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a jelenlegi pénz- és tőkepiaci válság megoldatlansága szüntelenül foglalkoztatja a 
közgazdászszakmát, az aktuális helyzetben pedig különösen nagy igény fogalmazó-
dik meg az iránymutatásra a tudomány legnagyobb gondolkodóitól. Paul Krugman, 
a Nobel-emlékdíjas közgazdász, az amerikai demokrata párt véleményvezére és gya-
kori vitaindító „fenegyereke” e művében – amely 2012-ben jelent meg az egyesült 
államokban (Krugman [2012]), és nem sokkal később már magyarul is olvasható – 
szerénytelenül arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa számunkra, hogyan oldható 
meg a 2008-ban kitört és immáron ötödik éve tartó válság. Krugman a nemzet-
közi kereskedelemre, az országok közti pénzügyi folyamatokra és a gazdaság tér-
szerkezetére vonatkozó kutatásaival járult hozzá érdemben a közgazdasági elmé-
lethez – utóbbi területen végzett kutatásait jutalmazta a Nobel-bizottság 2008-ban. 
Bár személyisége megosztó, szaktudása nehezen elvitatható. munkásságával tovább 
élnek a keynesi, nagy válságkezelő tradíciók, amelyek a múlt században egyszer már 
megújították a közgazdasági gondolkodást, és sikeresen orvosolták az 1930-as évek 
gazdasági és társadalmi válságát. a szóban forgó írásban, amely mind a tudományos 
megalapozottság, mind az olvasmányosság jegyeit is hordozza, a szerző nincs híján a 
provokatív és meglepő javaslatoknak: Krugman kompromisszummentesen és kihí-
vóan érvel, jó néhány rossz beidegződésünkről rántja le a leplet.

„sorra tünedeznek fel a kikelet első jelei a különböző piacokon, és én hiszem, 
hogy a bizalom visszatérése olyan pozitív dinamikát is jelent, amely visszahozza 
gazdaságunkat”– idézi Krugman könyve első fejezetében Ben Bernanke szavait, a 
federal Reserve elnökét. a szerző azonban becsap bennünket: az idézet 2009 ta-
vaszáról, azaz három évvel a könyv megjelenése előttről származik, pedig azóta is 
csak nagyon lassan enyhül a világ gazdaságait sújtó pénzügyi válság. míg napjaink 
amerikájában két élesen ellentétes gazdaság- és társadalompolitikai szemléletmód 
feszül végletesen egymásnak, konszenzust nem teremtve és a megoldást folyamato-
san elodázva, addig európa saját strukturális nehézségeivel, szétaprózott politikai 
mechanizmusaival küszködik. Bár a szerző elsősorban erre a két nagy gazdasági 
egységre koncentrál a könyvben, tartsuk szem előtt, hogy a válság más kontinense-
ken is kifejti pusztító hatását. sem a könyv amerikai megjelenésekor, sem most, 2013 
tavaszán nem látszik még a gazdasági válság vége, pedig a Nobel-emlékdíjas szerző 
szerint elméletben mindannyian ismerhetjük a megoldást, csak vissza kell térnünk a 
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válság gazdaságtanához. Krugman előző könyvében (Krugman [2009]) még ugyan 
nem vitatta el a chicagói iskola egyensúlyi modelljeinek létjogosultságát, a piaci me-
chanizmusok öngyógyító jellegének túlhangsúlyozása ellen azonban már felemelte 
szavát, hiszen véleménye szerint az egyensúlyok nem állnak maguktól helyre válság 
idején. Napjaink világgazdasága Krugmant látszik igazolni; ezért is újra kell olvas-
nunk a régi, keynesi ihletésű könyveket.

a gazdasági válság évei alatt két mélyreható társadalmi változás érhető tetten: az 
egyik a tömeges munkanélküliség megjelenése és tartós fennmaradása, a másik pe-
dig a társadalmon belüli jövedelemkülönbségek drasztikus növekedése – a szerző 
ennek a két témakörnek szenteli a könyv első fejezeteit. az egyesült államokban 
minden harmadik választó közvetlen kapcsolatba került a munkanélküliséggel. az 
egyesült államok munkaügyi statisztikai hivatala (Bureau of Labor Statistics) de-
finíciójával számolva hozzávetőlegesen 24 millió amerikai (vagyis a munkaképes 
korú népesség 15 százaléka) munkanélküli, ami a kétszerese a válság előtti érték-
nek. európában sem kedvezőbb a helyzet: az állástalanság itt is megduplázódott, a 
fiatalkori munkanélküliség pedig különösen kritikus – egyes eu-tagállamokban 
40-50 százalékot is elér a rátája. a szerző amellett érvel, hogy a romba dőlt életek 
nem foghatók fel puszta statisztikai adatként, amely majd értelemszerűen megja-
vul, ha újra fellendül a gazdaság, mint ahogy a közgazdasági modellek általában 
tekintenek rá. az 1990-es években szinte mindenki kapott munkát, a fiatalok pedig 
válogathattak a jobbnál jobb álláslehetőségek közül. ma viszont rengetegen vannak 
munka nélkül, és tömegek dolgoznak képességeikhez, végzettségükhöz méltatlan 
munkahelyeken. Krugman a fiatalok kapcsán különösen felemeli a hangját: „Pokoli 
nehéz manapság fiatalnak lenni!” (18. o.) ma a munkanélküliség sok esetben nem-
csak két munkahely közti átmeneti állapotot jelent, hanem sokan akár végérvénye-
sen is kiszorulnak a munkaerőpiacról, elveszítik az egészségbiztosításukat, a vásár-
lóerejüket, az önbecsülésüket, a munkával való kapcsolatukat és a jobb életre való 
törekvés képességét. a nagy, ám bukásra ítélt válságkezelő tervek általában azért is 
siklanak félre, mert figyelmen kívül hagyjuk a folyamatok irreverzibilitásának je-
lentőségét – ezt már j. stiglitz is hangsúlyozta 2002-ben kiadott könyvében (Stiglitz 
[2003]). az egyensúlyi modellek szerint, ha a piacra bízzuk az önkorrekciót, akkor 
néhány év alatt könnyedén visszaáll a hitelezés a válság előtti szintre – ez azonban a 
csődöt követően széthulló bankok, törlődő hitelinformációk miatt nem képes meg-
valósulni ilyen könnyen. Beláthatjuk, hogy az irreverzibilitás nem elhanyagolható 
hatást fejt ki a munkaerőpiacra is. az erodálódó munkaerő pedig évtizedeken ke-
resztül fogja befolyásolni a gazdaság teljesítményét.

a magyarországi, de akár a nyugat-európai helyzet ismeretében is nehéz felfogni 
a jövedelemkülönbségek amerikai mértékét. 2006-ban a 25 legjobban fizetett alap-
kezelő bróker együttesen 14 milliárd dollárt keresett, háromszor annyit, mint New 
York 80 ezer tanára összesen – idézi Krugman a statisztikát, ami a pénzügyi szektor 
felelősségének feszegetése felé tereli a gondolatait. mind a kockázatokat láthatatlan-
ná tevő pénzpiaci innovációk, mind a üzletkötést féktelenül ösztönző javadalma-
zási rendszerek példátlan mértékű kockázatéhséget tápláltak, ami a 2000-es évek 
likviditásbősége közepette sok helyütt árazási buborékok kialakulásához vezetett. 
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Paradox módon azonban – a buborékok kipukkanását követően – az általános jö-
vedelemcsökkenés nem kiegyenlítetten zajlott le. a szerző olvasatában az aktuális 
válság együtt jár a jövedelmi és vagyoni különbségek drasztikus növekedésével, azaz 
a szegények még szegényebbé, a gazdagok még gazdagabbá válásával. ez a jelenség a 
társadalom hatékony működésének az alapjait kezdi ki – reflektál a szerző az ame-
rikában tömegessé vált Occupy mozgalmakra, az európai sztrájkhullámokra és az 
egymást gyorsan váltó európai kormányok szűk mozgásterére.

mi jelentheti hát a megoldást? a Nobel-emlékdíjas közgazdász válasza egysze-
rű: vissza kell térni a keresletélénkítéshez és a válság gazdaságtanához. Krugman 
felidézi egy amerikai bébiszitter-közösség válságát, mert egyszerre mindenki tarto-
gatni, raktározni kezdte a gyermekfelügyeleti szolgáltatások igénybevételét lehetővé 
tevő kuponokat – egészen addig, amíg teljesen megszűnt a nevezett szolgáltatások 
forgalma. ezt a válságot csakis új kuponok, azaz új pénz kibocsátásával lehetett 
megoldani – a nyíltan keynesi elveket követő közgazdász a jelenlegi válság kapcsán 
is ezt a megoldást javasolja. az eladósodottság pedig ennek a logikának következté-
ben egyáltalán nem okoz gondot. Hiszen amíg az egyik gazdasági szereplő költése 
a másik bevétele, addig ugyanez igaz a megtakarítások piacára is: amíg az egyik 
szereplő megtakarít, addig a másik eladósodik – és ez így van rendjén. akkor be-
szélhetünk válságról, amikor hirtelen nagyon sokan akarnak megtakarítani, visz-
szafogni a költekezéseiket, míg más szereplők nem mernek költeni – pedig a fed és 
az európai Központi Bank jelenleg nagyon alacsony kamatlábakkal próbál likvidi-
tást hozni a pénz-, illetve közvetetten a reálpiacokra, azaz a hitelfelvétel növelésével 
beindítani a gazdaság motorjait. Ha ez nem történik meg, könnyen a fischer-féle 
deflációs spirálba juthatunk: belátható, hogy ha egy gazdaságban minden szereplő 
visszafogja a kiadásait és megtakarít, akkor az összesített jövedelem is zsugorodik, 
ezt pedig a munkanélküliség növekedése, a gazdasági teljesítmény stagnálása és a 
fizetőeszköz leértékelése kíséri.

a szerző érvelése szerint az államnak kell növelnie az aggregált keresletet. a múlt 
században számos gazdasági fellendülés kapcsolódott ehhez a logikához (igaz, ese-
tenként felidézve a hadigazdaság rémét). Krugman egyik nagy port kavart inter-
jújában (Krugman [2011]) úgy foglalta mindezt össze, hogy „ha földönkívüliek tá-
madnának ránk, és fel kellene készülnünk egy fegyveres összecsapásra, rögtön nem 
foglalkoznánk az inflációval és a költségvetési egyensúlyokkal, véget is érne a válság 
18 hónap alatt”. Könnyű azonban belátni (és ezt a hadigazdaság hívei sem hangoz-
tatják gyakran), hogy mindez csupán nagy adóssághegyek kialakulása mellett való-
sulhat meg. a Princeton professzora is tisztában van ezzel: konkrétan az eladósodást 
javasolja, hiszen a nagy adósságokat nem visszafizetni szokták, hanem elinflálni – 
ráadásul az atlanti régió egyes országai nulla közeli reálkamatlábon tudják finanszí-
rozni magukat. miért ne akarnánk kölcsön venni és beruházni a megtakarítók pén-
zét? láthatjuk azonban, hogy a földönkívüliek támadásának elképzelése alighanem 
csak egy másik interpretációja a betört ablakok közismert paradoxonának. a külső 
okok miatt elköltendő jövedelmet (az analógia szerint az ablak megjavításának díját) 
másra is el tudnánk költeni. ugyanakkor fontos és lényeges különbség, hogy míg a 
javítási díjat jelenleg nem tudnánk mire elkölteni (valószínűleg megtakarítanánk, 
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párnába dugva vagy a bankban elhelyezve nulla százalék közeli reálkamaton), addig 
a sci-fikbe illő összecsapás réme könnyedén aggregálná a gazdasági szereplők költési 
preferenciáit, és növelné a fizetési hajlandóságunkat.

ami a könyvet különösen emlékezetessé és akár szerethetővé teszi, az Krugman 
sajátos mítoszrendszere. állandó eposzi jelzők, szimbólumok sokasága képezi a szer-
ző kifejezésvilágát – amit egyébként a New York times honlapján vezetett blogjában 
is következetesen alkalmaz. megismerkedhetünk a költségvetési deficit elszállása 
miatt aggódó nagyon komoly emberekkel, másként a költségvetési héjákkal, a kötvé-
nyek éber őreivel, akik szüntelenül az államadósság finanszírozhatatlansága miatt 
aggódnak, a jegybankok monetáris politikáját hatástalanná tevő likviditási csapdá-
val, valamint a hitelezés visszafogásának kritikus szintjét jelző Minsky-pillanattal. 
a szerző mindazonáltal optimista: hiszen kezünkben van igazából minden eszköz a 
válságkezeléshez, tudjuk, mi történik, és hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni – talán 
csak a megvalósítói képesség és a konszenzus hiányzik hozzá. Habár a gazdasági ka-
tasztrófa mértéke emberi léptékkel felfoghatatlan, azért sem sáskajárás, sem techno-
lógiai visszafejlődés nem történt. egyedül a politikai rövidlátás, az opportunista és 
potyautas-magatartás konzerválja a jelenlegi gazdasági patthelyzetet, pedig, ahogy 
Krugman írja könyvében, „igenis úrrá lehetünk ezen a válságon, és ehhez nem kell 
más, csak tisztánlátás és elszántság” (26. o.).
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