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A nemzetállamok keretein túlnövő globális folyamatok miatt, a
megfelelő intézményi rendszer hiányában a világgazdaság egyre
nagyobb része kerül ki az ellenőrizhetőség köréből. Annak a dialó
gusnak, amely az új világrend formálására irányul, kormányzatok,
nemzetközi szervezetek, civil társadalmi szerveződések, egyházak
és szakemberek váltak részeseivé. A partnerek sokszínűsége,az ér
dekek ütközése, a megoldásra váró feladatok összetettsége miatt
már az is óriási eredmény, hogy a felek tárgyalnak egymással.

A Il. világháborút követően a nemzetközi gazdaság fő mctorja
a kereskedelmi korlátok gyors lebontása volt. A liberalizációra és
az exportorientált növekedésre épített gazdaságpolitikák bizo
nyultak a 70-es és 80-as évek sikertörténetének. Ma már a világ
folyamatok meghatározó jellemzőjeként a globalizációs és regio
nalizációs irányzatok egymás mellett élése a jellemző. Miközben a
nemzetgazdaságok regionális szinten szerveződnek, a vállalati te
vékenységet a határokon átnyúló globális összefonódás jellemzi.
Az, hogy a lokalizáció és nemzetköziesedés együttes hatása mi
ként befolyásolja végül is a világgazdaság jövőjét, még nem lehet
egyértelműen prognosztizálni. Biztonsággal csak az állapítható
meg, hogy a nemzetközi kapcsolatok jellege és hatóköre radikáli
san változik. Pozitív és negatív jelenségek egyaránt formálói an
nak a globális gazdaságnak, amelynek befolyása alól manapság
már egyetlen nemzetállam sem vonhatja ki magát. A világot átfo
gó kommunikációs hálózatok és utazási lehetőségek következté
ben egyre nagyobb tömegek juthatnak olyan tudás, jártasság bir
tokába, osztozhatnak szellemi és természeti erőforrásokon, ame
lyek új perspektívákat és a szorosabb együttműködés lehetőségét

kínálják fel. Az, hogy az emberiség miként tud élni a felkínált le
hetőségekkel, nagymértékben a döntésekért vállalt személyes fele
lősségen múlik. A szegények és gazdagok közötti különbségek
mélyülése azonban még a felelősségérzet és szolidaritás elégtelen
voltára utal. E tekintetben az állam felelőssége is fontos, amely
nek szuverenitását a globalizáció egyre inkább kikezdi. A szociális
védőháló gyöngülésével, esetleges hiányával pedig egyre nő

azoknak a száma, akik kirekesztődnek az új globális gazdaság ha
szonélvezetéből. A világ három leggazdagabb embere éves bevé
telének átlaga meghaladja a 48 legszegényebb ország GDP-jének
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teljes összegét. Mindenekelőtt a fejlődő világ, ezen belül is Afrika,
az "elfelejtett kontinens" országai kerülnek kiszolgáltatott helyzet
be. l Piacainak megnyitásával sem sikerült áttörni a szegénység fa
lát, amelyet ma már "új rabszolgaságként" szokás emlegetni.

Az ázsiai és latin-amerikai országok esetében úgy tűnt, hogy
egy részük ki tudta használni a globalizált gazdaság által felkínált
lehetőségeket. A mexikói, majd a kilencvenes évek második felé
nek ázsiai pénzügyi válsága azonban "pillanatok" alatt tette tönk
re a vállalkozások létalapját, amelyek az "ázsiai kistigrisek" siker
gazdaságának képezték hátterét. A gazdaságok nem annyira a tő

kemozgások liberalizálása. mint inkább az ellenőrizhetőség hiá
nyában omlottak össze. A spekulatív tőke végül is az átvilágítha
tósága híján vonhatta el oly mértékben az erőforrásokat a pro
duktív termeléstől. hogy nemzetgazdaságok sora került válságos
helyzetbe.

Az európai kontinens sem problémamentes. A berlini fallebon
tását követő remények rövid életűnek bizonyultak. A Közép-, Ke
let- és Dél-Európa ún. átmeneti gazdaságainak átalakulási nehéz
ségeit tetézve számos ország került a "szociális és etnikai széttö
redezettség" állapotába, amely növekvő bűnözéssel, társadalmi és
politikai anarchiával, a maffia-típusú szerveződések megjelenésé
vel jár együtt.

Kelet és Nyugat szembenállása megszűnt a hidegháború befe
jeztével, a világ ma már a szegények és gazdagok törésvonala
mentén polarizálódik. Az ideológiai konfliktusok helyett az élet
színvonal radikális különbségei osztják meg egyre inkább a nem
zeteket. Az elszegényedő országok, a felzárkózás esélyének fo
gyatkozó reményével örökös veszteseivé válhatnak a világpiaci
versenynek.

Az adósságcsapda problémája nem új keletű. A korábbihoz ké
pest azonban bizonyos átrendeződések történtek. A 80-as években
az adósság még döntően a latin-amerikai országokra koncentráló
dott, amelynek meghatározó hányada magánbanki hitelből szár
mazott. A 90-es években az eladósodott szegény országok többsé
ge Afrikában, háromnegyede a szubszaharai övezetben található.
A regionális elmozdulásokkal együtt a hitelezők köre is átalakult.
A fejlett országok kormányai és a nemzetközi fejlesztési szerveze
tek vették át a domináns szerepet a nagy kereskedelmi bankoktól.
A multilaterális szervezetek között, amelyek száma 20 körülire te
hető, olyan intézmények találhatók, mint az IMF, a Világbank, az
Ázsia, Afrikai és Amerika Közi Bank?

A fejlettség szintjének polarizálódása részben a globális gazda
ság növekvő kiegyensúlyozatlanságával, részben a korábbi évtize
dek elhibázott fejlesztéspolitikájával magyarázható. Azok az or
szágok, amelyek termelési struktúráját a monokultúra, azaz a ter
mékek szűk körére, például a kávétermelésre vagy rézbányászatra
való szakosodás jellemez, fokozott mértékben vannak kiszolgál-
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tatva a világpiaci hatásoknak. Amennyiben ez a kiszolgáltatottság
párosul a belső konfliktusok elhúzódó sorozatával, a belső egyen
súlyhiány, a pénzügyi destabilizáció különösen súlyos politikai
következményekkel jár. A legszegényebb országok többsége tarto
zik ebbe a kategóriába, így az eladósodás folyamata halmozottan
hátrányos helyzetet teremt. Azt, hogy a világ GDP-jének hánya
dát, 1 vagy 3%-át teszi-e ki az adósság mértéke, pontosan nem le
het tudni. A statisztikai kimutatások szerint a fejlődő országok
külső tartózásainak teljes összege meghaladja a 2000 milliárd
U5D-t, amelyből a világ 41 leginkább eladósodott és elszegénye
dett országa valamivel több mint 200 milliárd U5D-ral részese
dik. 3 Ez a teljes adósság 10% körüli részét képezi, ami végül nem
olyan nagy összeg. Ennek ellenére a legszegényebb országok
többnyire még az adósság kamatait sem tudják megfizetni. Az
adósságszolgálati terhek törlesztésének nagyságrendje ezért alig
változtat azon a tényen, hogy a kifizetendő összeget az egész
ségügyi, élelmezési, oktatási és egyéb alapvető szükségletektől,az
azokba való beruházástól vonják el. Etiópia például négyszer
annyit költ adósságának törlesztésére. mint az egészségügyre.
Évente 100 OOO gyermek hal meg az elégtelen ellátás következté
ben. Tanzániában az adósság törlesztésére fordított összegek a ki
lencszeresét tették ki 1997-ben az egészségügyi alapellátásra fordí
tott kiadásoknak. A lakosság közel egyharmada nem éri meg
negyvenedik évét. Az éves adósságszolgálati ráta összege Mo
zambikban meghaladta a közbevételek felét 1998-ban. A 16 éves
polgárháborút követően a vidéki lakosság egészséges ivóvíz
ellátására gondolni sem lehet. Évente 200 ezerre teszik az olyan
gyógyítható betegségben elhalálozó gyermekek számát, mint a
malária, kanyaró, légzőszervi fertőzés stb. A felnőtt lakosság két
harmada írástudatlan, a gyermekek elemi iskolai oktatása megol
datlan. Az afrikai kontinensen általában az iskoláskorú gyerme
keknek csak fele jár iskolába, mikőzben a külföldi törlesztésekre
fordított összegek nagyságrendje néwszerese az egészségügyre és
az oktatásra költött ráfordításoknak.

Az adósságválság súlyosbodása több tényező egybeesésével
magyarázható. Adós és hitelező egyaránt hibáztatható a kialakult
helyzetért. Ebből következik, hogy megoldás csak a közös erőfe
szítésből és felelősségvállalásból születhet. Az adósságválság
csapdájában vergődő országok problémája többnyire az 1970-es és
1980-as évek elhibázott gazdaságpolitikai és fejlesztési döntéseire
vezethető vissza. Az eladósodás kezelhetetlenné válásában olyan
belső és külső tényezők is közrejátszanak, mint háború, politikai
viszály, globális kihívások, kedvezőtlen éghajlat, helytelen me
nedzsment, korrupció, felelőtlen döntések stb. Az adósságszolgá
lat összege azonban már önmagában is elegendő tehertétel ahhoz,
hogy gátolja a gazdaság fejlődését. manipulálja a választások ki-

689



5Az 1945-ben létrehozott
Nemzetközi Valutaalap
(Intemational Monetary
Fund, IMF) feladata a
nemzetközi monetáris

együttműködés és
kereskedelembövftés

előmozdítása, a
gazdaság stabilizációja.

GAz 1945-ben létrejött,
1947·ben azENSZ

szakosftott intézményévé
váló Nemzetközi

Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (Intemational Bank

for Reconstruction and
Development, IBRD),
azaz a Világbank az

IMF testvérintézménye.

A "fenntartható
adósság"

7Franciaország, Japán,
Kanada, Nagy-Britannia,

Németország,
Olaszország, USA.

menetelét, elszívja az erőforrásokat az alapvető szociális progra
moktól.

A kormányzatok felelőtlen, korrupt politikája mellett felelősség

terheli a nemzetközi pénzügyi intézményeket az adósságterhek
ily mértékű felhalmozódásában. A hitelezői oldalon a bankok,
kormányzatok és nemzetközi pénzügyi intézmények politikailag
determinált, mechanikus, esetenként felelőtlen és ostoba hitelezési
gyakorlatát lehet elmarasztalni. Meghatározó befolyásuk miatt el
sősorban a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, valamint a világ
egyetlen hiperhatalma, az Amerikai Egyesült Államok szerepéről

kell beszélni, amelyek kölcsönzési gyakorlata és gazdaságpolitiká
ja nagymértékben járult hozzá a feszültségek és egyenlőtlenségek

kialakulásához.
A Nemzetközi Valutaalap'' és a Nemzetközi Újjáépítési és Fej

lesztési Bank, közismertebb nevén a Világbank" annak a II. világ
háború után kialakított "bretton woodsi rendnek" képezte részét,
amelyet az idő közben meghaladott. Ezek az intézmények a segé
lyezési programok sikertelensége, az adósságválság mélyülése mi
att kerültek a támadások középpontjába. Miután az IMF legna
gyobb finanszírozó tagországa az USA, a kritikáknak egyben
Amerika-ellenes éle is van. Az USA, a befizetések arányában
meghatározott kvóták alapján, a szavazatok 18%-ával rendelkezik.
Összességében 85%-os többségi szavazatra van szükség a legfon
tosabb döntések meghozatalához. Az USA így önmagában is
megakadályozhalja a számára kedvezőtlen döntések ratifikálását.
Az erőviszonyok jellemzőjeként érdemes megemlíteni azt, hogy
az afrikai kontinens szavazatainak súlyaránya, a világ legfejlet
tebb országait tömörítő G7 csoport/ 85 százalékával szemben,
mindössze 3%. Ennek ismeretében érthető a fejlődő országoknak
az a makacs elszántsága, amellyel az "egy tag - egy szavazat"
elvének bevezetését sürgetik a döntésmechanizmus reformjának
keretében.

Az adósságterhek kumulatív felhalmozása nagymértékben
hozzájárult azoknak a válsággócoknak a kialakulásához, amelyek
a világ valamennyi pontján éreztetik negatív társadalmi, gazdasá
gi, biztonságpolitikai hatásukat a globalizációs folyamatokon ke
resztül. A 80-as években szaporodtak meg azok az elképzelések,
reformtervek, amelyek között szélsőséges radikális javaslatok és
hagyományos megközelítési módok egyaránt helyet kaptak. Az
erőfeszítések többsége azonban eredménytelennek bizonyult, hi
szen a legszegényebb országok fizetőképessége továbbra sem ja
vult. A kereskedelmi bankok, kormányzatok és a nemzetközi
pénzügyi szervezetek kénytelenek voltak tudomásul venni azt,
hogy az általuk alkalmazott közgazdasági eszközök nem bizo
nyultak hatékonynak az adósságválság kezelésében. Az olyan ál
talánosan alkalmazott módszerek, mint a kölcsönök átütemezése
vagy az adósságkönnyítés korlátozott formá i mellett újabb adós-
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ságkezelési módozatok bevezetésére is sor került. Az adós orszá
gokkal szemben nemcsak az adósságszolgálat, illetve a törlesztési
moratórium/' vagy az adósságok átütemezése vált ezzel rutingya
korlattá, de kialakultak az adósságcsökkentés olyan elvei és tech
nikái, amelyek:

1. az adósságfizetési kötelezettségek jellegét, természetét meg
változtató technikákat alkalmaznak. Mint például a kamatbevéte
lek tőkésítése," az indexelt hitelek, ro az adósságnak az exportbe
vételekben való fix részesedésére való átváltása vagy az adósság
lecserélési ügyletek.'!

2. az adósság tulajdonát, vagyis a hitelező "személyét" módo
sílják,u

3. a tartozások, illetve kötelezettségek értékét változtalják meg,n
1999 őszén a Nemzetközi Valutaalapnak összesen 54 országgal

volt érvényes hitelszerződése, további kilenc országgal aktív hitel
felvételi, nyolc országgal pedig az előkészítési szakaszig jutottak.
A marginalizálódás súlyosbodása jelzi az adósságkezelési techni
kák tüneti kezelésének elégtelenségét, valamint azt, hogy radiká
lis változásokra nemcsak a hitelezési gyakorlat egészében, de az
intézményi rendszerben is szükség van. A kilencvenes években
terjedt el a "fenntartható adósság" fogalma, amely az adós orszá
gok gazdasági konszolidációjának azt a szintjét jelenti, amelynél
az adósság visszafizetésének képessége már fenntartható. Az al
kalmazandó módszerekben, valamint annak eldöntésében, hogy
egy gazdaság fizetőképességeés fizetőképtelensége között hol hú
zódik a határ, nem született még megállapodás. Abban viszont
teljes az egyetértés, hogy a probléma összetettsége miatt csak a
társadalmi környezet egészébe ágyazottan lehet kezelni a külső

adósságot.
A nemzetközi pénzügyi szervezetek reformjának keretében

több olyan szempont került előtérbe, amelyekkel nem foglalkez
tak korábban. A fejlesztési folyamat, a szegénység csökkentése és
a civil társadalom fontosságának felismerése mellett a Nemzetkö
zi Valutaalap megfogalmazta a jó kormányzattal szembeni elkép
zelését is. A korrupció visszaszorítása, az átláthatóság és ellenő

rizhetőség, valamint az adó- és egyéb reformok kapnak hangsúlyt
az 1997 augusztusában nyilvánosságra hozott alapelvekben.
Önkritikát sem nélkülöző tanulságként fogalmazódott meg a dön
téshozatal előkészítéséhez használt információs források bírálata.
A Nemzetközi Valutaalap tárgyalásai során csupán a hitelfelvevő

országok kormányzati tényzőivel találkozott, a hitelért folyamo
dók pedig a valódinál kedvezőbb képet festettek - nem egy eset
ben - országuk helyzetéről. Ez vezetett a civil szervezetek tár
gyalásokba való bevonásához, annak reményében, hogy általuk
reálisabb képet kaphatnak a valós helyzetről. Gyakorlati követ
kezményeként függesztették fel például a hitelfolyósítást olyan
korrupt országok esetében, mint Kenya vagy Zaire. Az azonos el-
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bánás elve azonban még nem működik tökéletesen. Oroszország
korrupciós gyakorlatának és a privatizációs visszaéléseinek köztu
dottsága ellenére, az amerikai pénzügyminisztérium politikai
döntése alapján az átutalt 11 milliárd USD-t újabb 10 milliárd
USD IMF hitellel toldották meg.

A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank nem tudta egyelőre

meggyőzni bírálóit arról, hogy a reformkezdeményezések valós
változtatási szándékot takarnak. A megfogalmazott célok arra en
gednek inkább következtetni, hogy a tevékenységi kőr további
bővítésével kísérlik meg fenntartani befolyásukat a világban. A jó
kormányzat kritériumainak megfogalmazása csak olaj a tűzre. A
Nemzetközi Valutaalap által megfogalmazott modell olyan elvá
rásokat támaszt a fejlődő országokkal szemben, amely feltételei
nek maga sem felel meg. A nemzetközi pénzügyi intézmények
gyakorlata az átláthatóság, hatékonyság, ellenőrizhetőség hiányá
ról tanúskodik. A színfalak mögötti döntések sokszor még a tag
országok számára sem hozzáférhetők. A hitelfeltételekre vonatko
zó tárgyalások dokumentumait azonnal titkosítják. Az érintett or
szágok polgárai töbnyíre nem is tudnak a hátuk mögött folyó tár
gyalásokról, miközben a megszorító intézkedéseket és az adós
ságtörlesztés terheit nekik kell viselniük. A tárgyalások változó
hangneme, a szociális szempontok előkerülése önmagában nem
elég a hitelfelvétel feltételeinek érdemi megváltoztatásához. A té
nyek és elképzelések összhangja még nem tökéletes.

A rendelkezésre álló összegek elégtelensége, a feltételek és fel
használás módjainak kötöttsége nagymértékben behatárolja a kü
lönböző hitelezési formák hatékonyságát. Az adós országok így
joggal kérik számon a a Nemzetközi Valutaalap és Világbank re
formjától a finanszírozási alapok növelését, az adósok hitelezési
feltételeinek enyhítését, a regionális sajátosságok figyelembevéte
lét, amelyekkel a felhasználásra kerülő hitelkihelyezések haté
konysága növelhetővé válna.

Az új formák, lehetőségek és könnyítések minőségileg még túl
sokat nem javítottak a helyzeten. Az olyan kedvezményes hitelek,
mint az 1976 óta elérhető félszázalékos kamatrátájú "bizalmi ala
pítvány",14 majd az 1996-ban életre hívott HIPe kezdeményezés a
legszegényebb eladósodott országok számára fontos, de nem
elégséges segítséget jelent az adósság kumulatív növekedésének
megállításában. Az adósságcsapda megszüntetéséhez, úgy tűnik,

a korábbinál olyan radikálisabb megoldások mérlegelésére is
szükség van, amelyek a piacgazdaság logikája szerint botrányos
nak tűnhetnek.

(Folytatjuk)
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