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Hová vezet az arany középút?

Báger gusztáv: magyarország integrációja  
a nemzetközi pénzügyi intézményekbe
akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 320 oldal

amikor aláírták a szerződést Báger gusztáv könyvének megjelentetéséről, aligha le-
hetett kétséges az akadémia Kiadó számára, hogy a szűken vett szakmát jóval meg-
haladó kör érdeklődésével találkozik majd a készülő kiadvány. 2008 végétől ugyanis 
a magyar gazdaság működésének meghatározó eleme (volt) a nemzetközi pénzügyi 
intézményektől kapott, a szó szoros értelmében életmentő gyorssegély. arra azon-
ban valószínűleg sem a kiadó, sem a szerző nem számított, hogy a könyv főszerep-
lői közül a nemzetközi valutaalap éppúgy a mindennapi híradások részévé válik 
magyarországon, mint a tőzsdeindex vagy politikai pártok különféle gyűlései. ami 
pedig a mindennapok vitáinak tárgyává lesz, arról inkább előbb, mint utóbb végletes 
vélemények fogalmazódnak és ütköznek meg. nem történt ez másként a nemzetközi 
valutaalappal és a világbankkal sem (hogy a könyvben szereplő nemzetközi pénz-
ügyi intézmények közül a legismertebbeket emeljük ki): a szakma (és mögötte a poli-
tika) spektrumának egyik végpontja szerint a nekünk hitelező intézmények a magyar 
gazdaság és társadalom gyarmatosítói, amelyek lábbal tiporják szuverenitásunkat, s 
ráadásul elhibázott követelmények állításával csak súlyosbítják gondjainkat. a má-
sik végletet képviselők pedig mint a közgazdasági racionalitás megtestesítőire, az 
elhibázott kormányzati gazdaságpolitika korrekcióját egyedül kikényszeríteni tudó 
agyközpont tagjaira néznek fel az említett intézmények munkatársaira.

a tudományos elemzéstől azonban azt várjuk, hogy tartózkodjék a végletességtől, 
egyaránt vegye szemügyre a dolgok színét és fonákját, és – esetünkben – helyezze 
analitikai mérlegre integrációnk mikéntjét, annak előnyeit és költségeit. Báger gusz-
táv könyve tökéletesen kielégíti ezt az igényünket: a szerző elmélyült ismeretei, az 
intézményekkel való együttműködésben felhalmozott közvetlen tapasztalatai meg 
– a magyar átlagot jó másfél évtizeddel meghaladó hosszúságú közszolgálati karri-
erje által alakított – szemé lyiség jegyei is alkalmassá teszik az árnyalt, sokoldalúan 
megalapozott, kiegyensúlyozott véleményalkotásra.

a könyv 17 fejezetét négy csokorba kötötte a szerző. az első rész a nemzetközi 
valutaalapot (imf) és a világbankot (iBRd) mutatja be, valamint elmondja: mi mo-
tiválta hazánk belépését ezekbe az intézményekbe. a második rész e két „washing-
toni nővérrel” folytatott együttműködésünk részleteibe avatja be az olvasót. a har-
madik részben az európai nagy fejlesztési bankoké a főszerep: az európai újjáépítési 
és fejlesztési Bank (eBRd), az európai Beruházási Bank (eiB), valamint az európa 
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Tanács – kevéssé ismert – fejlesztési bankja (CeB) az elemzés tárgya. a negyedik rész 
általánosító elméleti következtetéseket összegez.

az imf-et és az iBRd-t bemutató részből nem hiányzik a visszatekintés, mégsem 
a történeti, hanem a logikai megközelítésmód jellemzi. megismerjük a két intéz-
mény eddigi működését leíró modelleket. Báger gusztáv – elfogadva michel aglietta 
2001-ben publikált csopor tosítását  – az imf esetében négy modellt különböztet 
meg. az első bő két évtizedet a nemzetközi stabilitás és likviditás biztosítása jelle-
mezte, amely az imf és a tagállamok közötti együttműködésre támaszkodhatott. a 
következő periódusban a modell céljai változatlanok maradtak, s a rendszer csupán 
annyiban módosult, hogy megjelent a likviditás teremtésének nemzetközi eszkö-
ze, a különleges lehívási jog (sdR). egy szűk évtized elteltével, a Bretton Woods-i 
rendszer felbomlásának teljessé és visszavonhatatlanná válásával az imf nemzet-
közi pénzügyi közvetítővé és a fejlődő országok tanácsadójává lett. jó tíz éve pedig a 
valutaalap a tagállamainak „végső hitelezőjévé” nőtte ki magát, és vállalnia kellett a 
világgazdaság pénzügyi válságkezelőjének szerepét is.

ezt a fajta modellalkotást követve, Báger gusztáv szintén négy szerepmintát külön-
böztet meg a világbank esetében, de ez a csoportosítás már az ő szellemi terméke. az 
első a világháború utáni újjáépítés finanszírozása, a hitelezési tevékenység megkezdé-
se. a második a szegénység mérséklését szolgáló programok finanszírozása, amelyet a 
szerkezeti kiigazítást szorgalmazó – harmadik – periódus követett. napjainkban pedig 
kettős cél jellemzi az iBRd működését: az országstratégiák alapján nyújtott beruhá-
zási kölcsönök, valamint a szegénységet legyőzni hivatott fejlesztési együttműködés, 
amelyben értelemszerűen a legelmaradottabb országok a bank partnerei.

magyarország harminc éve tagja az imf-nek és a világbanknak, a csatlakozásunk 
motivációs rendszere mégsem csak történelmi érdekesség. a külső erőforrásokhoz való 
hozzájutás, a nemzetközi pénzügyi szabályozás és ellenőrzés mechanizmusainak kiala-
kításában való részvétel, valamint az a korlátozás, hogy kizárólag a tagállamok vállalatai 
vehetnek részt a világbank által finanszírozott projektek megvalósításában – ma is fon-
tos szempontok. Persze azt is látnunk kell, hogy az imf vonatkozásában nagyjából egy 
évtizedig (1998. február 15., az akkori készenléti hitelünk végtörlesztése, valamint 2008 
novembere, az „életmentő” hitel felvétele között) nem volt szükségünk a valutaalap nyúj-
totta forrásokra. a másik két szempont viszont változatlanul érvényesült, s kiegészült 
még eggyel, amely mindegyiknél fontosabbnak tekinthető: a gazdaságpolitika közös ér-
tékelésével. ezzel azonban már a könyv második része foglalkozik behatóbban.

a magyarország és a Bretton Woods-i intézmények közötti együttműködést ele-
mezve a szerző a gazdaságpolitika négyfajta területét különíti el egymástól (gazda-
ságpolitikai értékelés; ajánlások megfogalmazása; közvetlen – a hitelek feltételeivel 
kikényszerített – kemény és puha befolyásolás; valamint a semleges hatású, majd-
hogynem üzletinek tekinthető együttműködés). e hatásokat a könyv rendszerbe 
szervezi, és a későbbiekben ismertetett együttműködési formákat, akciókat, projek-
teket módszeresen besorolja e rendszer kategóriáiba.

a témában nem egészen járatlan olvasót is megdöbbenti, valójában hányféle módon 
járul(t) hozzá a valutaalap a magyarországi piacgazdasági viszonyok kialakulásához, 
megerősödéséhez: az imf alapszabályának jól ismert iv. cikkelye szerinti konzultáci-
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ókon kívül különféle standardok, iránymutatások, kódexek megfogalmazása, megis-
mertetése, majd alkalmazásuk számon kérése egyre közelítette a magyar gyakorlatot a 
legfejlettebb piacgazdaságokéhoz. Tudjuk persze, hogy az imf ajánlásai (különösen az 
egyes országok számára megfogalmazott konkrét lépések esetében) nem voltak min-
dig sikeresek: „e tanácsadói magatartást a kutatók, az elemzők és a politikai döntésho-
zók részéről valóban joggal érte számos kritika…” – ismeri el a szerző már korábban is 
(26. o.). a devizahitelezés veszélyeire viszont joggal hívta fel a figyelmet a washingtoni 
szervezet – csak hogy egy ma igencsak népszerű példát említsünk (71. o.).

a világbankot illetően magyarország státusa nem 1998-ban módosult, mint – aho-
gyan korábban említettük – az imf esetében, hanem 2007-ben: ekkor „graduáltunk”, 
vagy is léptünk át abba a felsőbb osztályba, amelynek tagjai már nem jogosultak az 
iBRd hiteleire. másfajta támogatásra azonban igen: a világbank ugyanis szakmai se-
gítséget nyújt – például – a gazdaságstratégia kidolgozásához. Báger gusztáv nyomán 
idézzük föl, mit is ajánlott magyarországnak a világbank az 1990-es évek közepén. 

„ez a gazdaságpolitika … három nagy intézkedéscsomagból állna. a stratégia alapja az 
… állami szerepvállalás és az intervenció gyökeres megváltoztatása.

az első és legfontosabb az adók és állami kiadások arányának jelentős csökkentése a 
gdP-ben, az állami kiadások szerkezetének átalakítása oly módon, hogy az új struktúra 
munkára, megtakarításra és beruházásra ösztönözzön, és az állam egy alapszolgáltatá-
sokat nyújtó védőháló megteremtésére korlátozza a saját szerepét. a második feladat a 
gazdaságban eluralkodó inflációs várakozások letörése, amelyet csak úgy lehet felszá-
molni, ha az állam felülvizsgálja a jelenlegi béralku-mechanizmust. a harmadik prio-
ritás és egyben feladat a munkaerő- és tőkepiacok allokációs hatékonyságának javítása, 
hiszen csak így lehet elérni, hogy a beruházásokra felhasználható nagyobb erőforrások a 
lehető legnagyobb mértékben eredményezzék a gazdasági növekedést. 

Mindez olyan gazdaságpolitikát tételez fel, amely alapján drasztikus és nehezen meg-
valósítható intézkedések válnak szükségessé, ezért jelentős erőfeszítéseket kell tenni a szo-
ciális partnerek megnyerésére és a társadalmi egyetértés kialakítására.” (76. o.) 

az olvasóban joggal támad az az érzés, mintha a mostani kormány programjából, 
illetve a két széll Kálmán-tervből származnék az idézet egyik-másik mondata. ame-
lyek pedig nem idézik fel ezeket a dokumentumokat, azokról meg azt gondolhatjuk, 
hogy odavalók lennének…

a valutaalap tevékenységének sokoldalú bemutatásából érdemes kiemelnünk né-
hány tanulságot. messze a legfontosabbnak tartjuk azt, hogy az imf is tanul (töb-
bek között a saját hibáiból), alkalmazkodik az új körülményekhez. Belátta például 
azt, hogy a korábbi liberalizációs receptjét olyan egyoldalúság terhelte, amely nehéz 
helyzetbe, esetenként válságba sodort nem egy országot. jól érzékelte az imf a te-
vékenységével szemben megnyilvánuló kritikákat s a bírálatok – legalább részben – 
helytálló voltát. ezért növelte működésének nyilvánosságát, és egyenesen felszólítot-
ta a „stakeholdereit” (köztük a civil szervezeteket), hogy javaslatokkal segítsék egy új 
pénzügyi architektúra kialakítását. a leginkább időszerű ügy azonban kétségkívül a 
közelmúlt és napjaink nemzetközi pénzügyi válsága, az imf ennek kirobbanásában, 
majd kezelésében játszott szerepe. Báger gusztáv egyértelművé teszi a valutaalap fe-
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lelősségét: igaz, hogy már idejekorán történtek kezdeményezések az imf felügyeleti 
tevékenységének kiterjesztésére, ezek azonban jórészt tervek maradtak. az imf nem 
látta a közelgő válságot – vagy ha látta is, nem adott erről egyértelmű jelzést. ugyan-
így elmarasztalható azért is, amiért nem dolgozott ki megfelelő megoldási módokat 
a válságot végül is kirobbantó globális pénzügyi aszimmetria kezelésére.

a könyv további fejezetei az imf-től, valamint a világbank-csoporttól felvett hite-
leket mutatják be – gyakorlatilag teljeskörűen. a leírás fontos erénye, hogy a szerző 
megjelöli, milyen gazdaságpolitikai vállalások alapozták meg az egyes hitelek felvé-
telét. e helyütt ismerkedhet meg az olvasó a sokat emlegetett washingtoni konszenzus 
alkotóelemeivel, valamint értékelésük változásaival is. ebben az összefüggésrendszer-
ben különösen izgalmas annak áttekintése, hogy a magyar gazdaság- és társadalom-
politika hány területén fogalmaztak meg ajánlásokat e nemzetközi szervezetek – a 
szerkezetátalakítástól az adórendszeren át a felsőoktatásig és az egészségügyig. 

az együttműködés két további elemére kell még felfigyelnünk: egyrészt a minden 
időszakban megnyilvánuló szakmai segítségnyújtásra, másrészt a világbanknak a 
magyar piacgazdasági átmenethez nyújtott támogatására. az előbbit a kívülállók 
vagy egyáltalán nem ismerik, vagy alábecsülik a jelentőségét. Pedig a világbanki pro-
jektek (különösen a koraiak) óriási hozadéka volt a piacgazdaság alapelemeinek és 
mechanizmusainak hazai megismertetése, a projektkultúrának (a tervezés, megva-
lósítás, felügyelet, ellenőrzés, értékelés ciklusának) a meghonosítása. ezek a tapasz-
talatok igencsak jól hasznosultak a később az európai uniótól érkező támogatások 
felhasználásában is. ami az utóbbit, vagy is a piacgazdasági átmenet támogatását il-
leti, ott a privatizációé az elsődleges hangsúly. Bár ennek a korszaknak a megítélése 
legalábbis kétséges a magyar közvéleményben, a szakma tisztában van vele, hogy a 
tömeges privatizáció több okból is elkerülhetetlen volt, s a folyamat lebonyolítása 
még nagyobb zökkenőkkel járt volna a világbank segítsége nélkül.

a könyv ugyanebben a szellemben és módszerrel tekinti át az európai újjáépítési 
és fejlesztési Bankkal, az európai Beruházási Bankkal, valamint az európa Tanács 
fejlesztési Bankjával való együttműködést. e fejezetek – az előzőekhez hasonlóan – 
konkrétságukkal, részletességükkel ragadják meg az olvasót. áttekintésük azt sugallja, 
hogy a legtöbb látványos magyarországi nagyberuházás vagy a globális, vagy a regio-
nális nemzetközi pénzügyi intézetek segítségével, közreműködésével valósult meg.

a könyv utolsó, negyedik része összefoglalja, modellszerűen szintetizálja a nem-
zetközi pénzügyi intézményekkel folytatott gazdaságpolitikai együttműködést. (ör-
vendetes, hogy Báger gusztáv itt bevonja elemzésébe az OeCd-t is, hiszen ez a nagy 
presztízsű szervezet, bár nem pénzügyi intézmény, értékes áttekintéseket készít, 
hasznos ajánlásokat fogalmaz meg tagállamai számára.) a szerző által leszűrt tíz kö-
vetkeztetés közül legalább néhányat érdemes e helyütt is kiemelnünk. a legmegdöb-
bentőbb sajátossága ennek az együttműködésnek, hogy „a kormányzati döntésho-
zatalban leggyorsabban másfél, kétéves késéssel ismerjük fel a tett javaslatot, illetve 
annak valamelyik elemét” (247. o.). ugyancsak érdekes tanulság, hogy a nemzetközi 
intézmények általában a fenntartható, gyors gazdasági növekedés elérését ösztön-
zik – ez ugyanis gyökeresen ellentmond annak a szakmai köröket is jellemző véle-
kedésnek, miszerint ezek az intézmények egyoldalúan csak a gazdasági egyensúly 
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helyreállítását szorgalmaznák. (itt visszautalunk arra a korábbi megjegyzésünkre, 
hogy ezek az intézmények képesek az önkorrekcióra, gazdaságpolitikai receptgyűj-
teményük korszerűsítésére.) utolsóként pedig azt emeljük ki a nemzetközi szerveze-
tek követelményei közül, amelyik talán a legfontosabb: a közpénzügyi rendszer át-
láthatóságának megteremtése, a számonkérhetőség biztosítása, a teljesítmény- vagy 
programalapú költségvetési modellre való áttérés.

a magyarországnak a nemzetközi pénzügyi intézményekbe való integrálódását be-
mutató kötet sokoldalú, jól felépített, kellően kiegyensúlyozott szakkönyv. meggyőző-
déssel állíthatjuk, hogy a szerzőnek sikerült megtalálnia az arany középutat: éppúgy 
látja ezen intézmények működésének, ítéletalkotásának korlátjait, mint a velük szem-
ben oly gyakran megfogalmazott kritikák bizony nemegyszer túlzó megállapításait: 
„… ki kell mondanunk, hogy a Bretton Woods-i intézmények tevékenységét illetően 
közel sem érvényes az a gyakran hangoztatott nézet, miszerint helyzetfelismerésüket 
és gyakorlati támogatási tevékenységüket a tévedhetetlenség jellemzi. Helyesebb, ha 
a nemzetközi gyakorlatokat és tapasztalatokat legjobban ismerő intézmények sorába 
helyezzük őket.” (274. o.) a mérleg másik serpenyőjébe is legalább ekkora súly esik: 
„... nem vitatható a globális és regionális pénzügyi intézmények jelentős szerepe a ma-
gyar gazdaság működőképességéhez szükséges külső források biztosításában, a glo-
bális világrendbe történő beilleszkedés feltételeinek megteremtésében, ezen belül is a 
piacgazdasági intézményrendszer kiépítésében és a gazdaságirányítási rendszer meg-
reformálásában” (uo.). egyértelmű tehát, hogy az arany középút esetünkben nemcsak 
a vizsgált intézmények, szerepük, a velük való együttműködésünk pontosabb megér-
téséhez vezet, hanem általa – ha e felismerésben osztoznak a gazdaságot, az országot 
irányítók is – magyarország sikeresebben működhet, eredményesebben vehet részt a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében.

*

Báger gusztáv professzor privilegizált helyzetből, bennfentesként, sőt illetékesként élte 
át magyarországnak a nemzetközi pénzügyi intézményekbe történő integrációját: az 
Országos Tervhivatal, a Pénz ügyminisztérium, végül pedig az állami számvevőszék 
fontos vezetői posztjain került kapcsolatba ezekkel az intézményekkel. a Pm-ben ki-
fejezetten magyarország velük való kapcsolattartását koordinálta. Így e szervezetek 
valamennyi stra té giai tervét, dokumentumát kézhez kapta, számtalan közgyűlésükön, 
konferenciájukon vehetett részt. a szemtanú hitelességével mutathatja be ezen intéz-
mények erősségeit és gyen geségeit, motivációját, tanulási folyamatait, önkorrekcióját. 
Báger gusztáv szemtanúként is távol ságtartó: sosem csábul el, nem enged a „sztorizga-
tás” kísértésének, és csupán néhány esetben említi meg saját szerepét. ezt a szerénységet 
pedig hatványozottan kell értékelnünk egy sikeres egyetemi tanár, hát még egy alanyi 
költő esetében (aki mellesleg éppen 2012-ben kapta meg a józsef attila-díjat!).
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