam és a piacok szerepválla
lásának kiegyensúlyozására” (58. o.), illetve hogy helytelen volt „a piaci fundamentaliz
mus politikájának ráerõltetése” a fejlõdõ országokra, ami még csak nem is volt õszinte, 
mert valójában arra irányult, hogy „az amerikai különleges érdekek számára a tõlünk 
telhetõ legjobb alkut biztosítsuk” (59. o). 

A második fejezet a Clinton-kormány gazdaságpolitikáját és ennek központi feladatát, 
a deficitcsökkentést tárgyalja. Ez a kormány nem csupán az elõzõ 12 év alatt felhalmozott 
államadósságot örökölte, hanem válság körülményei között kellett megkezdenie munká
ját. Ilyen körülmények között elkerülhetetlen volt a deficit csökkentése, aminek azonban 
a közgazdaságtan alaptanításai szerint tovább kellett volna mélyítenie a válságot. A feje
zet egy bennfentes nagyon érdekes áttekintése arról, hogyan is alakulhatott ki ilyen kö
rülmények között az amerikai gazdaságtörténet egyik legnagyobb méretû és legtartó
sabb fellendülése, a munkahelyek számának példátlan méretû növekedése. Közben a 
fellendülést nagyrészt egy ugyancsak szinte példátlan méretû pénzügyi buborék: a tõzs
dei árfolyamok irreális mértékû megnövekedése idézte elõ. 

A harmadik fejezet ismét egy bennfentes beszámolója az ezzel kapcsolatos események
rõl. Ezt a fellendülést, amint írja, „irracionális túlfûtöttség” okozta, amely eleve magá
ban hordozta a késõbbi összeomlást, és ennek az irracionális túlfûtöttségnek az elõidézé
sében nagy szerepe volt a „mindenható” Fednek is. A fejezet legnagyobb része az akkori 
pénzügyi politika és az errõl a bennfentesek körében folyó vita leírása. A legfeltûnõbb 
mégis a fejezetet lezáró tanulságok összefoglalása, ahol Stiglitz kétségbe vonja az inflá
ció elleni küzdelemre koncentráló független jegybank koncepcióját, s ezzel talán a legna
gyobb mértékben kerül szembe az uralkodó közfelfogással. 
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A „liberalizáció ámokfutása” címû negyedik fejezet abból a megállapításból indul ki, 
hogy az évszázad utolsó három évtizede mintegy száz nemzetközi válságának legna
gyobb része a túlzott liberalizáció következménye volt. Ezután azonban nem a nemzetkö
zi, hanem az amerikai belföldi liberalizáció, elsõsorban a bankok, pénzpiacok és a 
villamosenergia-piac liberalizációjának következményeivel foglalkozik. Rámutat arra, 
hogy a liberalizáció gyakran nem versenyre, hanem monopolisztikus praktikákra és a 
felsõ vezetõknek juttatott méltánytalan elõnyökre vezet, és ezzel mintegy bevezeti a ké
sõbbi fejezetek mondanivalóját. 

Ugyanez igaz a kreatív könyvvitellel foglalkozó ötödik fejezetre, amely elsõsorban a 
felsõ vezetõknek juttatott részvényopciókkal foglalkozik. Ennek az eljárásnak a széles 
körû alkalmazása következtében az ennek a szûk csoportnak juttatott jövedelem teljesen 
irreális, és semmiféle gazdasági meggondolással meg nem okolható mértékben megnõtt. 
A vezetõk Japánban az alkalmazottak bérének tízszeresét, Nagy-Britanniában huszonöt
szörösét kapják, Amerikában viszont ez az arány az 1980-as évek elejének negyvenkét
szeresérõl az 1990-es évek elejének nyolcvanötszörösére, majd az ezredfordulóra több 
mint ötszázszorosára nõtt, amit olyan mellékes juttatások egészítenek ki, mint a sugárhaj
tású repülõgépek használata. Ennél is fontosabb, hogy – az illetékes számviteli szervek 
tiltakozása ellenére – a vezetõi juttatások fõ formáját, a részvényopciót nem kell költség
ként elszámolni, ami irreális könyvvitelre vezet. Ez – a könyv szóhasználatát követve – 
széles körû csalás és lopás lehetõségét teremti meg, azaz a vállalatvezetõk a részvénytu
lajdonosok kárára gazdagodhatnak meg, noha elvben az õ megbízottjaik lennének, to
vábbá a munkások és alkalmazottak kárára. Ugyanez, aminek általános közgazdasági 
hatásai még súlyosabbak, hozzájárult a pénzügyi buborék kialakulásához. 

A következõ, hatodik fejezet a bankoknak a buborék kialakításában játszott szerepével 
foglalkozik. Amint a szerzõ írja, a bankok, az emelkedõ részvényárak, vagyis a kialaku
ló pénzügyi buborék és az ezzel járó nyereséglehetõségek folytán félretették a kötelezõ 
banki óvatosságot, és egyre mélyebben merültek bele olyan, morálisan és a kötelezõ 
óvatosság szempontjából is súlyosan hibáztatható üzletekbe, amelyek tovább növelték a 
pénzügyi buborékot. Érdemes szó szerint idézni a fejezetet lezáró összegzés egy bekez
dését: „Az Enron és a WorldCom – illetve a Citigroup és a Merill Lynch – vétségei a 
politikai csalárdság legtöbb cselekedetét is megszégyenítették. A tipikusan korrupt köz
tisztviselõ vacak néhány ezer dollárt – maximum néhány milliót – vág zsebre. Az Enron, 
a WorldCom és más vállalatok kifosztásából származó lopás mértéke a kilencvenes évek
ben dollármilliárdokra rúgott – többre, mint egyes nemzetek GDP-je” (180. o.). Ez, 
nyilvánvalóan, a számviteli rend és a bankellenõrzés korszerûsítését igényli. 

Szorosan kapcsolódik ehhez a témához az adócsökkentéssel foglalkozó hetedik, rövid 
fejezet. A tõkenyereség-adó átmeneti csökkentése arra vezetett, hogy eladták azokat a 
papírokat, amelyeknek nagy volt az árfolyam-emelkedésük, mert átmenetileg alacsony 
volt a tõkenyereség-adó. Az adóleszállítás azonban csak a lakosság legmagasabb jövedel
mû 1 százalékának kedvezett, és olyan helyzetet teremtett, hogy tõkenyereség, vagyis a 
spekuláció adója alacsonyabb lett, mint a munkából szerzett jövedelem adója. Ennek a 
helyzetnek a társadalom számára adott üzenete abszurd. Az ugyancsak rövid nyolcadik 
fejezet azt tárgyalja, hogy miként vált az amerikai mindennapok részévé a kockázat. 
Társadalmi hatásai miatt különösképpen problematikus a nyugdíjak kockázatossá tétele a 
nyugdíjrendszer privatizálásával. Fölösleges utalni arra, hogy a nyugdíjrendszer privati
zálása elleni támadás éppen olyan anatéma, mint a központi bank függetlensége helyessé
gének kétségbevonása. 

A kilencedik, globalizációval foglalkozó fejezet témája ugyanaz, mint a szerzõ koráb
bi, magyar nyelven is megjelent könyvéé (Stiglitz [2002] és [2003a]), tehát elsõsorban a 
mexikói, a délkelet-ázsiai és a latin-amerikai válság. Az e korábbi könyvéhez képesti 
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újabb mondanivalója elsõsorban az, hogy Amerika rövid távú elõnyei érdekében olyan 
tárgyalási pozíciót foglalt el, amely nemcsak a fejlõdõ országok és az ott élõ szegények 
érdekeit sértette, hanem saját távlati érdekeit is. Rövidlátónak minõsíti a kereskedelem
politika tárgyalások során követett amerikai taktikát, és azt is, hogy a pénzügyi szolgál
tatások liberalizálása útján Amerika a pénzpiacok fölötti ellenõrzés megszerzésére töre
kedett. Nagyon határozottan elítéli a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok túlzottan hatá
rozott védelmét is, mert ez a fejlõdés lehetõségétõl fosztja meg a fejlõdõket. Amint írja: 
„Attól féltünk, hogy amikor aláírjuk az uruguayi forduló megállapodását, egyúttal az 
életmentõ gyógyszereket nélkülözni kénytelen ezrek halálos ítéletét hagyjuk jóvá a fejlõ
dõ országokban.” (215. o.). 

A tizedik fejezetben a könyv valóságos csúcspontjává válik az Enron bukásának tár
gyalása. Kaliforniában ugyanis megvalósult az, amit a liberalizáció hívei másutt is köve
teltek, és amire, szerényebb formában és részlegesen, nálunk is sor került: az elektromos 
energia és a gázszolgáltatás privatizációja. Ez, minthogy a villamosenergia- és gázszol
gáltatás természetes monopólium, voltaképpen ellentétes a közgazdaságtudomány alap
vetõ tanításaival. A liberalizáció folytán „az árak meredeken emelkedtek, az ellátás pe
dig összehúzódott. […] Az amerikai áramszolgáltatás történetében elõször olyan ellátási 
zavarok alakultak ki, amilyenekre inkább szegény fejlõdõ országokban számítanánk, és 
nem a világ csúcstechnológiai centrumában. […] Kalifornia állam kormányzója végül 
beavatkozott, hogy megmentse államát. […] Az államnak több mint 45 milliárd dollárjá
ban került, hogy a dolgokat visszaterelje a régi kerékvágásba.” (251. o.). Az ügy teljes 
leírása még az itt ismertetett könyvben sem található meg, a kérdésnek nagy irodalma 
van, az itt ismertetett mû szerint azonban ez az eset illusztrálja a legjobban, hogy hova 
vezet a kilencvenes évek Amerikájának útja. 

A tanulságokat a tizenegyedik, Félre a mítoszokkal! címû fejezet foglalja össze. Ezek 
szerint „nemcsak a piacokba, és különösen a tõzsdébe, hanem az államba vetett bizalom 
is megrendült” (267. o.). A legfontosabb ilyen mítoszok a láthatatlan kéz mítosza, amely 
szerint mindent megoldanak a piacok; a pénzpiacok mindenhatóságának mítosza; a glo
bális kapitalizmus mítosza és a gyõzedelmes – amerikai stílusú – kapitalizmus mítosza. 
„A mai kihívás az, hogy kialakítsunk egy alternatív jövõképet, amelyet nem mítoszokra, 
hanem a mai gazdaság realitásaira, a kilencvenes évekbõl levonható és valóban le is vont 
tanulságokra alapozunk” (276. o.) – záródik ez a fejezet. 

Az utolsó, tizenkettedik fejezet ennek az alternatív jövõképnek, az új, demokratikus 
idealizmusnak az alapjait fejti ki. Az összefüggéseket és távlatokat ennek a fejezetnek az 
elsõ két bekezdése mutatja be legjobban, és ezért célszerû szó szerint idézni ezeket. 
„George W. Bushnak nem nagyon akaródzott kivennie a részét a jövõképalkotásból. 
Vele ellentétben, Bill Clinton hatékonyan közvetítette elgondolását arról, hogy merre tart 
Amerika. Újra akarta formálni országunkat, és az ezredforduló elég retorikai lehetõséget 
biztosított ehhez. Az általa megfogalmazott jövõkép mögötti gazdasági üzenet egyszerû 
volt. Egyfajta harmadik út irányában tapogatóznunk: a szocializmus és a túl tolakodó 
állam, illetõleg a Reagan–Thatcher-féle minimalista – szûkre szabott – állam közötti 
verziót kerestük. Természetesen nem egyféle harmadik út létezik, a harmadik út sokféle 
lehet. Mi olyan harmadik utat kerestünk, amelyik Amerikában beválna.” (277. o.) „Hi
szek abban, hogy ha akkor szilárdabban koncentrálunk céljainkra – és arra, ahogyan a 
mai gazdasági viszonyok között a legkönnyebben el lehet érni õket –, talán elkerülhettük 
volna a kilencvenes évek kicsapongásainak egy részét, és képesek lennénk azután a kö
vetkezõ problémákat jobban megoldani. A tisztább jövõkép útmutatásul is szolgálhatna 
számunkra az elõrejutásban: például abban, hogyan lehetne megoldanunk a közelmúlt 
vállalati botrányai által keltett problémákat.” (Uo.). 

A jövõkép részletei itt nem ismertethetõk, de célszerû ugyancsak szó szerint idézni a 
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már az utószó elõtt leírt végkövetkeztetést. „Bizonyos, az Egyesült Államokban hirdetett 
és elfogadott politikák a közgazdaságtan félteértésén alapulnak, és e könyvnek ez volt a 
kiindulópontja. A piacgazdaságnak óriási a hatalma, de megvan a maga korlátja is. […] 
Célunk kell, hogy legyen gazdaságunk jobb mûködtetése. […] A közgazdaságtanból in
dultam ki, mégis kénytelen voltam túllépni rajta. A közgazdasági szempontok fontosak, 
[…] [de] […] a gazdaság és társadalom kibogozhatatlanul összefonódik. A masszív egyen
lõtlenséggel rendelkezõ társadalom elkerülhetetlenül erõsen különbözni fog attól, ahol az 
egyenlõtlenség korlátozott. A magas munkanélküliséggel rendelkezõ társadalom elkerül
hetetlenül erõsen különbözni fog attól, ahol mindenki munkát talál magának, aki dolgoz
ni akar. […] Létezik alternatív jövõkép, amely a társadalmi igazságosságon, az állam és a 
piac kiegyensúlyozott szerepén alapul. Ezért a jövõképért kell küzdenünk.” (307–309. o.) 

Eddig a most megjelent könyv ismertetése azzal, hogy ezt a könyvet feltétlenül olva
sásra ajánljunk nemcsak a nagyközönségnek, amely számára elsõsorban íródott, hanem a 
szûkebb értelemben vett szakmának is, amely számára ez a mû talán még fontosabb. 

E keretek között, amint erre már a bevezetõ bekezdésben utaltunk, sajnos, nincs lehe
tõség arra, hogy részleteiben tárgyaljuk a szerzõ teljes életmûvét és tevékenységének 
négy szakaszát. Az elsõ szakaszban nagyszámú, általánosan ismert és elismert mûvet tett 
közzé, és ezt a szakaszt – még ha erre idõben csak késõbb került is sor – a Nobel-díj 
odaítélése zárta le. A második, közéleti jellegû szakaszban a Clinton-kormány gazdasági 
tanácsadó testületének volt tagja, majd elnöke, és ez a szakasz is általános elismeréssel 
zárult. A harmadik, ugyancsak közéleti jellegû szakaszban a Világbank elsõ elnökhelyet
tese és vezetõ közgazdásza volt, és ez a szakasz – elsõsorban a távol-keleti pénzügyi 
válság kezelésére vonatkozó mélységes nézeteltérések miatt – világméretû visszhangot 
kiváltó összeütközéssel zárult. Az ezt követõ negyedik szakaszban egyaránt foglalkozott 
tudományos és közéleti-publicisztikai jellegû munkával. E szakasz tudományos munkái 
közül talán a Gerald Meierrel együtt szerkesztett mû (Meier–Stiglitz [2001]) a legfonto
sabb, amely a fejlõdéselmélet új iskolájának, az új politikai gazdaságtannak talán mind
máig legfontosabb áttekintése. E szakasz közéleti-publicisztikai tevékenységének termé
se viszont az a mû, amelyet itt ismertettünk. Ez a most ismertetett könyv csak ezeknek az 
összefüggéseknek a fényében ítélhetõ meg helyesen. 
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